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Реєстр органічного насіння і 
садивного матеріалу в Польщі

9 липня 2021 року



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства  

• Регламент Ради (EC) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про 
органічне виробництво та маркування органічної продукції і який 
відміняє Регламент (EEC) № 2092/91

• Регламент Комісії (EC) № 889/2008 від 5 вересня 2008 року, який 
встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (EC) 
№ 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної 
продукції щодо органічного виробництва, маркування і контролю



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 834/2007
- Застосовується до вегетативного садивного матеріалу і насіння для подальшого вирощування

Стаття 12.1 (i) of 834/2007

Для виробництва продуктів, за винятком насіння та вегетативного садивного матеріалу, слід 

використовувати лише насіння та вегетативний садивний матеріал, отримані методами 

органічного виробництва. Тобто, материнську рослину для насіння та батьківську рослину 

вегетативного садивного матеріалу має бути вирощено у відповідності до правил, викладених у 

цьому Регламенті, принаймні протягом одного покоління, або, у випадку багаторічних культур, 

протягом двох вегетаційних періодів.



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008 

Стаття 48.1
Кожна країна-учасниця ЄС має забезпечити створення 
комп'ютеризованої бази даних з переліком сортів, для яких на її 
території є в наявності насіння або насіннєва картопля, отримані 
методом органічного виробництва



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008 

Стаття 48.2
Адміністрування бази даних має здійснювати уповноважений орган 
влади країни-учасниці або інстанція чи орган, спеціально 
призначені країною-учасницею, далі – “адміністратор бази даних”. 
Країни-учасниці також можуть призначити державну інстанцію або 
приватний орган в іншій країні.



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008 

Стаття 49.1
Сорти, для яких наявне насіння або насіннєва картопля, вироблені 
методом органічного виробництва, реєструються у базі даних, 
згаданій у Статті 48, на запит постачальника.



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008 

Стаття 49.2
Будь-який сорт, який не був зареєстрований у базі даних, вважається відсутнім.

Стаття 49.3 
Кожна країна-учасниця приймає рішення щодо частини року, коли буде 
проводитися регулярне оновлення бази даних стосовно кожного виду або групи 
видів, вирощуваних на її території. База даних має містити інформацію про таке 
рішення.



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008

Стаття 50. Умови реєстрації
- Матеріал є органічним,
- Матеріал відповідає загальним базовим вимогам щодо насіння 

і насіннєвої картоплі
- Інформація має оновлюватися



Закон Польщі про насіння
• Закон про насіння

- Кожен оператор, який має бажання ввести в обіг садивний 
матеріал, повинен бути зареєстрованим в національному реєстрі 
(закритий реєстр, надається на вимогу)

- В обіг може вводитися лише садивний матеріал, що занесений до 
Національного переліку сортів сільськогосподарських культур 
Польщі, каталогу ЄС чи переліку Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) (Стаття 104 Закону про насіння)

- Реєстри насіння http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/wykaz-odmian/



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

• Регламент № 889/2008

Стаття 51 
Обсяг інформації

Стаття 52 
Інформація в базі даних, що зазначена в Статті 48, повинна бути 
доступною через інтернет для користувачів насіння або насіннєвої 
картоплі та для громадськості безкоштовно.



Закон Польщі про 
органічне сільське господарство

• Закон про органічне сільське господарство від 25 червня 2009 року

Стаття 12. Головний інспектор зі здоров’я рослин та насіннєвої інспекції 
відповідає за створення національної бази даних і її управління.
Головний інспектор зі здоров’я рослин та насіннєвої інспекції на запит 
реєструє інформацію про рослинний садивний матеріал і насіння.
Бланк запиту опубліковано на сайті Головного інспектора зі здоров’я 
рослин та насіннєвої інспекції (MIPHSI).
Запит подається безкоштовно. 



1. Реєстрація 
органічного 

постачальника

Із загального реєстру 
постачальників насіння

Закон про насіння – Статті
86.3 і 86.4

Головний інспектор зі здоров’я 
рослин та насіннєвої інспекції 

Бланк заявки на постачальника органічного насіннєвого матеріалу, насіння або садивного матеріалу

відповідно до Регламенту (ЄС) № 889/2009 для 
продукції, зазначеної у ст. 1 пункт 2 (d) 
Регламенту (ЄС) №  834/2007Дані постачальника (підприємець / виробник)

Назва та адреса 
постачальника

Ім'я та прізвище

Номер телефону

Факс

Особа, уповноважена для зв’язку щодо інспекції

Номер реєстрації в 
PIORiN

Офіційна посада

Номер телефону

Факс

Дані органу сертифікації

Назва та адреса 

Інша інформація



2. Бланк запиту
Головний інспектор зі здоров’я рослин та насіннєвої інспекції у Варшаві Бланк заявки на постачальника органічного насіннєвого матеріалу, насіння або садивного матеріалу

відповідно до Регламенту (ЄС) № 889/2009 для 
продукції, зазначеної у ст. 1 пункт 2 (d) 
Регламенту (ЄС) №  834/2007

