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koniczyny szwedzkiej, nasion seradeli ~ innej jakości, 
niż określajq normy wymienione w § 1 lp. 1-21. .~ 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stQsuje się do: 

t) produktów przeznaczonych na eksport w tym przy
padku , gdy zamawiający stawia inne wymagania, 

2) prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w . życie % dniem 
stycznia 1955 r. 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 5 października 1954 r. . 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez . Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 

materiału sIewnego i warzyw świeżych. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ l. Zatwierdza się jako normy paristwowe (PN) 
obowiązujące na całym - obszarze Pdl1stwa następujące 
normy ustal0l!e przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy 

~ --
54/R-66060 Materiał siewny. 

Nasiona gorczycy czarnej. 

2 54/R-66152 Materiał siewny. , 
Nasiona dyni oleistej. 

3 54/R-66156 Materiał siewny. 
Nasiona kapusty abisyńskie j 

4 , 54/R-66157 Materiał siewny. 
Nasiona krokosza. 

I 5 54/R-66320 Materiał siewny. 
Nasiona konopi. 

I 6 54/R-75761 Warzywa świeże. 
Szparagi do przetwórstwa . 

. "f. 

§ 2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) 
zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN/R-74455 
"Roślińy okopowe. Wytyczne przechowywania ziemnia
ków jadalnych późnych", ustaloną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny w dniu 20 października 1952 r. 

§ 3. Od dnicl wejści a w życie rozporządzenia nie 
wolno w zak resie ustalonym w normach wymienionych 
w § 1: 

1) wprowadzać do obrotu nasion gorczycy czarnej i na
sion konopi kwalifikowanych i niekwalifikowanych, 
przeznaczonych do siewu, nie odpowiadających nor
mom v.-yr!lienion ym w § l lp. 1 i 5, 

2) wprowadzać do óbrolu nasion dyni oleistej, nasion 
kapusty abisYllskiej, nasion krokosza, przeznaczo-

31 maja 1954 r. 

31 maja 1954 r. 

31 maja 1954 r. 

31 maja 1954 r. 

31 maja 1954 r. 

31 maja 1954. r. 

nych do siewu, nie odpowiadających normom wy
. mienionym w § 1 lp. 2-4, 

3) stosować innych kryteriów ustalania jakości szpara
gów przeznaczonych do przetwórshva, niż określa 
norma wymieniona w § 1 lp. 6. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przy

padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi 'w życie z dniem 
1 stycznia 1955 r. 
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