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INFORMARE
Privind operatorii care cultivă viţă de vie şi/ sau procesează vin ecologic
Cu privire la certificarea viţei de vie şi a vinurilor ecologice, trebuie să se aibă în vedere, câteva aspecte
specifice de producţie şi procesare.
Viticultura ecologică se defineşte ca aplicarea celor mai bune practici de întreţinere şi obţinere de struguri
de cea mai bună calitate. Cultivarea viţei de vie în sistem ecologic este văzută ca un sistem integrat.
Regulile de producţie ecologică sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, împreună cu normele
de aplicare descrise în Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008, art. 29b 29c, 29d şi Regulamentul (CE) nr. 203/
2012.
Inputurile permise în sistemul de producţie ecologică, sunt printre altele, gunoiul de grajd (provenienţa din
ferme industriale interzisă), gunoi de grajd uscat şi gunoi de păsări deshidratat (provenienţa din
exploataţii fără sol interzisă), compost din excremente de animale, excremente lichide de animale,
amestec compo
stat sau fermentat de deşeuri menajere, etc., însă, în conformitate cu Anexa I a
Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008.
De asemenea, sunt permise preparatele biologice, preparatele pe bază de alge marine, dar toate aceste
substanţe utilizate trebuie să fie în conformitate cu Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008, cu
modificările şi completările ulterioare descrise în REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/673 AL COMISIEI DIN 29 aprilie 2016.
De asemenea, este de preferat a se utiliza Codul bunelor practici agricole în cadrul viticulturii şi vinificaţiei
ecologice ORWINE.
Viţa de vie se poate înmulţi în sistemul de producţie ecologică prin altoire sau butăşire. Viţele altoite pot fi
plantate pe orice tip de sol, iar cele nealtoite, numai pe nisipuri. Prin plantare se înţelege fixarea la loc
definitiv a viţelor altoite, înrădăcinate sau a porţiunilor de viţă de vie, în scopul producerii de struguri, de
coarde- altoi şi coardeportaltoi.
Între rânduri este de preferat a se cultiva plante verzi (ex. amestec iarbă, leguminoase- fixatoare de azot).
Este recomandat ca măcar jumătate dintre speciile cultivate ca benzi înierbate, să fie plante cu
înrădăcinare adâncă.
Conform ORWINE, vinul ecologic este obţinut strict din struguri certificaţi ecologic.
Mai jos, sunt menţionate abrevierile utilizate, în special în etichetarea şi clasificarea vinurilor.
VS- vinuri de calitate superioară
IG- indicaţie geografică
DOC- denumire de origine controlată
DOCC- vinuri cu denumire de origine controlată cu trepte de calitate
DOCC-CMD- vinuri DOC culese la maturitate deplină
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DOCC-CT- vinuri DOC culese târziu
DOCC-CIB- vinuri DOC culese la înnobilarea boabelor
După culoare, vinurile se clasifică în : vinuri albe, vinuri roşii şi vinuri rosé.
În funcţie de gradul alcoolic sunt: vinuri de masă (alcool sub 8,5%), vinuri de masă superioare (cu tăria
între 8,5- 9,5 %), vinuri de calitate superioară (alcool minim 10%).
Dacă se ia în considerare acumularea zaharurilor, sunt vinuri seci (4,0 g/ l incusiv), vinuri demiseci (4,01
g/ l – 12g/ lincusiv),vinuri demidulci şi vinuri dulci (peste 50 g/ l).
După compoziţia ampelografică există vinuri de soi, obţinute din struguri de un singur soi, vinuri cupajate,
obţinute din vinuri brute fabricate din mai multe soiuri şi vinuri sepajate, obţinute prin vinificarea în
amestec a diferitelor soiuri de struguri .
Singura aromatizare acceptată este cea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar.
Producătorii de struguri pt. vin au obligaţia de a întocmi, actualiza şi completa registrul exploataţiei
viticole, conform Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/ 2002,
actualizată la data de 01.02.2014.
Acesta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
•

Identificarea şi localizarea cultivatorului

•

Cererile de autorizare a plantării/ replantării viţei de vie- după caz

•

Declaraţiile de sortiment ale parcelelor deţinute

•

Declaraţiile de defrişare ale parcelelor cu viţă de vie – după caz

•

Cererile de transfer al dreptului individual de replantare a viţei de vie- după caz

•

Declaraţiile de defrişare uilterioară a viţei de vie şi cererile pt. eliminarea parcelelor
defrişate – după caz

•

Cererile de modificare a datelor parcelelor din R.P.V.- după caz

•

Identificarea parcelelor viticole

•

Copii ale autorizaţiilor de producere a strugurilor şi/ sau vinurilor D.O.C şi/ sau I.G. emise
de O.N.V.P.V.- după caz

