INFORMARE
Privind certificarea practicilor agricole
şi produselor vegetale provenite din cultivarea plantelor

Stimate operator,
Producţia vegetală ecologică ar trebui să contribuie la menţinerea şi ameliorarea fertilităţii solului, precum şi
la prevenirea eroziunii acestuia. De preferinţă, plantele ar trebui hrănite prin ecosistemul solului, şi nu prin
îngrăşăminte solubile adăugate.
Îngrăşămintele, amelioratorii de sol şi produsele de protecţie vegetală suplimentare, ar trebui folosite
doar dacă sunt compatibile cu obiectivele şi principiile producţiei ecologice. Menţinerea sănătăţii plantelor
trebuie menţinută prin măsuri preventive, precum selecţionarea speciilor şi a varietăţilor corespunzătoare,
rezistente la dăunători şi boli, rotaţia corespunzătoare a culturilor, metode mecanice şi fizice şi protecţia
duşmanilor naturali ai dăunătorilor. Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor anorganice pe bază de azot.
Fertilizarea şi activitatea biologică a solului sunt menţinute şi intensificate prin rotaţia multianuală a culturilor,
inclusiv a leguminoaselor şi a altor culturi precum îngrăşăminte verzi, sau prin aplicarea de îngrăşăminte de
origine animală sau materii organice, ambele de preferinţă compostate, provenite din producţia ecologică.
Este interzisă producţia hidroponică.
În cazul în care plantele nu pot fi protejate în mod adecvat de dăunători sau boli prin măsurile preventive
menţionate mai sus, se pot utiliza numai substanţele menţionate în Anexa II a Regulamentului (CE)
nr. 889/ 2008.
Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când se informează autoritatea competentă cu privire
la activitatea desfăşurată, şi când se supune exploataţia unui sistem de control.
În ceea ce priveşte regulile de conversie, acestea se aplică pe o perioadă de cel puţin doi ani înainte de
însămânţare, sau, în cazul păşunilor şi al furajelor perene, de cel puţin doi ani înainte de utilizarea acestor
produse ca furaje obţinute din agricultura ecologică sau, în cazul culturilor perene, altele decât furajele, cel
puţin trei ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice.
Autoritatea competentă poate decide să recunoscă retroactiv ca făcând parte din perioada de conversie
oricare dintre perioadele anterioare în care, parcelele de teren au fost suprafeţe naturale sau agricole care
nu au fost tratate cu produse interzise în cadrul producţiei ecologice. Această perioadă poate fi luată în
considerare numai în cazul în care s-au oferit dovezi satisfăcătoare autorităţii competente care confirmă că
au fost îndeplinite condiţiile pe o perioadă de cel puţin trei ani. Aceste dovezi constau în Raportul de
evaluare întocmit de către organismul de control, copia cererii operatorului în acest sens, copii ale
documenterlor justificative emise operatorului de către autorităţile locale, care dovedesc faptul că pe
parcelele pt. care se solicită reducerea perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani
anteriori conversiei (pt. suprafeţe agricole, cu excepţia pajiştilor naturale) sau 1 an (pt. pajişti naturale),
următoarele activităţi considerate neconforme cu modul de producţie ecologic:
• Fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008
• Aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în Anexa II la Regulamentul (CE) nr.
889/ 2008
• După caz, tratamente chimice la seminţe
• După caz, adeverinţă emisă de autorităţile locale sau Agenţia de Plăţi si Intervenţie în Agricultură
din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puţin 3 ani
anteriori conversiei
• Rezultatele buletinelor de analize emise de laboratoarele cu care Ecoinspect S.R.L. are încheiate
acorduri de colaborare, şi care sunt acreditate în conformitate ISO/ IEC 17 025.
Privind utilizarea de material săditor/ sămânţă pt. semănat convenţional (e), în conformitate cu Reg. (CE)
nr. 834 / 2007 şi Reg.(CE )nr. 889 / 2008 , se menţionează:
a) În conformitate cu prevederile reglementărilor privind producţia ecologică, operatorul înregistrat în
sistemul controlat privind producţia ecologică, are obligaţia să utilizeze material săditor cu statut ecologic sau
în conversie.
b) Drept excepţii aplicabile producţiei, atunci când materialul săditor ecologic nu este disponibil pe piaţă, se
poate utiliza material săditor dintr-o unitate de producţie în conversie. Pentru aceasta nu este nevoie de
aprobarea organismului de inspecţie şi certificare.
Cod document:
Elaborat:RMC
Data: 22.05.2015
Ediţia: 1

