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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad etykietowania i wydawania etykiet urz´dowych oraz rodzajów opakowaƒ
materia∏u siewnego.

Na podstawie art. 62 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 24 listo-
pada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz.
563 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady etykietowania materia∏u siew-
nego i wydawania etykiet urz´dowych oraz treÊç
informacji zamieszczanych na etykietach,

2) rodzaje opakowaƒ materia∏u siewnego, z uwzgl´d-
nieniem opakowaƒ ma∏ych, jako kryterium etykie-
towania kwalifikowanego materia∏u siewnego
przez przedsi´biorców,

3) zasady i sposoby zabezpieczania opakowaƒ.

Rozdzia∏ 2

Etykietowanie materia∏u siewnego

§ 2. Etykiety urz´dowe i etykiety przedsi´biorcy sà
dokumentami identyfikujàcymi materia∏ siewny.
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§ 3. Etykiety urz´dowe sà drukami Êcis∏ego zara-
chowania.

§ 4. Etykiety urz´dowe wydaje w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce po∏o˝enia plantacji lub siedzib´ przed-
si´biorcy wojewódzki inspektor Inspekcji Nasiennej,
na pisemny wniosek przedsi´biorcy, w terminie 7 dni
roboczych od dnia wp∏ywu wniosku.

§ 5. Etykiety urz´dowe, z zastrze˝eniem § 6, majà
kszta∏t prostokàta o wymiarach nie mniejszych ni˝
110 x 67 mm.

§ 6. Etykiety dla materia∏u szkó∏karskiego majà
kszta∏t prostokàta o wymiarach nie mniejszych ni˝
50 cm2.

§ 7. 1. Ustala si´ nast´pujàce kolory etykiet dla po-
szczególnych kategorii materia∏u siewnego, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3:
1) przedbazowego — bia∏y z fioleto-

wym przekàt-
nym paskiem,

2) bazowego — bia∏y,
3) kwalifikowanego I rozmno˝enia — niebieski,
4) kwalifikowanego II rozmno˝enia — czerwony,
5) handlowego — bràzowy,
6) mieszanek — zielony,
7) standardowego — ciemno˝ó∏ty.

2. Etykiety urz´dowe dla materia∏u szkó∏karskiego
sà koloru bia∏ego, a dla materia∏u szkó∏karskiego o sta-
tusie „wolny od wirusów” koloru pomaraƒczowego.

3. Etykiety przedsi´biorcy dla materia∏u szkó∏kar-
skiego sà koloru zielonego.

§ 8. Materia∏ siewny jest etykietowany w sposób
trwa∏y.

§ 9. Informacje na temat otrzymanych i wykorzysta-
nych etykiet przedsi´biorca udost´pnia organom In-
spekcji Nasiennej.

§ 10. Na etykietach urz´dowych, z wy∏àczeniem
etykiet dla materia∏u szkó∏karskiego, umieszcza si´ na-
st´pujàce informacje:
1) dla materia∏u siewnego kwalifikowanego urz´do-

wo:
a) oznaczenie kraju produkcji tego materia∏u z po-

daniem jego pe∏nej nazwy lub skrótu,
b) nazw´ urz´du przeprowadzajàcego kwalifikacj´,
c) kolejny numer etykiety,
d) numer identyfikacyjny przedsi´biorcy nadany

przez Inspekcj´ Nasiennà oraz jego imi´, nazwi-
sko i adres zamieszkania albo nazw´ i adres sie-
dziby,

e) numer partii materia∏u siewnego,
f) miesiàc i rok zabezpieczenia opakowania lub po-

brania próbki do oceny,
g) nazw´ gatunku w j´zyku polskim i po ∏acinie,
h) nazw´ zwyczajowà lub botanicznà lub typ u˝yt-

kowy materia∏u siewnego, o ile wyst´pujà,

i) nazw´ odmiany,
j) wyraz „mieszaniec” oraz symbol F1 poza nazwà

odmiany w przypadku odmian mieszaƒcowych,
k) nazw´ albo kod sk∏adnika mieszaƒca, w przy-

padku jego sk∏adników, oraz wyrazy „sk∏adnik
Ro” albo „sk∏adnik Rm”,

l) kategori´ materia∏u siewnego,
m) deklarowanà mas´ albo liczb´ nasion lub jed-

nostek siewnych,
n) rodzaj dodatku oraz stosunek masy k∏´bków lub

masy nasion do masy ca∏kowitej, je˝eli podana
jest masa i stosowane sà granulowane pestycy-
dy, substancje otoczkujàce lub inne dodatki
w formie sta∏ej,

o) wyraz „jednokie∏kowe” — w przypadku nasion
jednokie∏kowych,

p) wyrazy „przeznaczone do siewu punktowego”
— w przypadku nasion przeznaczonych do sie-
wu punktowego,

q) wyrazy „oceniane powtórnie” z podaniem mie-
siàca i roku badania, o ile przeprowadzono ba-
danie powtórne zdolnoÊci kie∏kowania,

2) dla mieszanek nasion roÊlin uprawnych:
a) kategori´ materia∏u siewnego mieszanki, wyra-

˝onà za pomocà wyrazu „kwalifikowany”,
b) typ u˝ytkowania mieszanki,
c) sk∏ad gatunkowy i odmianowy mieszanki w pro-

centach 
oraz informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a)—f),
m) oraz q),

3) dla sadzeniaków ziemniaka:
a) stopieƒ kwalifikacji,
b) kalibra˝ podany w milimetrach,
c) informacje o stosowanych podczas przechowy-

wania Êrodkach chemicznych 
oraz informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a)—g)
oraz lit. i), l), m).

