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BIORĄC UDZIAŁ W: 
badaniach sondażowych, wywiadach, warsztatach i innych wydarzeniach

NASZE DZIAŁANIA MOŻNA ŚLEDZIĆ I KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI POPRZEZ 

JAK MOŻNA SIĘ ZAANGAŻOWAĆ? 

Projek t ten otr zymał dof inansowanie w ramach programu f inansowania badań naukowych 
i innowacji UE Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 727230 oraz szwajcarskiego Sekretar-
iatu Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji (SERI), numer kontraktu 17.00090. Informacje zawarte w niniejszej 
publikacji odzwierciedlają jedynie poglądy autora. Ani Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, ani SERI
nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie podanych informacji.
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Celem projektu LIVESEED jest poprawa 
przejrzystości i konkurencyjności sek-

tora produkcji ekologicznego materiału siewnego 
i ekologicznej hodowli roślin oraz promowanie 
szerszego wykorzystania ekologicznego materiału 
siewnego.

Projekt LIVESEED zamierza:

wspierać harmonijne wdrażanie rozporządzeń 
unijnych dotyczących ekologicznego mate-
riału siewnego;

rozwijać bazy danych ekologicznego materiału 
siewnego na terenie całej Unii;

ocenić uwarunkowania społeczno-ekonomi-
czne związane z produkcją i wykorzystaniem 
ekologicznego materiału siewnego;

poprawić dostępność i jakość ekologicznego 
materiału siewnego;

wypracować wytyczne dotyczące testowania 
i rejestracji odmian ekologicznych;

rozwinąć nowoczesne metody hodowli roślin 
uprawnych w celu  poszerzenia asortymentu 
odmian ekologicznych.

Badania obejmą rośliny strączkowe, warzywa, 
drzewa owocowe, zboża i rośliny paszowe, 
z uwzględnieniem specyfiki upraw w różnych kra-
jach europejskich.

    „Wierzę, że będziemy w stanie zaoferować 
rządom krajów należących do Unii Europej-
skiej propozycje harmonijnego wdrażania 
rozporządzeń unijnych dotyczących ekolo-
gicznego materiału siewnego” 

Monika Messmer, FiBL-CH Koordynator naukowy

    „Koordynacja różnych inicjatyw w Europie 
jest istotna dla popularyzacji produkcji 
ekologicznego materiału siewnego oraz 
wykorzystania i doskonalenia  ekologicznej 
hodowli roślin uprawnych”

Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut

    „Projekt LIVESEED to niepowtarzalna 
okazja na znaczący wzrost ilości i poprawę 
jakości ekologicznego materiału siewnego 
w Europie Centralnej i Wschodniej” 

Dóra Drexler, ÖMKi

P rojekt LIVESEED tworzy 49 partnerów z 18 
krajów europejskich. W skład konsorcjum 

wchodzą  instytuty naukowe, przedsiębiorstwa 
hodowlane i nasienne, stowarzyszenia  ekologicz-
nych rolników, przetwórców, sprzedawców, a także 
przedstawiciele władz.

Materiał siewny to  podstawa praktyki 
rolniczej, dlatego też od niego powinna 

się zaczynać produkcja ekologiczna. Obowiązek 
korzystania z ekologicznego materiału siewnego 
wynika z  europejskich rozporządzeń dotyczących 
rolnictwa ekologicznego. Jednak niezaprawiany 
konwencjonalny materiał siewny nadal wykorzy-
stywany jest w różnym stopniu w wielu krajach. 
Dobór odmian dostosowanych do warunków rol-
nictwa ekologicznego jest niezbędny w celu peł-
nego wykorzystania  potencjału tego rolnictwa. 
Wymaga się od nich szczególnie takich cech jak: 
odporność na choroby i szkodniki, tolerancja w 
stosunku do chwastów, a także efektywne wyko-
rzystanie składników pokarmowych. Jednakże 
niewiele organizacji inwestuje obecnie w programy 
ekologicznej hodowli roślin uprawnych i odmian, 
głównie z powodu niewielkich zwrotów z inwestycji.

Aby osiągnąć jak największy udział ekologicznego 
materiału siewnego, należy sprostać kilku wyzwa-
niom, którymi są:

problemy natury technicznej związane 
z wytwarzaniem ekologicznego materiału 
siewnego;

niedostateczna ilość programów ekologicznej 
hodowli roślin uprawnych i odmian;

brak pełnej informacji o dostępności i popycie 
na ekologiczny materiał siewny;

niespójne wdrażanie unijnych rozporządzeń 
ekologicznych.  

    „Stworzenie prężnie działającego sektora 
ekologicznego nasiennictwa jest kluczowe 
dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w 
Europie”

Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali
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