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Politica CERES  
 

Folosirea semintelor ecologice si a materialului saditor ecologic  
 

1 Obiective  Cerintele specifice privind utilizarea de seminte ecologice si material saditor 
ecologic conform cu (CE) 834/07, NOP, si JAS. 

2 Plan secund Standardele ecologice solicita folosirea de seminte si material saditor de origine 
ecologica. Cu toate acestea, in unele tari aceste materiale nu sunt usor accesibile. 
Prin urmare, trebuie sa fie definite proceduri pentru aplicarea standardelor in 
aceste tari. 

3 Cadru 

Normativ EU Regulation:  
Reg. (CE) 834/07, Art. 12(i): " pentru obtinerea de produse (…) se utilizeaza 
numai 
seminte si material de inmultire obtinute ecologic.” 

 

Articolul 45: Utilizarea semintelor sau a materialului de inmultire vegetativ 

neobtinute prin metoda de productie ecologica:  

"1. In cazul in care se aplica conditiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,  

(a) se pot utiliza seminte si material de inmultire vegetativ dintr-o unitate 
de productie aflata in proces de conversie spre  agricultura ecologica;  

(b) In cazul in care litera (a) nu se aplica, statele membre pot autoriza 
utilizarea semintelor sau a materialului de inmultire vegetativ neecologic, 
daca acestea nu sunt disponibile din productia ecologica. Cu toate 
acestea, pentru utilizarea semintelor si a cartofilor de samanta ne-
ecologici se aplica urmatoarele alineate (2)-(9).  

2. Este permisa utilizarea semintelor si a cartofilor de samanta neecologici cu 
conditia ca semintele sau cartofii de samanta sa nu fie tratati cu produse 
fitosanitare, altele decat cele autorizate pentru tratamentul semintelor in 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), cu exceptia cazului in care este prescris 
tratament chimic in conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului (16) in 
scopuri fitosanitare de catre autoritatea competenta a statului membru pentru 
toate varietatile unei specii date in regiunea in care se vor utiliza semintele sau 
cartofii de samanta.  

4. Statele membre pot delega responsabilitatea pentru acordarea autorizatiei 
prevazute la alineatul (1) litera (b) altei administratii publice aflate in subordinea 
lor sau autoritatilor de control sau organismelor de control prevazute la articolul 27 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

5. Autorizatia de utilizare a semintelor sau a cartofilor de samanta care nu au fost 
obtinuti prin metode de productie ecologica poate fi acordata numai in 
urmatoarele cazuri:   

(a) In cazul in care nicio varietate din speciile pe care utilizatorul vrea sa 
le obtina nu este inregistrata in baza de date prevazuta la articolul 48;  

(b) In cazul in care niciun furnizor, adica niciun operator care 
comercializeaza seminte sau cartofi de samanta altor operatori, nu poate 
livra semintele sau cartofii de samanta inainte de perioada de 
insamantare sau de plantare in situatiile in care utilizatorul a comandat 
semintele sau cartofii de samanta la o data rezonabila;  

(c) In cazul in care varietatea pe care utilizatorul doreste sa o obtina nu 
este inregistrata in baza de date prevazuta la articolul 48, iar utilizatorul 
poate demonstra ca niciuna dintre alternativele inregistrate ale aceleiasi 
specii nu este corespunzatoare si ca, in consecinta, autorizatia are un rol 
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semnificativ pentru productia sa;  

(d) In cazul in care este justificata in vederea utilizarii in cercetare, In 
cazul testelor din cadrul incercarilor pe teren la scara mica sau in scopuri 
de conservare a varietatilor aprobate de autoritatea competenta a statului 
membru.   

6. Autorizatia se acorda inainte de insamantarea culturii.  

7. Autorizatia se acorda numai pe baza individuala, pentru cate un sezon o data, 
iar autoritatea sau organismul responsabil cu acordarea autorizarile inregistreaza 
cantitatile de seminte sau de cartofi de samanta autorizate.   

