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ПЛАН ДІЙ
у сфері експертизи та охорони прав на
сорти рослин Українського інституту
експертизи сортів рослин та
Центру випробування сортів рослин
(Республіки Польща) на 20212025 рр.

W celu rozszerzenia ukraińsko-polskiej
współpracy w rolnictwie, a szczególnie
współpracy w zakresie rejestracji odmian roślin
uprawnych oraz ochrony praw do odmian roślin,
Ukraiński Instytut Badań Odmian Roślin i
Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin
Uprawnych Polski zamierzają:

З
метою
розширення
українськопольського
співробітництва
в
галузі
сільського
господарства,
а
саме
співробітництва у сфері експертизи сортів
рослин та охорони прав на сорти рослин, між
Українським інститутом експертизи сортів
рослин та Центром випробування сортів
рослин Республіки Польща, які мають намір:

1. Wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z

1. Обмінюватися знаннями та досвідом щодо:

zakresu:
 systemu rejestracji i zasad wpisania odmian
roślin uprawnych do Krajowego rejestru;

 системи реєстрації та правил внесення
сортів до Національного Переліку
(Реєстру);

 systemu ochrony prawnej odmian roślin
uprawnych;
 organizacji badań odmianowych roślin
uprawnych, w tym badań wartości
gospodarczej odmian (VCU) oraz badań
odrębności, wyrównania i trwałości odmian
(DUS);

 системи правової охорони сортів рослин;

 organizacji systemu porejestrowych badań
odmian roślin i ich rekomendacji do
praktyki rolniczej;

 організації системи післяреєстраційного
дослідження сортів рослин та їх
рекомендації
до
використання
у
сільскому господарстві;

 badań odmian roślin uprawnych na potrzeby
rolnictwa ekologicznego;

 вивчення сортів рослин для потреб
органічного сільського господарства;

 stosowanych reguł w zakresie nazewnictwa
odmian roślin oraz spełniania kryterium
nowości;

 застосування правил щодо експертизи
назви сортів рослин та відповідності
критеріям новизни;

 elektronicznego obiegu dokumentów
aplikacyjnych oraz wyników
badań odmianowych;
 metodyk badań wartości gospodarczej
(VCU) oraz odrębności, wyrównania i
trwałości odmian (DUS);

 електронного обороту документів заявки
та даних експертизи сортів рослин;

 utrzymania i wykorzystywania kolekcji
odmian w badaniach;

 ведення та застосування колекцій сортів
під час проведення експертиз;

 організації експертизи сортів рослин,
включно з експертизою господарчої
цінності (VCU) та експертизи на
відмінність, однорідність і стабільність
сортів (DUS);

 методик експертизи господарчої цінності
(VCU) та експертизи на відмінність,
однорідність і стабільність сортів рослин
(DUS);

 rozwoju i zastosowania technologii
informatycznych w badaniach odmian
roślin;
 stosowania metod statystycznych
przetwarzania danych przy weryfikacji
wyników doświadczeń odmianowych;

 розробки та застосування ІТ технологій
під час експертизи сортів рослин;

 monitoringu GMO (genetycznie
zmodyfikowanych organizmów) w
materiałach roślinnych;
 doświadczeń i metodologii molekularnogenetycznej analizy odmian roślin i
materiału roślinnego;

 контролю ГМО в матеріалі рослинного
походження;

 aktualnego ustawodawstwa w dziedzinie
rejestracji odmian roślin uprawnych i
ochrony prawnej odmian roślin, w tym z
zakresu badań odmian roślin;
 organizacji rynku nasiennego w obu krajach
oraz wymiany informacji o nowych
odmianach ukraińskiej i polskiej hodowli

 чинного законодавства в галузі реєстрації
і охорони прав на сорти рослин та
експертизи сортів рослин;

2. Każdego roku, w razie potrzeby, organizować
spotkania online oraz wzajemne wizyty
przedstawicieli Ukraińskiego Instytutu Badań
Odmian Roślin i Centralnego Ośrodka Badań
Odmian Roślin Uprawnych w celu realizacji
niniejszego planu działania.

2. Щорічно, за необхідністю, організовувати
онлайн-зустрічі
та
взаємні
візити
представників Українського інституту
експертизи сортів рослин та Центру
випробування сортів рослин з метою
виконання цього Плану дій.

3. Corocznie organizować zajęcia szkoleniowe
celem wzajemnego zapoznania się z
systemami rejestracji i ochrony prawnej
odmian roślin.

3. Щорічно організовувати навчальні заходи
щодо взаємного ознайомлення з системами
реєстрації та охорони прав на сорти
рослин.
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 використання статистичних методів
обробки даних при перевірці результатів
експертизи сортів рослин;

 досвіду і методології молекулярногенетичного аналізу сортів рослин та
рослинного матеріалу;

 організації ринку насіння в обох країнах
та обміну інформацією щодо новинок
української та польської селекції.