§ 11. 1. Na etykietach przedsi´biorcy umieszcza si´
nast´pujàce informacje:

1) dla materia∏u siewnego kwalifikowanego, standar-
dowego i handlowego:
a) oznaczenie kategorii materia∏u siewnego za po-

mocà liter:
— K albo K1 albo K2 — dla materia∏u kwalifiko-

wanego,
— ST — dla materia∏u standardowego,
— Ho — dla materia∏u handlowego z okreÊle-

niem jego odmiany,
— H — dla materia∏u handlowego bez okreÊlenia

odmiany,
b) imi´, nazwisko i adres zamieszkania albo nazw´

i adres siedziby przedsi´biorcy,
c) numer identyfikacyjny przedsi´biorcy nadany

przez Inspekcj´ Nasiennà,
d) kolejny numer etykiety,
e) numer partii,
f) nazw´ gatunku,
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g) nazw´ odmiany napisanà literami alfabetu ∏aciƒ-
skiego,

h) deklarowanà mas´ albo liczb´ nasion,
i) rodzaj dodatku oraz stosunek masy k∏´bków lub

masy nasion do masy ca∏kowitej, je˝eli podana
jest masa i stosowane sà granulowane pestycy-
dy, substancje otoczkujàce lub inne dodatki
w formie sta∏ej,

2) dla materia∏u siewnego mieszanek roÊlin rolni-
czych:
a) wyrazy „mieszanka handlowa”,
b) przeznaczenie (kierunek u˝ytkowania),
c) sk∏ad gatunkowy i odmianowy podany w pro-

centach 
oraz informacje, o których mowa w pkt 1 lit. b)—d)
oraz g),

3) dla cebuli dymki:
a) numer identyfikacyjny przedsi´biorcy nadany

przez Inspekcj´ Nasiennà lub jego imi´, nazwi-
sko i adres zamieszkania albo nazw´ i adres je-
go siedziby,

b) numer partii,
c) nazw´ odmiany,
d) mas´ netto,
e) wielkoÊç cebulek,

4) dla sadzeniaków ziemniaka umieszcza si´ odpo-
wiednio dane okreÊlone w § 10 pkt 3.

2. Na ma∏ych opakowaniach umieszcza si´ odpo-
wiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 z wy-
∏àczeniem pkt 1 lit. c). W przypadku materia∏u siewne-
go roÊlin warzywnych i ozdobnych dodatkowo wpisu-
je si´ termin przydatnoÊci do siewu.

§ 12. 1. Na etykietach urz´dowych przeznaczonych
dla materia∏u szkó∏karskiego, z wy∏àczeniem nasion,
umieszcza si´ nast´pujàce informacje:

1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania albo nazw´
i adres siedziby przedsi´biorcy oraz jego numer
identyfikacyjny nadany przez Inspekcj´ Nasiennà,

2) nazw´ gatunku,

3) nazw´ odmiany,

4) nazw´ podk∏adki lub wstawki,

5) kategori´ materia∏u szkó∏karskiego,

6) status zdrowotnoÊci albo stopieƒ kwalifikacji,

7) iloÊç, wiek oraz form´ materia∏u szkó∏karskiego,

8) znak Inspekcji Nasiennej,

9) nazw´ wojewódzkiego inspektoratu, który wykona∏
ocen´,

10) rok dokonania oceny,

11) kolejny numer etykiety.

2. W przypadku etykiety przedsi´biorcy dla mate-
ria∏u szkó∏karskiego, z wy∏àczeniem nasion, ust. 1
pkt 1—5 i 7 stosuje si´ odpowiednio.

3. Na odwrotnej stronie etykiety, o której mowa
w ust. 2, przedsi´biorca mo˝e umieszczaç opis odmia-
ny oraz sposób jej uprawy.

4. Na etykietach dla nasion materia∏u szkó∏karskie-
go umieszcza si´:

1) mas´ netto,

2) rok zbioru albo ˝ywotnoÊç nasion wyra˝onà w pro-
centach,

3) dat´ zamkni´cia opakowania

oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, 5
i 6 oraz 8—11, dla etykiet urz´dowych, a dla etykiet
przedsi´biorcy informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3 oraz 5 i 6.

§ 13. W materiale szkó∏karskim etykietowaniu pod-
legajà:

1) pojedyncze roÊliny lub ich cz´Êci,

2) wiàzki,

3) pojemniki wielokomorowe,

4) kartony,

5) worki,

6) palety.

