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Wstęp
Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA są zbiorem standardowych
procedur pobierania prób i metod oceny nasion. Celem Przepisów ISTA jest
wiarygodność i powtarzalność metod oceny nasion stosowanych w akredytowanych
laboratoriach, a także w laboratoriach nienależących do ISTA, które wykonują ocenę
nasion będących przedmiotem transakcji handlowych.
Oryginalna wersja, wydana przez sekretariat ISTA, przetłumaczona jest
na język polski przez pracowników Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa IHARPIB w Radzikowie.
Przepisy ISTA - wydanie 2013 - roku zawierają 18 Rozdziałów. Rozdział 7Ocena Zdrowotności Nasion - jest poszerzony o Aneks, który opublikowany jest
w oddzielnym skoroszycie: Aneks do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności
Nasion. W nowym wydaniu Przepisów ISTA wprowadzono poprawki wydawnicze
lub zmiany przepisów zatwierdzone na Zwyczajnym Posiedzeniu w Venlo – Holandia
w czerwcu 2012 roku. Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA obowiązują
od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Zmiany do Rozdziału1 - Świadectwa ISTA
W punkcie 1.2.1 - Międzynarodowe Świadectwa Orange Partii Nasion wprowadzono zapis o możliwości wystawiania świadectw dla części partii (sublot)
bez dodatkowego próbobrania lub oceny, dla której już przeprowadzono próbobranie
i ocenę, dla której wydano Międzynarodowe Świadectwo Orange Partii Nasion.
Na Świadectwie dla części partii muszą być podane te same wyniki badań, jak dla
oryginalnej partii nasion.
Międzynarodowe Świadectwo Orange Partii Nasion musi zawierać wyniki dotyczące
wyłącznie partii, jako całości w czasie pobierania próby.
W punkcie 1.2.2 - Międzynarodowe Świadectwo Blue Próbki Nasion - nastąpiła
zmiana redakcyjna niezmieniająca merytorycznie przepisu.
W podpunkcie c) punktu 1-3 - Warunki wystawiania Świadectw ISTA - w którym jest
zapis o tym, że wyniki badań nieobjęte Przepisami, dodatkowo i na życzenie, mogą
być podane na Świadectwie ISTA, dano odnośnik do punktu 1.5.2.20 (wyniki badań
nieobjętych Przepisami muszą być podane w „Innych Oznaczeniach”).
Podpunkt 1.3 i) zastąpiono nowym podpunktem, w którym jest informacja o tym,
że Międzynarodowe Świadectwo Orange Partii Nasion może być wydane dla części
partii (sublot) o minimalnej wielkości wynoszącej 20% masy oryginalnej partii
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nasion. Obecnie może być wydane pięć Międzynarodowych Świadectw Orange
Partii Nasion dla podpartii z jednej oryginalnej wyjściowej partii nasion.
Oryginalny (stary) podpunkt 1.3 i) przeniesiono do 1.6.
Podpunkt 1.3 j) zawiera wytyczne dotyczące znakowania pojemników z częścią partii
(sublot).
Według obowiązujących przepisów każdy pojemnik, w obrębie partii lub części partii
trzeba oznakować tak, aby pojemniki partii lub części partii mogły być łatwo
rozpoznane na podstawie informacji podanych na wydanym Świadectwie. Każdy
pojemnik zawierający część partii musi mieć identyfikator oryginalnej wyjściowej partii
nasion.
W punkcie 1.4. - Wypełnianie Świadectw ISTA - nastąpiły zmiany:
W podpunkcie 1.4.1 d) dotyczącym - ogólnych zasad wypełniania świadectw ISTA dodano „części partii”(sublot) do informacji, które muszą być podane na świadectwie
(sformułowane przez zgłaszającego).
W podpunkcie 1.4.1 f) usunięto zapis o tym, że tylko jeden oryginał świadectwa może
być wydany dla określonego zestawu wyników testu. Nastąpiła też zmiana
redakcyjna.
W podpunkcie 1.4.2 d) dotyczącym wypełniania - Międzynarodowego Świadectwa
Orange Partii Nasion - zmieniono zapis o liczbie pojemników (opakowań) w partii
na liczbę pojemników (opakowań), dla których wydano Świadectwo.
W punkcie 1.4.2 - Wypełnianie Międzynarodowego Świadectwa Orange Partii Nasion
- podpunkt k) zmieniono na nowy o części partii (sublot).
Świadectwo dla części partii w „Innych oznaczeniach” musi zawierać zapis o tym,
że podane wyniki dotyczą próbki pochodzącej z oryginalnej (wyjściowej) partii
o masie….kg.
W związku z nowym podpunktem k) podpunkty l) i m) przeliterowano.
W podpunkcie 1.5.2.2 dotyczącym - sposobu podawania na świadectwie wyników
czystości- rozszerzono zapis na temat nazw gatunkowych o przykłady nazw
łacińskich.
W punkcie 1.5.2.6 dotyczącym - podawania wyników kiełkowania - dodano zapis
o możliwości podawania ukończenia testu kiełkowania przed terminem końcowego
liczenia, jeśli zamawiający zażąda zakończenia testu, gdy próbka osiągnie wcześniej
określony procent kiełkowania.
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W tym przypadku na świadectwie podaje się tylko procent siewek normalnych, a wyniki
innych kategorii (siewki nienormalne, nasiona twarde, nasiona zdrowe - niekiełkujące
i nasiona martwe) muszą być podane jako „N”, ponieważ nie zostały oznaczone.
Punkt 1.6 - Ważność Międzynarodowego Świadectwa Orange Partii Nasionpoprawiono dodając następujące paragrafy:
Ważność Międzynarodowego Świadectwa Orange Partii Nasion jest do chwili,
gdy zostanie zastąpione przez inne Międzynarodowe Świadectwo Orange Partii
Nasion.
Dla poszczególnego testu ważne może być tylko jedno Międzynarodowe Świadectwo
Partii Nasion w tym samym czasie dla partii lub podpartii.
Paragraf dotyczący możliwości wydania nowego oryginału Międzynarodowego
Świadectwa Orange Partii Nasion rozszerzono o podpartię (sublot).

