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Normele si regulile OCDE pt seminte
Semințe certificate pentru comerțul internațional: 58 de țări
•

•

•

Soiuri admise: DUS; valoare agronomică; publicate în listele oficiale.
Lista anuala soiuri eligibile OCDE: 49000 de soiuri din 200 de specii. Speciile:
graminee și leguminoase, crucifere și alte specii de oleaginoase sau de fibre,
cereale, porumb și sorg, zahăr și sfeclă furajeră, trifoi subteran și specii
similare, legume. http://www.oecd.org/tad/seeds
Cerințe tehnice :norme și reglementari de certificare (pt legume se prevede si
„semințe standard“= necertificate, ci numai controlate).

•

http://www.oecd.org/tad/code/oecdseedschemesrulesandregulations

•

Standarde: Identitatea și puritatea semințelor soiului;

Cerințele și controalele pe parcursul operațiilor de recoltare, prelucrare și
etichetare.
Controlul generatiilor (pre-bază, bază și certificate), distanțele de izolare,
standarde de puritate, inspecții pe teren, prelevare de probe/lot, parcele de postcontrol obligatoriu, analize oficiale de laborator pentru fiecare lot de semințe
certificate.

Regulile OCDE
•

•

•

Controlul generatiilor (pre-bază, bază și certificate),
distanțele de izolare, standarde de puritate, inspecții
pe teren, prelevare de probe/lot, parcele de postcontrol obligatoriu, analize oficiale de laborator
pentru fiecare lot de semințe certificate.
Certificarea OCDE :recunoașterea oficială a
semințelor „garantată calitatea“, facilitând astfel
comerțul internațional și eliminarea barierelor
comerciale tehnice.
Principii/cerințe tehnice similare pentru certificarea
națională a semințelor.

Regulile OCDE
•

Cuprins

•

PARTEA I. TEXTE LEGALE ȘI GENERALE COMUNE

•

•

–

DECIZIA CONSILIULUI

–

ANEXA I. PRINCIPII DE BAZĂ

–

ANEXA II. METODA DE OPERARE

–

ANEXA III. PROCEDURA PENTRU UN NOUA ȚARA DE ADERARE LA
UNUL SAU MAI MULTE SCHEME OECD

–

ANEXA IV. LISTA PARTICIPANȚILOR într-una sau mai multe scheme de
samanta OECD

–

ANEXA V. PROCEDURI ȘI EXPERIMENTE . DEROGARE

PARTEA II. Regulile și reglementările; REGIMURILE SEMINȚEI
SECȚIUNEA A: INFORMAȚII CARE SE APLICĂ TUTUROR SCHEMELOR (cu
excepția legumelor

Reguli OCDE
•

NORME ȘI REGLEMENTĂRI COMUNE

•

1.General

•

2.Acceptarea de soiuri și componente parentale

•

3.Lista de soiuri eligibile și constituenți parentale

•

4. Categoriile de semințe

•

5.Productia de pre-bază, de bază și semințe certificate

•

6.Producerea de semințe bază și certificate în afara țării de înregistrare a soiului

•

7.Controlul producției semințelor; Testele

•

8.Post-controlul semințelor

•

9. Loturi si containere

•

10.Identificarea conținutului containerelor de semințe

•

11.Re-ambalarea și reetichetarea într-o altă țară

•

12.Certificarea amestecurilor de semințe de plante furajere

•

13.Certificarea asociațiilor de soiuri de iarbă hibride și semințe de leguminoase

•

14.Certificarea asociațiilor de soi ale Swede hibrid ..semințe de rapiță

•

15.Certificarea asociațiilor varietatilor de semințe de porumb hibrid

Reguli OCDE
•

APENDICE COMUN 1
–

ANEXA 1 DEFINIȚII COMUNE DE TERMENI

–

ANEXA COMUNA 2 numere de referință pentru certificate și loturi

–

ANEXA COMUNA 3 SPECIFICAȚII pe eticheta OECD sau de marcare a
containerelor

–

ANEXA comună 4 Specimen CERTIFICATUL ȘI ANALIZA REZULTATELOR

•

A) Specimen de certificat

•

B) Analiza rezultatelor
–

•

•

ANEXA 5 conditii comunepentru activitati ale procesului de certificare
autorizat de catre persoane si laboratoare sub supraveghere oficială