8. Prin derogare de la alineatul (7), autoritatea competenta a statului membru 
poate acorda tuturor utilizatorilor o autorizatie generala:   

(a) pentru o specie data in cazul in care si atata timp cat se indeplineste 
conditia stabilita la alineatul 5 litera (a);  

(b) pentru o varietate data in cazul in care si atata timp cat se indeplinesc 
conditiile stabilite la alineatul 5 litera (c). Autorizatiile prevazute la primul 
paragraf se indica in mod clar in baza de date prevazuta la articolul 48.  

(9) Autorizatia poate fi acordata numai pe parcursul perioadelor in care baza de 
date este actualizata in conformitate cu articolul 49 alineatul (3).   
 
Autoritatea austriaca competenta pentru agricultura ecologica ofera un ghid util 
pentru conversia materialului de inmultire vegetativa 
(http://www.slk.at/fileadmin/media/BIO/2.44_Erledigung_BMGF-75340_0011-
II_B_16a_2017_31.03.2017_mit_Anlage.pdf) 
 
NOP: § 205.204: "(a) producatorul trebuie sa foloseasca seminte cultivate 
ecologic, rasaduri anuale si material saditor: pe langa asta, 
 (1) produsele neecologice, semintele netratate si materialul saditor pot fi folosite 
pentru a produce culturi ecologice atunci cand un soi echivalent produs in mod 
ecologic nu este disponibil in comert... 
(5) Semintele, rasadurile anuale si materialul saditor tratate cu substante interzise 
pot fi folosite pentru a produce culturi ecologice cand tratarea cu substantele 
respective este o cerinta a regulamentelor fitosanitare Federale sau de Stat.”  
 

JAS: "Pentru a utiliza seminte si material saditor conforme cu criteriilor de 
...(agricultura ecologica)...Acest lucru nu se aplica in cazurile in care sunt greu de 
obtinut prin mijloace obisnuite”.  

4.1 Termeni a) Seminte: material saditor  generativ obtinut prin reproducere sexuala 
(exceptie: Regulamentul UE trateaza tuberculii de samanta de cartof in 
acelasi mod ca si semintele) 

b) Material saditor: tot materialul saditor vegetal (butasi, tuberculi etc.) precum si 
material saditor obtinut din seminte. 

c) Semintele ecologice si materialul saditor: asa cum este definit de 
Regulamentul UE, semintele ecologice si materialul saditor trebuie sa provina  
din plante mama obtinuta in conformitate cu regulile ecologice. Totusi, pentru 
situatiile exceptionale, ele nu trebuie neaparat sa fie certificate.  

d) Material saditor anual: plante obtinute din seminte. Acest lucru se aplica in 
principal plantelor legumicole (salata verde, varza, rosii, castraveti, ardei, etc.) 

e) „Tratament”: atunci cand vorbim despre seminte sau materiale de plantare 
„netratate chimic”, aceasta se refera la tratamentul dupa recoltarea 
semintelor, la scoaterea plantei din pamant sau la taierea de la planta mama. 
Prin definitie, presupunem ca culturile conventionale sunt tratate cu 
ingrasaminte chimice si produse de protectie a culturilor, prin urmare, o 
cerinta de a nu trata semintele conventionale sau materialul de plantare 
inainte de recoltarea lor nu ar avea sens. 

http://www.slk.at/fileadmin/media/BIO/2.44_Erledigung_BMGF-75340_0011-II_B_16a_2017_31.03.2017_mit_Anlage.pdf
http://www.slk.at/fileadmin/media/BIO/2.44_Erledigung_BMGF-75340_0011-II_B_16a_2017_31.03.2017_mit_Anlage.pdf
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4.2 Clarificari Arta. 45 din Regulamentul (CE) 889/2008, sectiunile (2) - (9), mentionate mai 
sus, se refera numai la „seminte si cartofi de samanta”. Care inseamna: 

a) Pentru seminte si cartofi de seminte, fermierul trebuie sa solicite o 
autorizatie de utilizare a materialului conventional inainte de semanat 
sau plantat. 

b) Pentru alte tipuri de plante sau materiale vegetale, operatorul trebuie 
sa prezinte dovezi ca materialul organic nu este disponibil, dar nu 
trebuie sa solicite o autorizatie inainte de plantare. 

