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Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej
Cz. 4. Rejestr pasz

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
na podstawie art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848

Cz. 4. Rejestr pasz
Rok:
Gatunek zwierzęcia 1):

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA EKOLOGICZNEGO (PODMIOT LUB GRUPĘ PODMIOTÓW)
Imię i nazwisko / nazwa pełna (w przypadku
firmy):
Adres siedziby producenta:

Imię / nazwa skrócona (w przypadku firmy):
PESEL:

(Podmiotu lub Grupy podmiotów)

Nr identyfikacyjny producenta 2):

Lp.

Rodzaj paszy 3)

Data wprowadzenia
paszy do
4)
gospodarstwa

Status paszy

2

3

5)

6)

[t]

E - ekologiczny
K - z okresu
konwersji 6a)
N - nieekologiczny

4

5

Ilość

(dd-mm)
1

REGON:

NIP:

(Podmiotu lub Grupy podmiotów)
Pochodzenie 7)
Z - z własnego
gospodarstwa
S - spoza gospodarstwa
6

Nazwa producenta paszy 8)

Dodatki paszowe 9)

Proporcje
poszczególnych
składników w porcjach
paszy 10)

7

8

9

Udział paszy w dziennej
dawce pokarmowej zwierząt
[%]
10

Uwagi

11
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Objaśnienia:
Uwaga ogólna: REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ nie dotyczy pszczelarstwa oraz zwierząt akwakultury.
1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. Należy prowadzić odrębny rejestr dla każdego gatunku.
2) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów), nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699 oraz poz. 904). W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, należy podać w odpowiednim polu numer PESEL lub NIP lub REGON.
3) Należy wpisać rodzaj zastosowanej paszy. Przez paszę lub materiały paszowe należy rozumieć substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt (np. siano,
sianokiszonka, zielonka, pasze pełnoporcjowe treściwe, pasze uzupełniające, itp.). Materiały paszowe dozwolone do stosowania w rolnictwie ekologicznym zostały wymienione w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
4) Należy wpisać datę wprowadzenia paszy do gospodarstwa, np. datę zakupu paszy lub datę zbioru roślin stosowanych jako pasza.
5) Należy wpisać ilość wprowadzonej do gospodarstwa paszy. Ilość paszy należy podać w tonach (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).
6) Należy wpisać „E” w przypadku statusu ekologicznego lub ,,K" w przypadku statusu w okresie konwersji lub ,,N" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego statusu produktu.
6a) Przez pasze w okresie konwersji należy rozumieć pasze będące w okresie konwersji na produkcję ekologiczną, z wyjątkiem pasz zbieranych w ciągu 12 miesięcy następujących po rozpoczęciu okresu konwersji, o którym mowa w art. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.
7) Należy wpisać „Z” w przypadku gdy zwierzę pochodzi z własnego gospodarstwa lub ,,S" w przypadku gdy zwierzę pochodzi spoza gospodarstwa producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów). W przypadku różnego pochodzenia zwierząt tego
samego gatunku, pochodzenie zwierząt należy wpisać w odrębnych wierszach.
8) W przypadku paszy pochodzącej z zakupu należy podać nazwę producenta paszy, natomiast jeśli pasza pochodzi od innego producenta ekologicznego (Podmiotu lub Grupy podmiotów) dodatkowo w kolumnie "Uwagi" należy podać nr certyfikatu
tego producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów). W przypadku paszy pochodzącej z własnego gospodarstwa należy wpisać „nie dotyczy”.
9) Należy wpisać zastosowane przez producenta (Podmiot lub Grupę podmiotów) dodatki paszowe. Przez dodatki paszowe należy rozumieć substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materiały paszowe lub premiksy, dodawane do paszy lub
wody w celu spełnienia określonej funkcji.
10) Należy wpisać proporcje poszczególnych składników w porcjach paszy na podstawie etykiety - w przypadku pasz pochodzących z zakupu. W przypadku zwierząt roślinożernych należy wypełnić zgodnie z załącznikiem II część II pkt 1.9.1.1 lit. f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. Zgodnie z przywołanym zapisem , system chowu zwierząt roślinożernych należy oprzeć na najwyższym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich dostępności w różnych porach
roku. Co najmniej 60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt roślinożernych powinna stanowić pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. Dopuszcza się obniżenie udziału tych pasz do 50% dla zwierząt przeznaczonych
do produkcji mlecznej na okres najwyżej trzech miesięcy we wczesnej laktacji.

Z
Opracowano na podstawie wzoru Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wersji z dnia 06.10.2014 r.