A) Inspecția de către inspectori autorizați sub supraveghere oficială
B) Eșantionare (inclusiv strângerea și etichetarea containerelor) și de analiză a
semințelor de catre persoane autorizate sau laboratoare sub supraveghere oficiala
•

ANEXA 6 PROCEDURA COMUNA pentru a include inspectia in camp a soiurilor
în curs de examinare pentru înscrierea pe o listă națională

Reguli OCDE

•

SECȚIUNEA B: INFORMAȚII PENTRU SCHEME SPECIFICE
–

ANEXA VI. GAZON SI SEMINTE LEGUME

–

ANEXA VII.Crucifere si alte specii pentru fibra sau ulei

–

ANEXA VIII. CEREALE

–

ANEXA IX. SFECLĂ DE ZAHĂR ȘI SFECLĂ FURAJERA.

–

ANEXA X. TRIFOI SUBTERAN ȘI SPECII SIMILARE

–

ANEXA XI. PORUMB

–

ANEXA XII. SORG

–

ANEXA XIII. LEGUME

Nr.de referinta lot OCDE
•

Page 42 - SECȚIUNEA A: INFORMAȚII (fara legume):
Apendice comun 2

•

Numarul de referință pentru certificate și loturi de semințe:

•

1. Model cat mai uniform international;

•

2. Țara de certificare: codul ISO-3166-1.

•

3. Compus din același număr de cifre:ex. 00001; (ani
diferiți - o literă de cod poate fi utilizata pentru a
indica anul recoltei )

Eticheta OCDE
•

•

•

•

Apendicele comun 3. Specificațiile pe eticheta OCDE sau
marcarea containerelor cu semințe. 1. Descriere
1.1 Tip: Etichetele adezive sau neadezive. (Informațiile pot fi
imprimate pe o singură parte sau pe ambele părți)
1.2 Forma: dreptunghiulara.
1.3 Culoare: prebază (nu se aplică sf.zahăr/furajera), -alb cu
diagonala violet; bază –alba; certificata, prima generație
-albastra, 2-a generație sau generații successive (nu se aplică
sfeclei de zahăr/furajeră)- rosie, necertificata -gri. Un capăt
trebuie să fie de culoare neagră minim 3cm;
1.4 Materialul folosit trebuie să fie suficient de puternic;

•

2. Trimiterea la sistemul OCDE în l.engleză și în l.franceză ( în
porțiunea neagră a etichetei);

Eticheta OCDE
3. Informațiile de pe etichetă
3.1 Informații Prescrise : tipărite în negru ;
•

Numele și adresa autorității naționale desemnate;

•

Specia: (denumirea latină); Denumirea soiului (sau sinonim);

•

Categoria: (pre-bază, bază sau semințe certificate, 1, 2…)

•

Lot Număr de referință: (a se vedea apendicele comun 2)

•

Țara de producție: (în cazul în care semințele au fost etichetate anterior ca semințe certificate final). Regiunea de
producție: (soiuri locale);

•

Situația: reambalare și reetichetare (dacă este cazul);

•

„SEMINTE NECERTIFICATE“ (daca e cazul); Pt. prebază: numărul de generații urmatoare>C1;

•

3.1.1 Pentru o varietate hibrida: formele parentale;
3.2 Spațiul permis și dimensiunea literelor lizibila;
3.3 Marcare pe container- cat mai asemanator etichetei;
3.4 Informații suplimentare pe etichetă oficială:

•

3.4.1 Informații oficiale; 3.4.2 Informații neoficiale(ex.cod de bare);
4. Limbile: Toate informațiile l. engleză sau franceză, + alta limba.

ETICHETA OCDE
•

•

Asteptam propuneri pentru actualizarea
modelului de eticheta OCDE (care se atasaza
prin coasere);
Modelul etichetei adezive a fost actualizat.

ETICHETA OCDE

Propunere Laboratorul Central