I_CP
Verificat: RSF
Data: 22.05.2015
Revizia:1

Aprobat: DE
Data: 25.05.2015
Data introducerii: 25.05.2015

1

INFORMARE
Privind certificarea practicilor agricole
şi produselor vegetale provenite din cultivarea plantelor
c) Organismul de inspecţie şi certificare poate autoriza utilizarea de material săditor/ seminţe pt. cultură
convenţional (e), în următoarele condiţii:
• să existe documente justificative, care să ateste faptul că acestea nu au fost tratate cu produse
fitosanitare neautorizate pentru agricultura ecologică;
• varietăţile menţionate nu sunt înregistrate în baza de date pentru seminţe ecologice sau în conversie
(MADR);
• există dovada de la furnizorii de seminţe (3 Adeverinţe- model dat), că nu pot livra varietăţile
menţionate cu certificat / statut ecologic.
Aprobarea se solicită înainte de însămânţarea culturii, iar aceasta se eliberează pentru fiecare unitate
în parte şi numai pentru un sezon agricol.
Cu privire la, producţia paralelă, aceasta este posibilă în următoarele cazuri:
a) în cazul producţiei de culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puţin trei ani, dacă
varietăţile nu pot fi diferenţiate cu uşurinţă, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:
• producţia în cauză face parte dintr-un plan de conversie graduală, iar producătorul îşi asumă un
angajament ferm şi care prevede începerea conversiei ultimei părţi a suprafeţei în cauză la producţia
ecologică în cea mai scurtă perioadă posibilă, perioadă care nu poate depăşi în niciun caz un maxim
de 5 ani
• să fi fost intreprinse măsuri corespunzătoare pt. a asigura separarea permanentă a produselor
obţinute din fiecare unitate în cauză
•
organismului de control să îi fie notificată recoltarea fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puţin
48 de ore în avans
• La sfârşitul recoltării, producătorul comunică organismului de control cantităţile exacte recoltate din
unităţile în cauză şi măsurile luate pt. a separa produsele cu statute diferite
•
Planul de conversie şi măsurile de control trebuie aprobate de autoritatea competentă. Această
aprobare se confirmă annual după începerea planului de conversie.
b) în cazul suprafeţelor destinate cercetărilor agricole sau activităţilor educaţionale formale aprobate de
autorităţile competente şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite la punctele menţionate
mai sus
c) în cazul producerii de seminţe, material de însămânţare vegetativă şi transplanturi şi în cazul în care
sunt îndeplinite punctele de la litera a.
d) în cazul păşunilor utilizate exclusiv pt. păşunat.

Cod document:
Elaborat:RMC
Data: 22.05.2015
Ediţia: 1

I_CP
Verificat: RSF
Data: 22.05.2015
Revizia:1

Aprobat: DE
Data: 25.05.2015
Data introducerii: 25.05.2015

2

INFORMARE
Privind certificarea practicilor agricole
şi produselor vegetale provenite din cultivarea plantelor
Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate în fermă, iar copiile acestora vor fi
verificate de către evaluator şi vor fi ataşate raportului de inspecţie:
• fişa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs
• declaraţia de suprafaţă APIA pt. anul în curs
• adeverinţă de la Primărie/ Primării care să cuprindă suprafaţa totală cu care operatorul figurează în
Registrul Agricol în anul în curs
• autorizaţii eliberate de instituţii naţionale
• descrierea unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au fost
luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg. (CE ) nr. 834/ 2007 şi ale Reg. (CE) nr.
889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanţe interzise, etc.);
•
titlul de proprietate sau contracte (de arendă, de concesiune, de închiriere, de comodat, etc.) care să
justifice utilizarea suprafeţelor de teren declarate la inspecţie;
•
schiţa şi harta detaliată a unităţii;
•
toate facturile de intrare/ ieşire a tuturor fertilizanţilor, ale produselor utilizate pentru
protecţia plantelor, sămânţă, material săditor, etc. (documente contabile);
• evidenţă clară a produselor vândute (documente contabile pt. persoanele juridice);
• plan de rotaţie a culturilor ;
• evidenţa produselor depozitate (documente contabile pt. persoanele juridice)
• plan de conversie graduală (în cazul plantaţiilor care aplică conversia graduală );
• jurnal pentru protecţia plantelor;
• jurnal pentru material săditor;
• jurnal pentru folosirea cuprului în protecţia plantelor;
• administarea îngrăşămintelor;
• fişele producţiei convenţionale (în cazul unităţilor paralele);
• cerere pentru aprobarea utilizării seminţelor convenţionale netratate;
•
Adeverinţe de la 3 furnizori autorizaţi de sămânţă că nu deţin specia/ soiul/ varietatea solicitată de dvoastră, certificate ecologic sau în conversie.
În lipsa acestor documente, analiza documentaţiei nu se poate finaliza şi Certificatul de
conformitate/ de confirmare a conversiei nu poate fi emis.

INFORMARE
cu privire la recepţia produselor în unităţile ecologice
Operatorul are obligaţia de a verifica dacă produsele preluate (ex. materie primă, fertilizanţi, produse
de uz fitosanitar, etc.) sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) 834 / 2007 şi (CE) nr. 889 / 2008.
Aceste verificări trebuie să includă următoarele:
- existenţa unui certificat valabil, pentru produsul în cauză (dacă este cazul);
- există referinţă clară la produsul în cauză;
- produsul este etichetat corect;
- produsul este însoţit de documente justificative (facturi, avize, etc.). În documente este menţionat
statutul produsului (ex. ecologic!).
(În lipsa acestor informaţii, produsul nu poate fi achiziţionat!)
Notă: În cazul fertilizanţilor, pesticidelor, auxiliarilor tehnologici se verifică doar dacă aceastea sunt
în conformitate cu regulamentul (ex. sunt incluse în Anexele Reg. (CE) nr. 889/ 2008)
Cu stimă
ECOINSPECT S.R.L.
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