
Nazwa i adres przedsiębiorcy                 ………………………  dnia, ………… 

…………………………………..     

………………………………….. 

…………………………………..               Wojewódzki Inspektor Ochrony 

               Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 
                                     

Nr w ewidencji wnioskodawcy:  
……………………………………  

 

                                                                                

Wniosek o urzędowe pobranie prób materiału siewnego,  

do oceny laboratoryjnej,  oceny tożsamości * 
 

 
 

Gatunek 
 

 

Odmiana 

 

Stopień 

Kwalifikacji 

 
 
 

Nr partii 

 

 

 

OT 

tak/nie 

 
 

Wielkość 

partii/kg/ 

 
 

Liczba opakowań 

szt./kg 

 

Cel pobrania 

próby (zgodnie z 

listą na 

odwrocie) 

        

        

        

  

 

      

  

 

      

  

 

      

        

 

*- niepotrzebne skreślić 

1. Płatność przelewem 

2. Wyrażam zgodę na przekazanie rachunku w formie elektronicznej  

3. na adres:  ………………………………………. 

4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią dostępnej na stronie  

http://piorin.gov.pl klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują.      …………………………………………….. 

5. Rozumiem także, że Administratorem moich danych osobowych jest                                                                                                                          Pieczęć i podpis  

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

http://piorin.gov.pl/


Skróty do wpisania w rubrykę „Cel pobrania próby”: 

1. Ocena pierwotna 

2. Ocena powtórna 

3. Ocena okresowa 

 
 

Informacja o badaniach wymaganych dla poszczególnych rodzajów oceny laboratoryjnej: 
 

L.p. Rodzaj oceny laboratoryjnej Grupa roślin Wymagane badania 

1. Ocena pierwotna 

Rośliny zbożowe 
nasiona kategorii elitarne i C/1 do dalszego rozmnożenia Czy, Szt, Kieł, Wilg, MTN 

nasiona kategorii kwalifikowane Czy, Szt, Kieł, MTN 

Rośliny pastewne 

bobowate grubonasienne Czy, Szt, Kieł, MTN 

łubiny – odmiany słodkie j. w. + Go 

pozostałe gatunki Czy, Szt, Kieł 

Rośliny oleiste i włókniste 

len, soja, słonecznik Czy, Szt, Kieł. Zdro 

rzepak Czy, Szt, Kieł, MTN 

pozostałe gatunki Czy, Szt, Kieł 

Burak cukrowy i pastewny 
nasiona otoczkowane Czy, Kieł 

nasiona nieotoczkowane Czy, Kieł, Wilg 

Rośliny warzywne wszystkie gatunki Czy, Kieł 

2. Ocena powtórna j/w  dla oceny pierwotnej j/w dla oceny pierwotnej 

3. Ocena okresowa wszystkie gatunki Kieł 

 

Czy - oznaczanie czystości nasion; 
Szt - oznaczanie zawartości nasion innych roślin w sztukach; 

Kieł - oznaczanie zdolności kiełkowania nasion; 

Wilg - oznaczanie wilgotności nasion metodą suszarkową stałej temperatury; 
MTN - oznaczanie masy 1000 nasion;  

Go - oznaczanie nasion gorzkich w łubinach pastewnych;  

Zdro - oznaczanie zdrowotności nasion; 
 
 


