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Etykieta materiału siewnego - cenna lektura przed zakupem i
siewem
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Etykieta materiału siewnego jest źródłem wielu cennych informacji z którymi warto
zapoznać się już w momencie podejmowania decyzji o zakupie nasion. Podpowiadamy na
co należy zwrócić uwagę i jakie istotne dla rolnika informacje zawierają etykiety.

Czym jest etykieta materiału siewnego?
Przy wysiewie sprawdzajmy masę tysiąca nasion – jest ona zazwyczaj podawana w rubryce
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„informacje dodatkowe”

Etykieta materiału siewnego zawiera wszelkie istotne dla rolnika, ale też wszelakich inspekcji,
informacje dotyczące wysiewanych nasion. Etykietą opatrzony musi być każdy worek kwalifikatu. Co
znajdziemy na etykiecie materiału siewnego? Powinny znajdować się na niej:
gatunek
odmiana
stopień kwalifikacji
numer partii
masa materiału siewnego w opisywanym opakowaniu (MTZ, masa całkowita)
nazwa przedsiębiorcy
data zamknięcia opakowania
Etykieta materiału siewnego powinna także zawierać znak PIORIN oraz napis jakość WE. Co więcej
– musi ona zawierać swój niepowtarzalny numer. Sposób etykietowania określony został przez
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007.

Kolor etykiety zależny od rodzaju nasion

Informacje na etykiecie materiału siewnego

Wspomniane rozporządzenie ministerialne określa nie tylko treść, jaką powinniśmy znaleźć na
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etykietach, ale także kolor etykiety dla poszczególnych rodzajów nasion. I tak materiał siewny
kwalifikowany C1 powinien zostać oznaczony niebieską etykietą, a kwalifikat w drugim
i trzecim rozmnożeniu (C1/C2) już czerwonym. Materiał elitarny w stopniu B (czyli bazowy)
posiada z kolei białą etykietę. Takim samym kolorem, ale z fioletowym paskiem oznaczony
jest materiał w stopniu PB III/PB II (przedbazowy). Na mieszankach nasiennych spotkać
będziemy mogli zielone etykiety. Rozporządzenie jasno określa również same wymiary etykiety
materiału siewnego. Etykieta powinna mieć rozmiar nie mniejszy niż 110 mm x 67 mm, przy czym nie
dotyczy to najmniejszych opakowań WE.

ABC etykiety, czyli co mówią nam oznaczenia?
Po lewej stronie etykiety znajdziemy napis „Jakość WE”. Co oznacza ta informacja? Jakością WE
sygnowane są produkty wysokiej jakości, w przypadku nasion – materiał kwalifikowany.
Napis ten informuje nas, że materiał siewny jest zgodny z normami jakościowymi
Wspólnoty Europejskiej. U dołu znajdziemy znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORIN). Czytając etykietę w jej centralnej części znajdziemy, idąc od góry,
najpierw gatunek nasion. Spotkamy tutaj przede wszystkim polską nazwę, ale także łacińską. Poniżej
gatunku producent musi zamieścić informacje o odmianie, a właściwie nazwie odmiany.
Bardzo ważna jest znajdująca się poniżej odmiany kategoria materiału siewnego. Teoretycznie jeśli
mamy do czynienia z nasionami pochodzącymi z pierwszego rozmnożenia to będziemy już to
wiedzieć po niebieskim kolorze etykiety, niemniej kategoria, czyli stopień kwalifikacji, dokładnie
określa czy w worku znajduje się C1 czy C2.
Numer partii jest bardzo istotny tak dla podmiotu sprzedającego, jak i rolnika. Wraz z nim powinniśmy
odnaleźć na etykiecie kraj pochodzenia materiału oraz numer przedsiębiorcy. Koniecznie
sprawdzajmy także czy na etykiecie zawarto informacje o dacie plombowania. Przy wysiewie
sprawdzajmy z kolei masę tysiąca nasion – jest ona zazwyczaj podawana w rubryce „informacje
dodatkowe”. Dane na temat masy MTN/MTZ są niezwykle przydatne podczas obliczania normy
wysiewu. W informacjach dodatkowych znajdziemy również dane dotyczące zaprawy, a na samym
dole numer etykiety.

Co daje nam etykieta?
Oprócz garści cennych informacji materiał opatrzony etykietą gwarantuje nam, że podczas całego
procesu zaprawiania, sprawdzania pod kątem siły kiełkowania, plombowania etc. zachowane zostały
wszelkie niezbędne normy. Możemy być również pewni, że zakupiony materiał siewny jest wolny od
zanieczyszczeń, dzięki czemu wraz z rośliną nie wysiejemy chwastów. Etykieta stanowi także ważny
element w łańcuchu „od pola do rolnika” dla podmiotu wprowadzającego nasiona do obrotu –
w przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek problemu związanego ze sprzedawanym materiałem
siewnym (niska jakość zaprawienia, siła kiełkowania czy zanieczyszczenie) dystrybutor ma
możliwość sprawdzenia, które ogniwo nie zadziałało. Sprawdzana jest wówczas m.in określona
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partia i miejsce zaprawiania.

Etykieta pozwala na pełne bezpieczeństwo
Oprócz garści cennych informacji materiał opatrzony etykietą gwarantuje nam, że podczas
całego procesu zaprawiania, sprawdzania pod kątem siły kiełkowania, plombowania etc
zachowane zostały wszelkie niezbędne normy

Zachowujmy etykiety materiału siewnego. Dlaczego? Mogą być przydatne w przypadku
kontroli, choć zazwyczaj niezbędne dane znajdować będą się także na fakturze. Etykiety
będą również bardzo przydatne – obok faktur – w przypadku reklamacji. Podmioty
sprzedające w większości posiadają swoje procedury reklamacyjne, które szczegółowo określają kto,
kiedy i z jakich przyczyn może reklamować nasiona (np. z powodu zbyt niskiej siły kiełkowania).
Materiał nieopatrzony etykietą nie daje nam żadnej gwarancji jakości, a w przypadku problemów
z kiełkowaniem czy wschodami pretensje możemy mieć niestety tylko do siebie. W przypadku zakupu
kwalifikatu i otrzymania wadliwego materiału możemy dochodzić swoich praw na drodze
reklamacyjnej. Pamiętajmy także o tym, że etykiety zawierają naprawdę wiele ważnych informacji,
dlatego też czytajmy je i wyciągajmy z nich jak najwięcej informacji.
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