5 Politica  

5.1 Regulamentul UE 

„conform” (in interiorul 

UE) 

Regulamentul UE 

„echivalent” (inafara UE) 

NOP JAS 

a. Dovezi privind 

indisponibilitatea 

semintelor ecologice 

Baza de date nationala 
de seminte ecologice 

Fermierul trebuie sa demonstreze ca a facut eforturi 
semnificative pentru a gasi seminte ecologice, la 
nivelurile definite la punctul 5.2. Cu toate acestea, 
CERES nu se bazeza atat de mult pe confirmari de 
"indisponibilitate", emise de catre furnizorii de seminte, 
ci mai degraba pe cunostintele inspectorilor locali si / 
sau alti specialisti care sunt familiarizati cu piata 
semintelor respective. 

b. Sanctiune pentru 

utilizarea semintelor 

conventionale (desi 

semintele ecologice 

ar fi disponibile) 

De-certificarea culturii respective. Terenul isi mentine statutul ecologic. 

c. Cerere formulata 

catre CERES inainte 

de a utiliza semintele 

conventionale 

Necesar Necesar Nu este 
necesar 

Nu este 
necesar 

d . Sanctiune pentru 

neprezentarea cererii 

la CERES inainte de 

a utiliza semintele 

conventionale 

(seminte ecologice 

nefiind disponibile) 

In conformitate cu preve-
derile autoritatilor guver-
namentale. In cazul in 
care nu exista astfel de 
dispozitii, vom aplica 
aceeasi regula ca si 
pentru implementarea "e-
chivalenta". 

In cazul in care fermierul 
nu reuseste de trei ori sa 
solicite autorizarea, recolta 
va fi de-certificata. Terenul 
isi mentine statutul. 

Neaplicabil Neaplicabil 

e. Dovezi pentru 

indisponibilitate 

materialului saditor 

ecologic 

Fermierul trebuie sa demonstreze ca a facut eforturi semnificative pentru a gasi 
material saditor ecologic, la nivelurile definite la punctul 5.2. Cu toate acestea, 
CERES nu se bazeza atat de mult pe confirmari de "indisponibilitate", emise de 
catre furnizorii de seminte, ci mai degraba pe cunostintele inspectorilor locali si / 
sau alti specialisti care sunt familiarizati cu piata semintelor respective. 

f. Sanctiune pentru 

utilizarea materialului 

saditor conventional 

(desi materialul 

saditor ecologic ar fi 

disponibil) 

• Culturile anuale: cultura respectiva este de-certificata.  

• Culturile perene: cultura trebuie sa parcurga o noua perioada de conversie de 
trei ani. 

g. Seminte tratate 

chimic 

Nu este permis, cultura si terenul isi pierd statutul organic 
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h. Material de 

plantare cu substrat 

conventional 

Plantele conventionale sau butasii, care vin cu substrat, trebuie considerate o 
„aplicare a unui material interzis” si, prin urmare, duc la o degradare nu numai a 

culturii, ci si a solului. In consecinta, terenul trebuie sa fie supus unei perioade de 
conversie de trei ani. Aceasta se aplica de ex. la capsuni, zmeura, afine, plante de 

cafea etc. 

i. Derogari referitoa-

re la semintele tratate 

chimic 

In cazul in care tratamen-
tul chimic este cerut prin 
legea statului membru, 
autoritatile competente 
pot acorda derogari 

In cazul in care legislatia 
nationala din tara respecti-
va solicita un tratament 
chimic, CERES poate acor-
da derogari pe baza pre-
zentarii unei cereri Inainte 
de utilizarea semintelor 
tratate. 

