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Jak czytać etykiety kwalifikowanego materiału siewnego na
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Etykiety materiału siewnego zawierają wiele informacji. Część z nich można
przeczytać, wiedząc jedynie, co oznacza konkretny kolor. Posłuchaj, co mówi
na ten temat ekspert nasiennictwa.
Co znajdziemy na etykiecie? Przede wszystkim takie opisy, jak gatunek (w języku polskim
i łacińskim), odmiana, kategoria, numer partii i datę plombowania. – Ponadto masę opakowania
jednostkowego, kraj produkcji, numer przedsiębiorcy, który wytworzył i również informacje
dodatkowe, na których producenci materiału umieszczają informację o masie tysiąca nasion, jak
i również zdolności kiełkowania, czy też zawartości jednostki siewnej – wylicza dr inż. Piotr
Hulanicki. – Etykiety urzędowe materiału siewnego są dokumentami ścisłego zarachowania.
Posiadają swój unikalny numer, który znajduje się w dolnej części. Jest to numer nadawany
podczas produkcji tych etykiet – dodaje ekspert.

Obejrzyj film:

Kolory etykiet materiału siewnego
Rolnik może się spotkać z kolorem etykiety niebieskim, czerwonym, bądź zielonym.

Powszechną kategorią materiału siewnego jest materiał siewny kwalifikowany, oznaczony etykietami
o kolorze niebieskim – C1, bądź czerwonym – C2. A jak jest w przypadku mieszanek gatunkowych?
Jaki kolor przypisuje się np. mieszankom zbożowym składającym się z owsa i jęczmienia?
– W przypadku mieszanek gatunkowych stosuje się etykiety koloru zielonego – mówi Piotr Hulanicki.
– Materiał siewny elitarny oznaczony jest natomiast etykietami w kolorze białym. W przypadku
materiału przedbazowego jest to kolor biały z fioletowym ukośnym paskiem. Etykieta materiału
bazowego ma kolor czysto biały – tłumaczy.
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dr inż. Piotr Hulanicki
fot. Daniel Biernat

Czy etykietę kwalifikowanego materiału siewnego należy zachować?
– Nie ma takiego obowiązku – odpowiada ekspert. – Jest to jedynie informacja dla rolnika
o parametrach nabytego materiału siewnego i dowód jego zabezpieczenia w miejscu wytworzenia.
Nie ma obowiązku przetrzymywania tych etykiet po wysiewie materiału siewnego.

Doradztwo prowadził dr inż. Piotr Hulanicki, ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem
w nasiennictwie i właściciel marki Golden Seeds. Chcesz porozmawiać z ekspertem? Zadzwoń:
505 227 032.
Nie widziałeś wcześniejszych odcinków? Obejrzyj tutaj:
Kwalifikowany? Elitarny? Jaki materiał siewny jest najlepszy? [WYWIAD]
Stopnie kwalifikacji materiału siewnego bez tajemnic [WYWIAD]
Co znaczą skróty na opakowaniach nasion [WYWIAD]
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