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WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA LEŚNEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO
POCHODZĄCEGO Z PLANTACJI NASIENNYCH LUB DRZEW MATECZNYCH
MIEJSCOWOŚĆ I DATA:

PAŃSTWO:

Stwierdzam, że leśny materiał rozmnożeniowy opisany poniżej został wytworzony:
Zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/105/WE

□
□

Podlega postanowieniom przejściowym
1. a) Nazwa botaniczna leśnego materiału rozmnożeniowego: ...............................................................................................................................................
b) Nazwa botaniczna leśnego materiału podstawowego: ------ ...........................................................................................................................................
2. Rodzaj leśnego materiału rozmnożeniowego:

□
□
□

Jednostka nasienna:
Części roślin:
Materiał sadzeniowy

4. Rodzaj leśnego materiału podstawowego:

□
□

Plantacja nasienna:
Drzewa mateczne:

3. Kategoria leśnego materiału rozmnożeniowego:

□
□

Kwalifikowany
Przetestowany

5. Przeznaczenie leśnego materiału rozmnożeniowego: leśnictwo wielofunkcyjne □;

inne □ (podać): .............................................................

6. Numer rejestrowy leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze: MP/ .......................................................................................................
7.

Autochtoniczny

□
□

Nieautochtoniczny

□
□

□

Nieznany

Rodzimy
Nierodzimy
8. Pochodzenie pierwotne dla nieautochtonicznego i nierodzimego leśnego materiału podstawowego (jeśli jest znane): .................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
9. Państwo i region pochodzenia leśnego materiału podstawowego: .....................................................................................................................................
Miejsce, w którym rośnie leśny materiał podstawowy (nazwa gminy): .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
10. Nasiona pochodzące z:

Niekontrolowanego zapylania
Uzupełniającego zapylania
Kontrolowanego zapylania:

□
□
□

11. Rok dojrzewania jednostek nasiennych:...........................................
12. Ilość leśnego materiału rozmnożeniowego: ........................................................................................................................................................................
13. Leśny materiał rozmnożeniowy objęty niniejszym wnioskiem stanowi wynik podziału większej partii objętej wcześniej
certyfikatem Unii Europejskiej:
Tak □
Nie □
Numer certyfikatu: .................................................... Wielkość pierwotnej partii: .............................................................................................
14. Jak długo materiał był w szkółce: .................................................
.................................................................................................................

15. Liczba składowych:
a) Rody: ...........................................................................................
b) Klony: ..........................................................................................

16. Wysokość lub zakres wysokości nad poziomem morza, na której położony jest leśny materiał podstawowy: ...........................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
17. Leśny materiał podstawowy był modyfikowany genetycznie:

Tak □

Nie □

18. Dla leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z drzew matecznych:
Schemat krzyżowania ..................................................................................................................................................................................................
Skład procentowy rodów składowych .........................................................................................................................................................................
19. Materiał uzyskany z jednostek nasiennych był dalej rozmnażany bezpłciowo (wegetatywnie):
Tak □
Nie □
Metoda rozmnażania: ....................................................................................................................................................................................................
Ilość cykli rozmnażania: ...............................................................................................................................................................................................
20. Inne istotne informacje: .......................................................................................................................................................................................................
21. Nazwa i adres producenta oraz numer rejestrowy w rejestrze dostawców:
nr rej.: RD/ ..... ..... ..... ..... / ..... .....
Podpis producenta:

