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Fisa informativa 

Conversia terenului arabil, a culturilor perene si a pasunilor 
 
 
Perioada de conversie incepe in momentul inregistrarii activitatii la Directia Agricola Judeteana unde isi 
are sediul social compania. 
In conformitate cu Regulamentul UE pentru productia ecologica pentru produsele ecologice statutul 
culturilor va fi atribuit dupa urmeaza: 
Pentru culturile pe teren arabil: 

 Este recoltarea efectuata la cel putin 12 luni de la începutul perioadei de conversie? 
Da: Recolta respectiva este considerata a fi produs in conversie. 
Nu: Recolta respectiva este considerata a fi produs conventional. 

 Este semanatul efectuat la cel putin 24 luni de la începutul perioadei de conversie? 
Da: Recolta respectiva este recunoscuta ca fiind produs ecologic. 
Nu: Recolta respectiva este considerata a fi produs in conversie. 

 
Pentru culturile perene (ex: podgorii si livezi): 

 Este recoltarea efectuata la cel putin 12 luni de la începutul perioadei de conversie? 
Da: Recolta respectiva este considerata a fi produs in conversie. 
Nu: Recolta respectiva este considerata a fi produs conventional. 
 

 Este recoltarea efectuata de cel putin 36 luni de la începerea perioadei de conversie ? 
Da: Cultura respectiva este recunoscuta ca fiind produs ecologic. 
Nu: Cultura respectiva este considerat a fi produs in conversie. 

 
Pentru pasuni: 
 

Daca momentul inregistrarii la Directia Agricola Judeteana sau notificarea noilor terenuri/suprafete este 
inainte de începutul perioadei de vegetatie a anului curent (1 Mai), se aplica urmatoarele: 
 

 Toate parcelele la începutul perioadei de conversie sunt considerate ca suprafete de pasunat 
conventionale. 

 Toate parcelele in al doilea an de conversie sunt considerate ca suprafete de pasunat in conversie. 

 Toate parcelele dupa 24 de luni de la începerea perioadei de conversie sunt recunoscute ca 
suprafete de pasunat ecologice 

 
Daca momentul inregistrarii la Directia Agricola Judeteana sau notificarea noilor terenuri/suprafete este 
dupa începutul perioadei de vegetatie a anului current, se aplica urmatoarele: 
 

 Toate parcelele in primele 12 luni de folosinta sunt conventionale. Pe certificat, produsul recoltat va 
aparea cu statut de conventional, pentru 2 ani. 

 Toate parcelele dupa 12 luni de folosinta sunt considerare ca fiind in conversie. Pe Certificatul de 
Conformitate, produsul recoltat va avea statut de “produs in conversie”, in primii 2 ani 

 Toate parcele dupa 24 de luni de la inceperea perioadei de conversie ( care vor fi in al 4-lea an de 
conversie ), vor avea statut de ecologic 
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Exemplu practic, in cazul terenului arabil: 
Dacă conversia a început înainte de recoltarea unei anumite culturi, această cultură poate fi declarată în 
conversie în anul următor. Culturile semănate la 2 ani de la inregistrarea/notificarea la Directia Agricola 
Judeteana pot fi comercializate cu statut ecologic. 
 
Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati! 
www.bio-garantie.ro    
 
 

 

http://www.bio-garantie.ro/

