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Кратка информация биологични семена и посадъчен 
материал в съответствие с Регламент (ЕС) 834/2007 и NOP 
 

1. Обхват 

- Този документ се отнася за 

търговско производство на семена, 

разсад и посадъчен материал 

- Стопанства, които 

произвеждат семена или посадъчен 

материал за техните собствени 

полета не се нуждаят от специфична 

сертификация за тази цел 

 

 

 

 

2. Различия в стандартите 

 Regulation (EC) 834/2007 NOP JAS 

В ЕС Извън ЕС 

обхват 

сертифициране 

Растениевъдство Отделни 

Обхват 

"Семена" 

Растениевъдство Семена и 

посадъчен 

материал не са 

сертифициране 

съгласно JAS, 

защото те не 

са 

предназначени 

за храна 

База данни за 

биологични 

семена 

Съществува  Не 

съществува  

Не съществува 

Специално 

разрешение преди 

използване на 

конвенционални 

семена 

Длъжен  Длъжен Не е длъжен 

 

3. Изисквания, които са различни от (друг) сеитбооборот : 

- NOP не определя специфичните изисквания за производство на семена или 

разсадници. Ето защо, просто се прилагат правилата за производство на 

културите. 

- Регламентът на ЕС освобождава производителите търговски семена или 

разсадници, от изискването за използване на биологични семена или 

посадъчен материал за себе си 

- Регламент на ЕС позволява паралелно производство (същите видове или 

различни) за производителите на семена и разсади - условие съществува 

надеждна система за отделяне на всички нива (области, включително 

ротационни култури, входове, оборудване, съхранение, записи) 

Всички останали изисквания за производството на растителни култури се 

прилагат, особено забрана на ГМ култури, и на химични семена. 

4. Документация 
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- изисквания архив с данни за производителите на семена и разсади са по-

високи, отколкото за нормална ферма - особено когато компанията има 

паралелно производство. 

 

 
Моля, имайте предвид, че това е само една селекция на съществените изисквания на 

органичния стандарт, предназначени като въведение. Операторът, разбира се, трябва да 
се запознаят и да отговарят на всички изисквания на съответния стандарт 
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