
a) stanowisko/przedplon:
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ARKUSZ OCENY POLOWEJ dla plantacji nasiennej ziemniaka

1.  Etykiety/paszport:

nr: brak

2.Uwagi do dokumentacji: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Plantacja:

zgodne z wymaganiami niezgodne z wymaganiami

b) izolacja przestrzenna: zgodna z wymaganiami niezgodna z wymaganiami

c) inne spostrzeżenia dotyczące plantacji:.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie pkt 1, 2, 3 kwalifikator postanawia:

przystąpić do oceny plantacji: odstąpić od oceny plantacji:

Uzasadnienie:.............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 4. Czynności szczegółowe:

I ocena stanu plantacji data: ...........................................
powierzchnia plantacji nasiennej w 

ha
do 2,0 ha 2,1 - 3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0

suma średnia
nr kolejnej jednostki 

liczba roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

liczba roślin porażonych czarną 

nóżką

liczba roślin z objawami wirusów 

ogółem

 liczba roślin z objawami PLRV

 liczba roślin z objawami PSTVD

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Liberbacter solan.

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Phytoplasma solani

inne obserwacje jak choroby 

szkodniki i itp.

4,1-5,0 5,1-6,0

obecny przy ocenie: kwalifikator:

II ocena stanu plantacji data: ...........................................

6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0

suma średnia
nr kolejnej jednostki 

powierzchnia plantacji nasiennej w 

ha
do 2,0 ha 2,1 - 3,0 3,1-4,0

 liczba roślin z objawami PLRV

 liczba roślin z objawami PSTVD

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Liberbacter solan.

liczba roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

liczba roślin porażonych czarną 

nóżką

liczba roślin z objawami wirusów 

ogółem

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Phytoplasma solani

inne obserwacje jak choroby 

szkodniki i itp.

obecny przy ocenie: kwalifikator:
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ARKUSZ OCENY POLOWEJ dla plantacji nasiennej ziemniaka c.d.

…. ocena stanu plantacji data: ...........................................
powierzchnia plantacji nasiennej w 

ha
do 2,0 ha 2,1 - 3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0

suma średnia
nr kolejnej jednostki 

liczba roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

liczba roślin porażonych czarną 

nóżką

liczba roślin z objawami wirusów 

ogółem

 liczba roślin z objawami PLRV

 liczba roślin z objawami PSTVD

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Liberbacter solan.

 liczba roślin  z objawami 

Candidatus Phytoplasma solani

inne obserwacje jak choroby 

szkodniki i itp.

obecny przy ocenie: kwalifikator:

RNQP lub objawy wywołane przez 

RNQP

Poziom porażenia RNQP na roślinach uprawianych na sadzeniaki ziemniaka kategorii:

przedbazowe bazowe kwalifikowane

Unijna Klasa PBTC

Unijna Klasa 

PB

Unijna 

Klasa S

Unijna 

Klasa SE

Unijna 

Klasa E
Unijna Klasa A Unijna Klasa B

Czarna nóżka (Dickeya Samson et 

al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium 

Waldee emend. Hauben et al. spp. 

[1PECBG])

0% 0% 0,10% 0,50% 1,0% 2,0% 4,0%

Candidatus Liberibacter 

solanacearum Liefting et al. 

[LIBEPS]

0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Candidatus Phytoplasma solani 

Quaglino et al. [PHYPSO]
0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Objawy mozaiki wywołane wirusami 

oraz objawy wywołane przez wirusa 

liściozwoju ziemniaka [PLRV00]                  

(w tym : wirusem liściozwoju)

0% 0,1%         

(0,1%)

0,2 %    

(0,2%)

2,0 %        

(0,5%)

4,0 %     

(0,8%)

8,0%       

(2,0%)

10,0%      

(6,0%)

Wiroid wrzecionowatości bulw 

ziemniaka [PSTVD0
0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Liczba roślin nietypowych dla ocenianej  odmiany nie powinna przekraczać łącznie % :

PBTC PB S SE E A A

0 0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5

 5. Wynik oceny polowej:

zakwalifikowano*: ha w stopniu:

zdegradowano*: ha do stopnia:

zdyskwalifikowano*: ha 

 6. Powód dyskwalifikacji (degradacji):

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

szacunkowy plon brutto: dt/ha zbiór brutto: dt 

miejscowość data

Wnioskodawca/Producent: Kwalifikator:

imię i nazwisko imię i nazwisko

podpis podpis