Zmiany do Rozdziału 2 - Pobieranie Próbek:
W Tabeli 2A Część 2 - Wielkość partii i wielkość próby. Nasiona drzew i krzewów dodano gatunki: Solanum nigrum, Prunus spp.
Według punktu 2.9.1.2 - Pobieranie próbek z partii - poprawiono, aby uwzględnić
więcej niż 1 próbkę pierwotną.
Według Przepisów próbka pobrana z pojemnika będzie mogła składać się z jednej
lub więcej pierwotnych próbek. Masa każdej próbki pojemnikowej nie będzie mogła
być (było: nie powinna być) mniejsza niż połowa wymienionej w Tabeli 2A,
kolumna 3.

Zmiany do Rozdziału 3 - Oznaczanie Czystości Nasion
W punkcie 3.7 - Podawanie wyników - dodano jako przykład Triticum aestivum,
Elytrigia repens do objaśnienia sposobu zapisu nazw łacińskich nasion czystych,
które muszą być podane na świadectwie.
W Tabeli 3B Część1: - Numery definicji nasion czystych i oplewionych według
rodzajów - nastąpiły zmiany:
- rodzaj - Arachis przesunięto z PSD 11 do PSD 21.
- rodzaje: Betula, Chloris, Eucalyptus: dodano przypis do Rozdziału 13.

3

W Tabeli 3B Część 2, która dotyczy -numeracji definicji nasion czystych - nastąpiły
poprawki w PSD 11, a także w PSD 20 do 24: dodano „połamane liścienie w okrywie
nasiennej u Fabaceae”. Poprawiono też PSD 36 dodając ”Kłosek z szypułką
kwiatową lub bez”.

Zmiany do Rozdziału 5 - Oznaczanie zdolności kiełkowania:
W punkcie 5.2.8.1 - Nienormalności siewek - poprawiono nienormalności dotyczące
systemu korzeniowego: 11/05 i 11/06.
W punkcie 5.6.4 - Czas trwania testu - wprowadzono poprawkę dotyczącą
dopuszczenia ukończenia testu kiełkowania. Na życzenie zamawiającego ocena
będzie mogła być zakończona, gdy próbka nasion osiągnie określony procent
kiełkowania.
W punkcie 5.9 - Podawanie wyników - dodano sposób podawania wyników
ukończenia testu kiełkowania w przypadku, gdy zamawiający zażąda zakończenia
testu, z chwilą osiągnięcia przez próbkę nasion określonego z góry procentu
kiełkowania, przed terminem końcowego liczenia.
Na świadectwie podaje się tylko procent siewek normalnych, a wyniki innych kategorii
(siewki nienormalne, nasiona twarde, nasiona zdrowe-niekiełkujące i nasiona martwe)
zapisuje się jako „N”, ponieważ nie zostały oznaczone.
Również w punkcie 5.9 dodano zapis, który musi być na świadectwie, gdy na żądanie
zamawiającego ocena kiełkowania będzie zakończona, z chwilą osiągnięcia przez
próbkę nasion określonego z góry procentu kiełkowania:
„Na życzenie zamawiającego ocena kiełkowania została zakończona po ….. dniach.
Zalecany czas kiełkowania to …… dni”.
W Tabeli 5A Część 1: - Szczegółowe metody badania zdolności kiełkowania. Część
1. Nasiona rolnicze i warzywne - dla gatunku Chloris gayana dodano, w rubryce dodatkowe porady - odnośnik do Rozdziału 13.

