
 

 

 

 

 

Specyfikacja produktu nasion precyzyjnych 
 

Wszystkie nasiona spełniają wymagania dla nasion standardowych wg. Dyrektywy Rady Europejskiej 2002/55/EC.  

 

Nasiona bazowe  

W zasadzie, nasiona bazowe nie są poddawane specjalnym procesom. Sprzedawane są na wagę lub na sztuki, 

zależnie od produktu.  

 

Bejo Precision  

Bejo Precision oznacza nasiona precyzyjne. Spełniają najwyższe normy jakościowe. Nasiona precyzyjne cechują 

się ujednoliconą kalibracją oraz wysoką zdolnością kiełkowania. Specyfikacja produktu wg. ESA wyszczególniona 

jest w tabelce poniżej i odnosi się do podstawowych standardów dla Bejo Precision.  

 

Nasiona podkiełkowane  

Podkiełkowanie nasion jest rozumiane jako aktywacja procesu kiełkowania mająca na celu przyspieszenie i 

wyrównanie wschodów po siewie. Dzięki podkiełkowaniu nasion uzyskujemy wyrównany plon oraz precyzyjne 

dobranie terminów stosowania herbicydów.  

 

Nasiona otoczkowane  

Otoczkowanie nasion jest rozumiane jako proces mający na celu zmianę postaci nasion poprzez pokrycie ich 

innym materiałem, aby ujednolicić wielkość i kształt a co za tym idzie ułatwić wysiew. Możliwe jest dodanie innych 

składników. Tylko nasiona precyzyjne podlegają otoczkowaniu. 

 

Specyfikacja nasion precyzyjnych i otoczkowanych wg. ESA  (obowiązuje dla członkw EU)  

Wymienione kiełkowanie nasion w procentach jest minimalną wartością i zostało przygotowane w oparciu o 

metody i tolerancję ISTA i jest ważne w momencie wysyłki.  
 

Gatunek Minimalna % czystość 

odmianowa nasion 

precyzyjnych 

Kapustne 93 

ogórek gruntowy (nie wliczając zapylaczy) 98 

Papryka 97 

pomidory: na świeży rynek 

 do przetwórstwa 

98 

95 

 
SPECYFIKACJA CZYSTOSCI ODMIANOWEJ NASION PRECYZYJNYCH (WG.ESA) 

 

Gatunek 
Nasiona 

precyzyjne 

Nasiona 

otoczkowane 

burak ćwikłowy kiełkowanie stopień kalibracji 90% 

0,5 mm 

 

burak liściowy kiełkowanie 

stopień kalibracji 

90% 

0,5 mm 

 

cebula kiełkowanie 

stopień kalibracji  

90% 

0,75 mm 

 

cykoria kiełkowanie 

stopień kalibracji 

88% 

0,5 mm 

88% 

endywia Kiełkowanie 90% 92% 

fenkuł Kiełkowanie 90% 90% 



 

 

stopień kalibracji 0,2/0,5 mm 

kapustne kiełkowanie 

stopień kalibracji 

90% 

0,25 mm 

 

marchew kiełkowanie 

stopień kalibracji 

85% 

0,2 mm 

 

ogórek kiełkowanie 88%  

papryka słodka kiełkowanie 90  

pietruszka 

korzeniowa 

kiełkowanie 

stopień kalibracji 

87% 

0,2/0,25 mm 

87% 

pietruszka 

naciowa 

kiełkowanie 85%  

pomidor kiełkowanie 92%  

por - odmiany 

ustalone 

kiełkowanie 90% 90% 

por - odmiany 

mieszańcowe 

kiełkowanie 

stopień kalibracji 

85% 

0,2/0,25 mm 

85% 

rzodkiewka kiełkowanie 

stopień kalibracji 

92% 

0,25 mm 

 

seler 

korzeniowy 

kiełkowanie  90% 90% 

seler naciowy  kiełkowanie 90% 

 

90% 

szalotka kiełkowanie 

kaliber nasion 

90% 

0,75 mm 

 

siedmiolatka kiełkowanie 

stopień kalibracji 

90% 

0,25 mm  

 

szparagi kiełkowanie 85%  

szpinak kiełkowanie  

stopień kalibracji 

85% 

0,75 mm 

 

 

Wymagania zdrowotne nasion 

Aby dostarczać naszym klientom wyłącznie zdrowy materiał siewny sprostaliśmy wymogom dyrektywy Unii 

Eropejskiej 2002/55/EC. Bejo stosuje  w procesie produkcji różnorodne strategie zarządzania ryzykiem aby 

nasiona dostarczane naszym klientom były całkowicie zdrowe i wolne od chorób i patogenów. Działania te 

opierają się na licznych programach kontroli zdrowotności, ochronie podczas produkcji nasion, lustrowaniu 

plantacji, zaprawianiu nasion oraz innych efektywnych metodach dezynfekcji materiału siewnego.  

ISHI-veg (ISHI-The International Seed Health Initiative) opracowało Ręczne Metody Badania Zdrowotności Nasion, 

w których opisana jest metodyka badań zdrowotności nasion. Bejo spełnia wymogi ISHI-veg dotyczące minimalnej 

wielkości próbki nasion użytej do testów zdrowotności.  

 

Informacje dotyczące metodyki zalecanej do testów zdrowotności oraz zalecanej minimalnej wielkości 

reprezentatywnej próbki ISHI-veg mogą Państwo znaleźć na stronie:  

www.Worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html  
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