Derogarile 
in anumite 
conditii pot 
fi acordate 
numai pen-
tru fermierii 
din interiorul 
SUA (nu se 
aplica pen-
tru clientii 
CERES) 

Atunci 
cand 
semintele 
netratate 
nu sunt 
disponibile, 
pot fi utili-
zate 
semin-te 
tratate. 

j. Sanctiune pentru 

utilizarea semintelor 

tratate chimic 

In cazul in care conditiile explicate la litera (h) nu sunt date, terenul isi pierde 
statutul ecologic. Acest lucru se aplica si in cazul semintelor imbracate utilizate la 
culturile intercalate. 

5.2 Definitia 

indisponibilitatii 

Definitia de "indisponibilitate" depinde de situatia specifica a tarii si a fermei. 
Companiile sau organizatiile agricole pot avea acces la surse de seminte, surse 
pe care micii producatori nu le au. Urmatoarele ofera o idee aproximativa: 

Tipul operatiunii Regiunea, pentru care 

trebuie sa fie dovedita in-

disponibilitatea 

Eforturile 

preconiza-te 

Micii producatori individuali 
(fara niciun angajat 
permanent) 

Regiunea, in cadrul careia 
fermierii se misca in mod 
obisnuit (piata, etc) 

Propria productie in 
cazul semintelor si a 
materialului saditor, 
care sunt usor de 
produs 

Companii si ferme medii 
spre mari si organizatiile 
micilor producatori cu slabe 
legaturi internationale 

La nivel national Productia proprie, 
abordare activa a 
importatorilor de 
seminte si a 
multiplicatorilor de 
seminte, astfel incat 
semintele ecologice 
sunt importate si 
reproduse in tara. 

Ferme mari, companii si 
organizatii, cu bune 
contacte internationale 

International, cel putin in 
tarile, cu care exista contacte 
bune 

5.3 Precizare 

importanta 

Atunci cand se face referire la seminte ecologice si materialul saditor, standardele 
mentionate mai sus au in vedere material profesional produs cu o calitate 
fitosanitara similara cu cea a semintelor conventionale. Astfel, in situatiile in care 
fermierul are doar posibilitatea de a alege intre calitate inalta, material 
conventional produs profesional si seminte ecologice cu o calitate slaba "produse-
acasa", nu exista niciun motiv pentru a obliga fermierul sa utilizeze aceasta din 
urma. Acest lucru este valabil mai ales, atunci cand calitatea slaba implica riscuri 
mari de raspandire a bolilor (cauzate de virusuri, bacterii, fungi si altele) sau 
daunatorilor, deoarece alte paragrafe relevante ale acelorasi standarde impun 
fermierilor sa faca totul pentru a preveni daunatorii si bolile. 

Pe de alta parte, in special in ceea ce priveste cerealele (cereale, seminte 
oleaginoase, leguminoase etc.), agricultorii folosesc adesea boabe comerciale, nu 
seminte de calitate certificate. Astfel de cereale comerciale sunt adesea 
disponibile din surse ecologice chiar si in tari in care nu sunt disponibile seminte 
de calitate certificate ecologic. In astfel de cazuri, fermierii trebuie sa recurga la 
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boabele ecologice. Acelasi lucru este valabil si pentru toate celelalte tipuri de 
seminte sau material de plantare. 

5.4 Seminte MG   In mod normal, presupunem ca semintele ecologice prin definitie, nu sunt 
modificate genetic. Cu toate acestea, pentru „culturile cu risc" (soia, porumb, 
tutun, cartofi, etc.) ar trebui sa prelevam si sa testam probe (esantioane) din cand 
In cand,  in special in tarile in care culturile modificate genetic sunt utilizate pe 
scara larga sau sunt usor de obtinut. 

 Pentru semintele neecologice, ne bazam mai mult pe o declaratie din partea 
furnizorului sau a producatorului, confirmand statutul sau de samanta 
nemodificata genetic. Cu toate acestea, este necesara testarea frecventa pentru 
culturile cu risc in tarile respective (a se vedea mai sus). 

6 Documente 

inrudite: 
 4.1.1 Politica de Certificare in Tarile Terte 

 4.3.1 Planul de Management Ecologic privind cultura plantelor  

 4.3.1.4 Cerere pentru autorizarea folosirii de seminte conventionale  
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