Zmiany do Rozdziału 7 - Ocena zdrowotności nasion:
W Tabeli 7A dotyczącej - metod urzędowych badań zdrowotności nasion ISTA dodano Tobamowirusy do patogenów dla Lycopersicon esculentum.
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Zmiany do Rozdziału 9 - Oznaczanie wilgotności nasion:
Dodano punkt 9.0.3 - Badanie możliwości stosowania metody stałej niskiej
temperatury:
Jeżeli metoda stałej wysokiej temperatury jest metodą obowiązującą w Przepisach
to wymagane jest badanie możliwości stosowania metody stałej niskiej temperatury,
tj. 17 godzin w 103ºC. Przeprowadza się wtedy badanie porównawcze metody stałej
niskiej temperatury z metodą stałej wysokiej temperatury.
Tabela 9A Część 1: - Szczegóły metod oznaczania wilgotności: nasiona roślin
rolniczych i warzywnych - została poprawiona o określenie stosowanej metody
(niskiej lub wysokiej temperatury).
W obowiązujących przepisach metoda niskiej temperatury lub metoda wysokiej
temperatury musi być używana dla danego gatunku według tabeli.

Zmiany do Rozdziału 11 - Ocena nasion powlekanych:
W Tabelach 11 A i 11B nastąpiła zmiana redakcyjna tytułu.
Dodano informację, że tabele są kopiami: Tabeli 2B Część 1 i Tabeli 2B Część 2.
W punkcie 11.4.5.1 dotyczącym wielkości - próbki analitycznej - użytej do oznaczania
liczby nasion innych nastąpiła korekta odnośnika
W punkcie 11.4.5.2 – Oznaczanie - liczby nasion innych nastąpiła korekta odnośnika.
W obowiązujących przepisach metodyka usunięcia materiału otoczkującego i (lub)
taśmy jest podana w punkcie 11.3.5.3.

Zmiany do Rozdziału 13
- Badanie nasion metodą ważonych powtórzeń:
W punkcie 13.3 dotyczącym - Ogólnych zasad - przeprowadzania testu ważonych
powtórzeń dodano zapis o możliwości wykonania testu czystości, jeśli zażąda tego
zleceniodawca.
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Zmiany do Rozdziału 17 - Przepisy Wystawiania Międzynarodowych
Świadectw Orange ISTA dla Partii Nasion Roślin Pastewnych
i Gazonowych, Przekraczających Maksymalną Wielkość Partii
Podaną w Tabeli 2A i Transportowanych Luzem w Pojemnikach:
Istotna zmiana redakcyjna – zmieniono roślin zielarskich i ozdobnych na pastewnych
i gazonowych.
Zmiany do Aneksu - Metody Oceny Zdrowotności Nasion:
Uaktualnienia i zmiany dotyczą poprawienia opisanych metod wykrywania patogenów
lub dodanie nowej (Tobamoviruses), brakujących pozycji literaturowych, zmienionych
terminów publikacji.

Podsumowanie
- wprowadzono zapis o możliwości wystawiania świadectw dla części partii (sublot)
- wprowadzono poprawkę dotyczącą dopuszczenia ukończenia testu kiełkowania
- dodano dodano nowe gatunki do Tabeli 2A Część 1 i 2
- usunięto metodę niskiej stałej temperatury dla gatunków niezwalidowanych
- wymieniono kartki z powodu ważnych poprawek wydawniczych
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa IHAR-PIB za zgodą ISTA tłumaczy (ISTA
copyright), wydaje i rozprowadza polską wersję Przepisów:
IHAR Radzików
05-870 Błonie
e-mail:l.boros@ihar.edu.pl
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