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ETYKIETY


Etykieta „czasowa” – stosowana do czasu otrzymania świadectwa pochodzenia - powinna zawierać:

- numer, pod którym w Krajowym Rejestrze zarejestrowano leśny materiał podstawowy, z którego pozyskano leśny materiał rozmnożeniowy (lmr): MP/.../....../05;
- datę pozyskania lmr: ...........;
- ilość lmr [kg/sztuk]: ...............;
- podpis producenta: ..................;
- numer producenta w rejestrze dostawców: RD/0 ... ... ... /0 ....
		Po siewie/posadzeniu również: datę oraz gęstość siewu/sadzenia.


Etykieta „lmr w produkcji” – stosowana na wszystkich etapach produkcji lmr – powinna zawierać:

- numer świadectwa pochodzenia: (stary dla zapasów lub nowy dla zbiorów po 1 maja 2004 r.);
- nazwę botaniczną lmr: (łacińską i polską);
- kategorię lmr: (ze zidentyfikowanego źródła lub wyselekcjonowany lub kwalifikowany);
- przeznaczenie lmr: (leśnictwo wielofunkcyjne, zasób genowy, badania, inne);
- rodzaj leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany lmr (drzewostan lub źródło nasion lub plantacja lub drzewo mateczne);
- numer rejestrowy w Krajowym Rejestrze: MP/.../.........../05;
- symbol (numer) regionu pochodzenia, w którym został pozyskany lmr: ... ... ...;
- pochodzenie LMP (nieznane lub autochtoniczny lub rodzimy lub nierodzimy);
- w przypadku jednostek nasiennych – rok dojrzewania: 200 ...;
- wiek sadzonki (siewki lub ilość lat); i rodzaj sadzonek (szkółkowane/z podciętym systemem korzeniowym/z bryłką/ścięty na bezpieńkę/i inne);
- lmr modyfikowany genetycznie:                Tak□           Nie□.


Etykieta dostawcy – stosowana w momencie sprzedaży (wprowadzania do obrotu) – powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę dostawcy oraz jego adres;
- numer w rejestrze dostawców: RD/0 ... ... ... /0....;
- ilość lmr w opakowaniu [kg/sztuk];
- lmr powstał w drodze bezpłciowego rozmnażania:              Tak□           Nie□;
- lmr modyfikowany genetycznie:                Tak□           Nie□;
- mieszanka lmr - „leśny materiał rozmnożeniowym pochodzący ze zidentyfikowanego źródła” (jeśli dotyczy);
- mieszanka lmr - „leśny materiał rozmnożeniowym nieznanego pochodzenia” (jeśli dotyczy);
- mieszanka lmr - informacje o rzeczywistych okresach owocowania i proporcjach, w jakich nastąpiło mieszanie lmr z jednego obiektu LMP (jeśli dotyczy);
- wyrazy „tymczasowo zarejestrowany”, w przypadku lmr wyprodukowanego z LMP warunkowo (czasowo) zarejestrowanego w IV części Krajowego Rejestru;
- wszystkie dane z etykiety „lmr w produkcji”.
	Dla nasion dodatkowo:
- procent wagowy czystych nasion będących przedmiotem obrotu (w opakowaniu);
- procent wagowy nasion innych gatunków (w opakowaniu);
- procent wagowy składników niebędących nasionami (w opakowaniu);
- procent kiełkowania lub, jeśli jego określenie jest skomplikowane, procent żywotności czystych nasion;
- masę 1000 czystych nasion wyrażoną w kilogramach;
- ilość nasion zdolnych do kiełkowania w 1 kilogramie lub, jeśli jej określenie jest skomplikowane, ilość żywych nasion w 1 kilogramie.



Ustalono następujące kolory etykiet dostawcy:

1. żółty dla lmr kategorii ze zidentyfikowanego źródła (część I KR: drzewostan, źródło nasion);

2. zielony dla lmr kategorii wyselekcjonowany (część II KR: drzewostan);

3. różowy dla lmr kategorii kwalifikowany (część III KR: drzewa mateczne, plantacja nasienna rodowa lub klonowa);

4. niebieski dla lmr kategorii przetestowany.