§ 14. 1. Informacje na etykietach urz´dowych
umieszcza si´, z zastrze˝eniem ust. 2, przy u˝yciu tech-
niki drukarskiej lub innej o podobnym charakterze.

2. Dla materia∏u siewnego zrazów drzew i krzewów
owocowych informacje, o których mowa w § 12 ust. 1
pkt 2, 3, 6, 7 i 10, mogà byç wpisywane pismem odr´cz-
nym.

Rozdzia∏ 3

Rodzaje opakowaƒ materia∏u siewnego

§ 15. Rozró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje opakowaƒ:

1) w zale˝noÊci od masy materia∏u siewnego:
a) ma∏e,
b) pozosta∏e,

2) ze wzgl´du na sposób zamykania opakowania:
a) samozamykajàce si´,
b) plombowane,
c) zszywane,
d) zawiàzywane,
e) hermetyczne.

§ 16. 1. Ma∏e opakowania sà to opakowania, w któ-
rych masa netto materia∏u siewnego nie przekracza
dla:

1) roÊlin rolniczych:
a) nasion buraków:

— jednokie∏kowych do siewu punk-
towego (1 jednostka siewna — 
100 tys. szt. nasion) — 2,5 kg,

— wielokie∏kowych — 10,0 kg,
b) nasion roÊlin pastewnych:

— mieszanek nieprzeznaczonych do
produkcji roÊlin pastewnych (opa-
kowania typu A) — 2,0 kg,
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— nasion kwalifikowanych, handlo-
wych lub mieszanek pastewnych
przeznaczonych do produkcji ro-
Êlin pastewnych (opakowania ty-
pu B) — 10,0 kg,

2) sadzeniaków ziemniaka — 10,0 kg,

3) nasion roÊlin warzywnych:
a) stràczkowych — 5,0 kg,
b) cebuli, trybuli, szparaga, buraka li-

Êciowego, buraka çwik∏owego, rzepy
jadalnej, arbuza, dyni olbrzymiej, dy-
ni zwyczajnej, marchwi jadalnej, szpi-
naku, skorzonery, salsefii, roszponki, 
rzodkiewki — 0,5 kg,

c) innych warzyw — 0,1 kg,

4) materia∏u szkó∏karskiego:
a) jab∏oni i gruszy — 1,0 kg,
b) brzoskwini — 5,0 kg,
c) pozosta∏ych nasion drzew owoco-

wych — 2,0 kg.

2. Do masy netto materia∏u siewnego roÊlin rolni-
czych nie wlicza si´ masy granulatów pestycydów,
substancji otoczkujàcych lub innych sta∏ych dodatków.

§ 17. 1. Ka˝dy rodzaj opakowania materia∏u siew-
nego:

1) ma wytrzyma∏oÊç odpowiednià do masy zapako-
wanego materia∏u siewnego,

2) zapewnia utrzymanie jakoÊci materia∏u siewnego
zgodnej z wymaganiami okreÊlonymi odr´bnymi
przepisami, a ponadto

3) zabezpiecza przed kontaktem z zastosowanymi pe-
stycydami — w przypadku materia∏u siewnego za-
prawionego,

4) chroni otoczk´ materia∏u siewnego — w przypadku
materia∏u siewnego otoczkowanego.

2. Opakowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest
opakowaniem jednorazowym.

§ 18. Zamkni´cie opakowania materia∏u siewnego
jest zabezpieczane przez Inspekcj´ Nasiennà albo
przedsi´biorc´.

§ 19. 1. Wyró˝nia si´ nast´pujàce sposoby zabez-
pieczania zamkni´cia opakowaƒ materia∏u siewnego:

1) plombowanie,

2) banderolowanie,

3) piecz´towanie,

4) etykietowanie przy u˝yciu etykiety samoprzylepnej.

2. W przypadku opakowaƒ zszytych maszynowo
etykieta urz´dowa albo etykieta przedsi´biorcy jest
przeszywana szwem zamykajàcym opakowanie.

3. Opakowania papierowe lub z tworzyw sztucz-
nych, nieposiadajàce otworów innych ni˝ otwory do
nape∏niania, zabezpiecza si´ przez ich samozamykanie.

§ 20. Opakowania zawiàzywane, z wy∏àczeniem
opakowaƒ materia∏u szkó∏karskiego, zabezpiecza si´
jednym ze sposobów, o których mowa w § 19 ust. 1
pkt 1, 2 i 4.

§ 21. Ka˝dy rodzaj opakowania zabezpiecza si´ po-
nownie, gdy zachodzi koniecznoÊç jego otwarcia.

§ 22. 1. Przy zabezpieczaniu, o którym mowa w § 19,
na etykiecie wpisuje si´ dat´ zabezpieczenia oraz na-
zw´ urz´du albo przedsi´biorcy odpowiedzialnego za
to zabezpieczenie.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie w przypadku po-
nownego zabezpieczania materia∏u siewnego.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. Etykiety za∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç, w przypadku:

1) materia∏u szkó∏karskiego — do dnia 30 czerwca
2002 r.,

2) materia∏u siewnego innego ni˝ szkó∏karski — do
dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


