
Zarządzenie nr 34/2022 
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych  

z dnia 20 września 2022 r. 
w sprawie wielkości prób ekologicznego materiału heterogenicznego, które należy 

dostarczyć wraz z powiadomieniem –wnioskiem o umieszczenie zgłoszonego materiału 
rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego 

Uwzględniając art. 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym 
i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370) oraz Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150, 14/06/2018) wraz z aktami delegowanymi lub 
wykonawczymi przyjętymi zgodnie z tym rozporządzeniem, zarządzam co następuje: 

§ 1
Wielkości reprezentatywnych prób ekologicznego materiału heterogenicznego, zwane dalej 
„próbami reprezentatywnymi”, które należy dostarczyć do Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych wraz z „powiadomieniem - wnioskiem o umieszczenie 
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału 
heterogenicznego” ustala się w wysokości obowiązującej przy ocenie tożsamości i czystości 
odmianowej, podanej w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1048). 

§ 2
W przypadku gatunków nie wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału 
siewnego wielkość próby reprezentatywnej ustalana będzie indywidualnie ze zgłaszającym, 
przed złożeniem powiadomienia – wniosku w sprawie. 

§ 3
Próby reprezentatywne należy dostarczyć w tym samym terminie co „Powiadomienie - 
wniosek o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie 
ekologicznego materiału heterogenicznego”. 

§ 4
Próby reprezentatywne nie mogą być traktowane środkami ochrony roślin, regulatorami 
wzrostu, ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin.  



§ 5
Próby reprezentatywne powinny być właściwie opakowane i oznakowane (zaetykietowane). 
Do każdej próby musi być dołączona etykieta zewnętrzna i wewnętrzna. Etykieta powinna 
zawierać co najmniej następujące dane: adres wysyłającego, gatunek rośliny, nazwę 
heterogenicznego materiału rozmnożeniowego, rok zbioru, aktualną zdolność kiełkowania 
i masę 1000 nasion oraz wskazanie kto dokonał oceny laboratoryjnej. Dodatkowo, 
w przypadku gdyby materiał do badań dostarczany był spoza terenu Unii Europejskiej 
wymagany jest paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne. 

§ 6
Próby reprezentatywne należy dostarczyć do Centralnego Magazynu Nasion Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej na poniższy adres: 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej 
Centralny Magazyn Nasion 
Słupia Wielka 1 
63-022 Słupia Wielka 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