Назва 
постачальника

Адреса 
постачальника

Номер телефону Факс

Назва виду/ типу суміші 
польською мовою

Назва виду латинською/ 
Вміст інгредієнтів 

неорганічного походження, %

Різновид/ тип 
використання 

суміші

Територія, куди 
можна 

доставити 
матеріал 

Країна 
реєстрації 

сорту 

Термін 
доставки

Назва органу 
сертифікації

Додаткова 
інформація

Місце, дата Розбірливий підпис декларанта

* для реєстрації в перелік дозволяються насіннєві суміші, виготовлені повністю з органічних інгредієнтів та суміші, вироблені в країнах-учасницях ЄС 
частково з неорганічними інгредієнтами, за умови, що неорганічна частка є законною відповідно до законодавства країни, де була виготовлена суміш.** заповнюється у разі подання звіту про розплідник

Кореневище



Реєстр

Вебсайт http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/

Перелік насіннєвого матеріалу, насіння та вегетативного садивного матеріалу, виготовленого органічними методами, ведеться Головним інспектором зі здоров’я рослин та насіннєвої інспекції 

Скорочена
назва 

постачальника
Назва виду 

Назва виду 
латинською мовою

Назва сорту

Термін доставки

Територія, куди 
можна доставити 

матеріал 

Країна 
реєстрації 

сорту 

Назва органу 
сертифікації

% Вміст 
інгредієнта (-ів) 
неорганічного 
походження

використанню суміші
з деякими

неорганічними
компонентами 

повинно
передувати

отримання згоди на 
неорганічне насіння
(стаття 12 (3) Закон 

про органічне
сільське

господарство)

Інформація про 
категорію/ 

ступінь 
кваліфікації 
насіннєвого 
матеріалу у 

значенні 
положень 
Закону від 

09.11.2012 р. 
про 

насінництво

Додаткова інформаціяКореневище



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

-винятки-
• Регламент № 834/2007

Стаття 22. Винятки з правил виробництва

Винятки мають бути зведені до мінімуму і, якщо потрібно, обмежені 
у часі, та можуть робитися лише у наступних випадках (…) якщо це 
необхідно, з метою забезпечення доступу до кормів, насіння і 
вегетативного садивного матеріалу, живих тварин та інших 
сільськогосподарських допоміжних продуктів, у випадку відсутності 
на ринку таких продуктів у органічній формі.



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

-винятки-
• Регламент № 889/2008

Стаття 45. Використання насіннєвого або вегетативного садивного матеріалу, що не був отриманий методом 

органічного виробництва

У випадках, до яких застосовуються умови, зазначені у Статті 22(2)(b) Постанови (ЄС) №834/2007

a) дозволяється використовувати насіння і вегетативний садивний матеріал з виробничого підрозділу, який 

знаходиться на етапі переходу до органічного виробництва,

b) у випадках, до яких не може бути застосований пункт (а), країни-учасниці можуть дозволити використання 

неорганічного насіннєвого або вегетативного садивного матеріалу в разі відсутності такого матеріалу з органічного 

виробництва. Проте питання використання неорганічного насіння і насіннєвої картоплі регулюється пунктами 2 – 9

Перелік винятків надсилається до Європейської Комісії щороку. 



Законодавство ЄС в галузі 
органічного сільського господарства

-винятки-
• Закон про органічне сільське господарство від 25 червня 2009 року
Стаття 12.4. Інспектор воєводства із захисту рослин та насіннєвої 
інспекції відповідає за надання винятків. 
Бланк запиту публікується на сайті Інспектора воєводства із захисту 
рослин та насіннєвої інспекції.
Запит подається безкоштовно. 
Дозвіл надається рішенням Інспектора. У 2020 році було надано 6400
дозволів.



Бланк запиту Пропозиція 
щодо дозволу на використання неорганічного
насіннєвого матеріалу, насіння або садивного 
вегетативного матеріалу в органічному землеробстві

відповідно до ст. 12 частини 3 Закону про 
органічне землеробство від 25 червня 2009 р.Заявник

надати адресу місця проживання, якщо це є місцем органічного виробництва, або адресу місцезнаходження виробництва
Ім'я та прізвище / назва

Вулиця

Поштовий індекс

Номер будинку / квартири

Місто:

Поштова адресаКонтактний телефон

Запит на дозвіл використання наступних 
матеріалів

Вид або тип суміші
Різновид або тип 

використання суміші

Назва ХХХ* або 
призначення суміші 

за призначенням

Запитана кількість 
матеріалу 

(кг / шт / одиниця) **

Запланована дата 
посіву / посадки –

місяць та рік

Інспектор з охорони рослин та насінництва 
воєводства



Закон Польщі про органічне сільське 
господарство 

-2018/848-
• Новий закон про органічне сільське господарство

- Така сама система контролю і сертифікації органічного насіння 
- Нова система «органічного гетерогенного матеріалу» – поза 

сферою дії загального закону про насіння – ще відсутній 
регламент ЄС



Дякую

Бартож Питлак
Керівник Департаменту органічного сільського господарства
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