•

Caietele de sarcini pt. producerea vinurilor cu I.G. şi/ sau D.O.C. – unde este cazul

• Filele din carnetul de viticultor aferente vânzării/ achiziţionării de struguri.
Conform legii mai sus menţionate, campania de producţie vitivinicolă începe la data de 1 August a
fiecărui
an şi se încheie la data de 31 iulie a anului următor.
Până în anul 2012, vinul prelucrat din struguri obţinuţi în conformitate cu reglementările în vigoare privind
producţia ecologică, putea fi etichetat numai ca “vin obţinut din struguri ecologici”. Începând cu 1 august
2012, a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 203/ 2012 al Comisiei, conform
căruia, vinul procesat după această dată poate fi etichetat ca “vin ecologic”, dacă se respectă cele
menţionate în acesta.
Practicile şi tehnicile de vinificaţie sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene de Regulamentul (CE) nr.
1234/ 2007 şi de normele de punere în aplicare a acestuia, stabilite de Regulamentele (CE) nr. 606/ 2009
şi (CE) nr. 607/ 2009.
Vinul ecologic se obţine numai din struguri ecologici certificaţi.
La producerea vinului ecologic, trebuie excluse practicile şi procesele oenologice care pot induce în
eroare în privinţa adevăratei naturi a produselor ecologice. Este vorba despre concentrarea prin răcire,
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dezalcoolizare, eliminarea anhidridei sulfuroase prin procedee fizice, electrodializă şi utilizarea
schimbătorilor de cationi, deoarece aceste practici oenologice modifică în mod semnificativ compoziţia
produsului, până la punctul în care pot induce în eroare în privinţa adevăratei naturi a vinului ecologic.
În ceea ce priveşte în mod specific sulfiţii, trebuie redus nivelul de anhidridă sulfuroasă în vinurile obţinute
din struguri ecologici.
Este interzisă de asemenea, cupajarea unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Comunităţii
şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Comunităţii.
În anumite condiţii se pot autoriza următoarele practici:
- în cazul tratamentelor termice, temperatura nu trebuie să depăşească 70° C
- în cazul centrifugării şi filtrării cu sau fără agent de filtrare inert, mărimea porilor nu trebuie să fie mai
mică de 0, 2 micrometri.
În ultima perioadă, există o cerere în creştere pentru vinurile aromatizate. Acestea sunt vinuri în care sau
adăugat plante, infuzie şi/ sau extract de plante, capabile să le confere mirosuri şi
gusturi diferite de cele ale
vinurilor stricto sesnsu. La unele vinuri se mai adaugă alcool, zahăr şi
caramel. Denumirea de vin aromatizat poate fi înlocuită cu “aperitiv pe bază de vin”.
La obţinerea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole nu este permis adaosul de alcool.
Producătorii de struguri pt. vin, indiferent de suprafaţa cultivată, care comercializează struguri pt. vin,
au obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a modului de valorificare în carnetul de viticultor.
Având în vedere faptul că vinul este un produs cu durată lungă de conservare, vinurile produse înainte de
august 2012, vor purta menţiunea “vin obţinut din struguri ecologici”, fără a utiliza sigla ecologică a UE.
Documentele necesare în vederea certificării vinurilor ecologice, suplimentar faţa de documentele
obligatorii menţionate în Informarea privind certificarea practicilor agricole şi produselor vegetale
provenite din cultivarea plantelor, sunt următoarele:
•

Descrierea actualizată şi detaliată a unităţii

•

Autorizaţia de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine
controlată emisă de către ONVPV- după caz

•

Autorizaţia de producător de vinuri cu denumire de origine controlată emisă de către
ONVPV- după caz

•

Buletine de analiză pt. fiecare sort de vin solicitat pt. certificare

•

Declaraţia de recoltare a strugurilor/ Jurnale de recoltare pt. fiecare soi în parte

•

Declaraţia de producţie- Campania de vinificaţie

•

Situaţia provenienţei strugurilor şi/ sau must pt. obţinerea vinurilor de calitate cu
denumire de origine controlată- după caz

•

Listele de ingredient pt. fiecare sort de vin

•

Lista produselor ecologice procesate

•

Certificatul de înscriere în Registrul Industriilor Vitivinicole

•

Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de originedupă caz
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•

Proces verbal de instruire a personalului, atât pt. partea de cultivare, cât şi pt. partea de
procesare/ depozitare/ îmbuteliere/ livrare- după caz

•

Descrierea fluxului tehnologic pt. producerea de vinuri, precum şi schiţa fluxului
tehnologic

•

Schiţa unităţii de procesare/ păstrare/ îmbuteliere

•

Rapoarte de fabricaţie pt. fiecare sort de vin în parte

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L.
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