Nasiona w rolnictwie
ekologicznym
11 lutego 2019 r.

Nasiona
Artykuł 12.1 i) rozporządzenia nr 834/2007
Do wytwarzania produktów innych niż nasiona i wegetatywny
materiał rozmnożeniowy stosuje się wyłącznie nasiona oraz
materiał rozmnożeniowy wyprodukowany metodami
ekologicznymi.
W tym celu:
•
roślina mateczna w przypadku nasion
•
roślina rodzicielska w przypadku wegetatywnego
materiału rozmnożeniowego
jest uprawiana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
rozporządzeniu co najmniej przez jedno pokolenie,
a w przypadku roślin wieloletnich co najmniej przez dwa sezony
wegetacyjne.
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Artykuł 45 rozporządzenia nr 889/2008
Użycie nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego
nieuzyskanych przy pomocy metod produkcji ekologicznej
1. Jeśli nasiona ekologiczne są niedostępne:
a) można wykorzystywać nasiona i wegetatywny materiał
rozmnożeniowy z jednostki w trakcie okresu konwersji na
produkcję ekologiczną
b)

jeśli takie nasiona również nie są dostępne, państwa
członkowskie mogą dopuścić użycie nieekologicznych nasion i
sadzeniaków ziemniaka pochodzących z produkcji niekologicznej
2. Można stosować nieekologiczne nasiona lub sadzeniami ziemniaka,
pod warunkiem, że nie są zaprawiane środkami ochrony roślin,
innymi niż dozwolone (chyba, że jest to zalecane przez właściwy
organ do celów fitosanitarnych”
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Artykuł 45 rozporządzenia nr 889/2008
Użycie nasion i wegetatywnego materiału
rozmnożeniowego nieuzyskanych przy pomocy metod
produkcji ekologicznej
4. Państwa członkowskie mogą przekazać uprawienia w
zakresie przyznawania zezwoleń innym organom
administracji publicznej lub organom kontrolnym
W Polsce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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5. Zezwolenie na stosowanie nasion lub sadzeniaków ziemniaka nieuzyskanych
a)
b)

c)

d)

metoda ekologiczną może być udzielone wyłącznie w następujących
przypadkach:
gdy żadna odmiana gatunku nie została zarejestrowana w bazie danych
nasion
gdy żaden dostawca nie jest w stanie dostarczyć nasion lub sadzeniaków
ziemniaka przez zasiewem lub sadzeniem, pomimo złożenia zamówienia w
stosowanym czasie
gdy odmiana nie została zarejestrowana w bazie danych nasion i jest on w
stanie udowodnić, że żadna zarejestrowana odmiana alternatywna tego
samego gatunku nie jest odpowiednia i że zatem udzielenie zezwolenia ma
duże znaczenie dla jego produkcji,
gdy uzasadnione jest stosowanie ich do badań, prób polowych na niewielką
skalę lub w celu zachowania odmian.
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6. Zezwolenia udziela się przed siewem lub sadzeniem.
7. Zezwolenia udziela się indywidualnym odbiorcom jednorazowo na
jeden sezon, a organ rejestruje ilości nasion i sadzeniaków
ziemniaka, na których stosowanie zezwoliła.
8.Właściwy organ państwa członkowskiego może udzielić ogólnego
zezwolenia wszystkim odbiorcom na wykorzystywanie danego
gatunku lub danej odmiany, jeśli są niedostępne – w Polsce nie
wprowadzono tego ułatwienia.
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9. Zezwolenie może być udzielone wyłącznie
w okresach, w których
baza danych nasion jest uaktualniona.

Artykuł 45 rozporządzenia nr 889/2008
Każde państwo członkowskie wybiera okres w ciągu roku, w którym
baza danych nasion jest regularnie uaktualniana – w Polsce – co
miesiąc.
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Artykuł 50 rozporządzenia nr 889/2008
Warunki rejestracji
1. Aby dokonać rejestracji, dostawca jest zobowiązany:
a) udowodnić, że został poddany systemowi kontroli w rolnictwie
ekologicznym – czyli mieć certyfikat,
b) udowodnić, że nasiona lub sadzeniami ziemniaków, spełniają
ogólne wymagania stosowane do nasion i sadzeniaków
ziemniaka – czyli zgłosić się do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
c) udostępnić i uaktualniać wszystkie informacje wymagane na
mocy art. 51

