
Центр сортовипробування Республіки Польща (COBORU)



ІНФОРМАЦІЯ ПРО COBORU

виконує державні завдання в області :

• досліджень і реєстрації сортів рослин;

• юридичної охорони сортів рослин;

• післяреєстраційного дослідження сортів



Науково-дослідна діяльність COBORU
 експертиза сортів (ВОС)
 оцінка ідентичності та сортової чистоти
 офіційні випробування (ПСП)
 Післяреєстраційне випробування сортів(ПСВ)

i рекомендація сортів
 Післяреєстраційне випробування (ПСВ) для 

створення списку опису сортів



Розташування та організаційна структура 
польових відділень COBORU

Станції сортовипробування/ 
сортодільниці:

<50 га – 18

50 - 150 га – 17

150 - 250 га – 8

> 250 га – 7

Загальна площа земель - 6 376 га, 
включаючи:

6025 га власної землі,

316 га землі в оренді,

35 га в інших формах власності.

зайнято: 

466 осіб

з них 138 технічних працівників



Організаційна схема COBORU

Міністерство сільського господарства 
і розвитку села

Центр сортовипробування сільськогосподарських культур

Консультативна 
Рада

Комісія з 
реєстрації 

сортів

Національний 
координаційний 

колектив PDO

Воєводські 
колективи 
PDO (16)

Центр COBORU Районні відділи

16 станцій з 
сортовипробування та 34  
сортодільниці, які входять 
до їх складу

• експертиза і оцінка 
відмінності, однорідності 
і стабільності сортів

•експертиза і оцінка 
господарчої придатності 
сортів

•Відділ інформатики

•Реєстрація і 
охорона прав на 
сорти
•Організаційно-
юридичне
•Адміністративно
-економічне

Відділи Бюро

•Фінанси і 
бухгалтерія
•Зовнішні зв'язки
•Публікації
•Контроль і аудит



Заявка на реєстрацію сорту

польова експертиза
(пункти дисліджень COBORU)

ВОС-тест ПСП-тест

Звіт про результати ВОС та або ВОС+ПСП
(спеціалісти COBORU)

Комісія з реєстрації сортів
 сільськогосподарська – внутрішня СOBORU i зовнішня;
6 (7-10 осіб)
 інші види– комісія внутрішня (спеціалісти COBORU)

Наказ та рішення про реєстрацію (включення до Нацреєстру
або відмова, за рішенням директора COBORU;

можливість оскарження у Міністерстві)

Засідання з представниками селекціонерів;
Засідання комісії з реєстрації сорту

(позитивна чи негативна думка)

Післяреєстраційні дослідження 
для рекомендації сортів

93 с.-г. види (2-3 роки)

55 овочеві рослини

28 плодові рослини
---------------------------------

176 досліджуваних культур

93 польові види
+ кореневий цикорій

(2-3 роки)

Критерії оцінки :
• урожайність і її стабільн.
• якість
• с.г. характеристики
(стійкість до хвороб та ін.)
• інші

Схема реєстрації сорту в Республіці Польща



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕРЕЖА (ВОС)

- Польові культури

- Овочеві культури

- Плодові культури 

- Декоративні культури



Офіційні дослідження проводять:

- 48 станцій сортовипробування та 
сортодільниць;

- Інститут селекції та акліматизації  
рослин відділення у Мвоховє і 
Ядвішінє
(об'єкт дослідження – картопля)

- Підприємство селекції рослин в  
Смоліце
(об'єкт дослідження  - кукурудза на зерно)

- Національне підприємство селекції 
буряка цукрового в Страшкове
(об'єкт дослідження  - буряк цукровий)

Офіційні дослідження ПСП 



Національний реєстр сортів
(станом на 31 грудня 2018 року)

Сільськогосподарські рослини - 1419 сортів (93 види)
Овочеві рослини                              - 839 сортів             (55 видів)
Плодові рослини                             - 331 сорт                 (28 видів).

РАЗОМ – 2 589 сортів (176 видів) 

Національний реєстр - це офіційний перелік сортів сільськогосподарських,
овочевих та плодових рослин, насіння яких може вирощуватись та бути в
обігу в країні, а після їх внесення до загального каталогу/переліку сортів ЄС
– на теренах усього Європейського Союзу та асоційованих країн.

+ сорти рослин культурних видів, що традиційно культивуються на території 

Республіки Польща, під назвою «традиційні сорти» (з 2017 року). 


