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• Галузеве об’єднання органічного сектору 
Нідерландів

• Формат повного виробничого ланцюга
• Мета: стимулювання зростання та посилення 

стійкості органічного сектору 
• Основні сфери діяльності: галузева політика та 

регулювання, просування та комунікація, 
проєкти «бізнес для бізнеса» - «B2B» 
(органічний ярмарок), дослідницькі проєкти
(LIVESEED) 

• Активний член IFOAM 



Чинна нормативно-правова база
(Постанова Комісії ЄC 889/2008)

• Стаття 48.1 Кожна держава-член повинна забезпечити 
створення комп'ютеризованої бази даних для 
реєстрації сортів доступного на її території насіння або 
насіннєвої картоплі, отриманих методом органічного 
виробництва

• Стаття 49.2. Будь-який сорт, який не був зареєстрований 
у базі даних, вважається недоступним відповідно до статті 
45(5)



Нова нормативно-правова база
(Регламенти ЄC 2018/248 & 2020/464)

• Стаття 26.1: Кожна держава-член повинна забезпечити 
створення регулярно оновлюваної бази даних для реєстрації 
доступного на її території рослинного репродуктивного 
матеріалу, включаючи насіннєву картоплю, за винятком 
розсади, органічного походження та перехідного до органіки 
періоду 

• Додаткова інформація, яку необхідно надавати про 
сорти:
 Кількість у вазі 
 Період року, протягом якого вони є в наявності

• Нові види рослинного репродуктивного матеріалу: 
 органічний неоднорідний матеріал 
 органічні сорти, придатні для органічного 

виробництва

Презентатор
Нотатки до презентації
Inge



База даних органічного насіння 
Нідерландів

• www.biodatabase.nl/en

• Під керівництвом Насіннєвого агентства Нідерландів
• Головні завдання:

• Актуалізація бази даних 
• Перевірка наявності органічної сертифікації у 

постачальників насіння
• Перевірка наявності реєстрації сортів, що 

пропонуються, та їх правильної назви
• Перевірка, до якої (під)категорії відноситься культура  
• Оновлення Національної системи класифікації насіння 

та інформації стосовно застосування винятків на 
національному рівні

http://www.biodatabase.nl/en


База даних органічного насіння 
Нідерландів

Основні користувачі:
- постачальники органічного насіння та 

вегетативного розмножувального матеріалу
- органічні фермери 
- контролюючі органи/органічні 

сертифікаційні органи 
- Bionext



Правила для постачальників 
органічного насіння

• Реєстрація постачальника в Biodatabase
• Сертифікований органічний виробник
• Інформування менеджера бази даних 

про зміни у насіннєвій пропозиції 



Перелік постачальників



Пошук органічного 
розмножувального матеріалу



Пропозиція органічного насіння за 
категоріями культур



Пропозиція органічного насіння 
за підкатегоріями культур



Вегетативно-розмножувальний 
матеріал 



Національна система класифікації 

• Національний список (під)категорій культур, за яким 
застосування винятків є неможливими (категорія 1)

• Започаткована в Нідерландах у 2004 р.
• Є обов’язковою у новому органічному законодавстві
• Підвищення рівня виробництва та використання 

органічного насіння:
• Крок за короком: культура за культурою
• Модель «Bottom up»: участь та 
підтримка з боку сектора



Національна система класифікації 
основні вимоги

• Одна або декілька експертних груп для категорій: 
 зернові, фуражні культури & зелені добрива
 овочі та картопля, 
 парникові культури,
 вегетативний матеріал (плодові культури)

• З представниками сільгоспвиробників, насіннєвих 
компаній, органами сертифікації та експертами 

• Виробники с.-г. продукції мають потужне 
(вирішальне) право голосу  

• Експертні групи в обов'язковому порядку надають 
консультацію компетентному органу 



Національна система класифікації 
основні вимоги

• Визначає критерії для розміщення культури в 
(суб)категорії списку:
 Чи доступні основні сорти культури
 Чи є достатнім асортимент для різних типів 

ґрунтів, сезонів та ринків
 Чи є принаймні два насіннєвих виробника 

• Система має бути гнучкою
 Культури можуть бути вилучені з Національної 

системи класифікації у разі необхідності
 Винятки для сфери досліджень / польових 

випробувань та природоохоронних цілей



Органічні 
сертифікаційні 

органи

Постачальники 
насінняФермери

Запит на 
винятки

База даних 
органічного 

насіння 

Насіннєва 
агенція 

менеджмент

Категорія 1 
Національна 
система 
Без винятків

Категорія 2
Винятки можливі 

Категорія 3
Загальні 
винятки

Експертні групи 

консультування

Пропозиція 
насіння

Компетентний 
орган

Bionext

Роль бази даних органічного насіння у 
процесі визначення винятків 



Національна система класифікації 
сільськогосподарських культур



Цей проект фінансується у рамках Дослідницько-інноваційної програми Європейського Союзу «Горизонт 2020» за грантовою
угодою № 727230 та Державного секретаріату Швейцарії з питань освіти, досліджень та інновацій (SERI) за контрактом № 17.00090.
Надана інформація не обов'язково відображає офіційні погляди ЄС та уряду Швейцарії. Ні Європейська Комісія/SERI, ні будь-яка
особа, яка діє від імені Комісії/SERI, не несуть відповідальності за будь-яке можливе використання наданої інформації.

Стимулювання розвитку органічного 
насінництва та селекції рослин у Європі

2017 - 2021



Консорціум за участі широкого 
кола партнерів 

35 партнерів
14 об’єднаних 
учасників
18 країн
23 селекційні та 
науково-дослідні 
інститути
7 селекційних 
компаній
8 насіннєвих компаній
11 органічних 
асоціацій
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Презентатор
Нотатки до презентації
Map crated with: https://mapchart.net/europe.html 



Маршрутизатор бази даних 
ЄС

• Підвищення прозорості щодо доступного 
органічного насіння на території ЄС

• Стимулювання використання органічного 
насіння 

• Створення рівних умов у сфері торгівлі 
органічним насінням

• Підвищення конкурентоспроможності сектору 
органічного насіння 

• Уніфікація використання баз даних в ЄС

Презентатор
Нотатки до презентації
No further functionality or statistics



Сині стрілки відображають наявні пропозиції насіння від його постачальників; червоні стрілки 
вказують на пропозицію, відхилену компетентним органом; зелена стрілка відображає 
пропозицію, прийняту компетентним органом з подальшею передачею даних до національної бази 
даних органічного насіння (через автоматичну систему Automated Programming Entry API або 
вручну). Виробники с.-г. продукції та органи сертифікації перевіряють наявність органічного 
насіння у національних базах даних. Якщо відповідного насіння у базі даних немає, виробник с.-г. 
продукції може подати запит на застосування винятку щодо використання неорганічного насіння. 





Детальна інформація

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-
on-production/seeds-database/index_en.htm

www.liveseed.eu

www.eco-pb.org

http://organicseedfinder.com/
http://www.liveseed.eu/
http://www.eco-pb.org/


Improving current organic seed supplyДякую за увагу!
Маєте питання?
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