Artykuł 51 rozporządzenia
nr 889/2008
Rejestrowane informacje
1. Informacje:
a) nazwa botaniczna gatunku i określenie odmiany
b) nazwa i dane teleadresowe dostawcy
c) obszar, na którym nasiona lub sadzeniaki mogą zostać
dostarczone w zwykłym terminie dostawy
d) kraj lub region, w którym odmiana jest badana i zatwierdzona
do wspólnego katalogu odmian gatunków uprawnych i
warzyw
e) data, od kiedy będą dostępne nasiona i sadzeniaki ziemniaka
f) nazwa lub numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej.
2. Jeżeli zarejestrowana odmiana nie jest już dłużej dostępna,
dostawca niezwłocznie informuje administratora bazy danych.

TYTUŁ IV KONTROLA

Artykuł 66
Dokumentacja księgowa
1. Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce
produkcyjnej lub w obiektach i musi umożliwiać podmiotowi gospodarczemu
jednostce certyfikującej sprawdzenie….

Artykuł 67
Dostęp do obiektów
1. Podmiot gospodarczy:
a) zapewnia, do celów kontrolnych jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części
jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, dokumentacji księgowej i odnośnych
dokumentów źródłowych;
b) dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej wszelkie informacje uznane za
niezbędne do celów kontroli;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów
dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków,
jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w
przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub
naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym
Dz. U. poz. 777

Sankcje w przypadku nieprawidłowości dotyczących zastosowania
nasion
Nieekologiczne nasiona lub wegetatywny
materiał rozmnożeniowy, nasiona lub
ostrzeżenie - w przypadku spełnienia
sadzeniaki ziemniaka uzyskane niezgodnie z
wszystkich warunków określonych w tym
metodami produkcji ekologicznej zostały
przepisie, jednakże bez uzyskania
zastosowane bez odpowiedniego pozwolenia,
pozwolenia, o którym mowa w art. 12 ustawy
ale zastosowane nasiona lub wegetatywny
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
materiał rozmnożeniowy, nasiona lub
ekologicznym, albo
sadzeniaki ziemniaka nie były dostępne na
rynku w jakości ekologicznej.
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cofnięcie certyfikatu w zakresie produktu,
którego dotyczy nieprawidłowość - w
przypadku naruszenia lub niespełnienia
warunków określonych w tym przepisie

Zastosowane nasiona lub wegetatywny
materiał rozmnożeniowy, nasiona lub
sadzeniaki ziemniaka były zaprawione innymi
niż dopuszczone w produkcji ekologicznej
środkami ochrony roślin (z wyłączeniem
przypadków gdy chemiczna obróbka była
zalecana zgodnie z przepisami o ochronie
roślin do celów fitosanitarnych przez
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w odniesieniu do wszystkich
odmian danego gatunku na obszarze, na
którym nasiona lub sadzeniaki ziemniaka
zostały stosowane).

upomnienie

Zastosowano nieekologiczny materiał
rozmnożeniowy przed uzyskaniem
wymaganej zgody (zgoda została wydana po
zastosowaniu materiału).

art. 45 ust. 1 lit. a lub b

145 art. 45 ust. 6

Rolnictwo ekologiczne w Polsce 2013-2017
•
•
•
•

2013 - 26 598 gospodarstw, 670 tys. ha, 407 przetwórni i firm
2014 - 24 829 gospodarstw, 657,9 tys. ha, 484 przetwórni i firm
2015 – 22 277 gospodarstw, 580,7 tys. ha, 562 przetwórni i firm
2016 – 22 435 gospodarstw, 536,5 tys. ha, 705 przetwórni i firm

• 2017 – 20 257 gospodarstw, 494,9 tys. ha
ponadto
• 795 – przygotowanie (przetwórstwo)
• 161 – wprowadzanie produktów z importu
• 823 – wprowadzanie na rynek (handel)
• 148 – dostawcy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego
materiału rozmnożeniowego
• 30 – pszczelarstwo
• 34 – zbiór roślin dziko rosnących
• 7 - akwakultura
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