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Bevezető a bio vetőmagokra és csoportos tanúsításra vonatkozó új szabályozásról 
 
Az új EU-s öko rendelet, mely 2021 januárjával lép életbe új lehetőségeket teremt a ökogazdálkodóknak, 
öko növénynemesítőknek és vetőmag termesztőknek: 
 

1. 1.Az új jogszabály szabad kereskedelmet biztosít a nem regisztráció köteles magoknak, az 
úgynevezett ökológiai heterogén anyagoknak 

2. Új kategória jön létre, az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajta, továbbá egy hét éven át 
tartó értékelés és elemzés változást hozhat ezen fajták regisztrációjához szükséges 
feltételrenszerben, pl. a DUS kritériumokat illetően 

3. Csoportos tanúsítvány lehetősége a kistermelőknek 
 
Ezek a rendelkezések 2021 januárjától minden tagországban közvetlenül életbe lépnek. 
 
Ökológiai heterogén anyag 
 
Az Uniós törvények általában csak a regisztrált fajták kereskedelmét engedélyezik. A regisztrációhoz 
szükséges DUS (megkülönböztethető, egyöntetű, állandó) kritériumok miatt sok fajta kereskedelmi 
forgalomba hozatala ellehetetlenül, mivel ezek a fajták nem elégségesen egyöntetűek. Jelenleg kétféle 
felmentés létezik a rendszer alól, az egyik a tájfajtákat a másik a házikerti fajtákat (bizonyos feltételek 
mellett termesztett és nemesített zöldségfajták, amelyek kereskedelmi értéke nem nagy jelentőségű) 
illeti, de mindkét esetben számolnunk kell bizonyos korlátozásokkal a kereskedelmi forgalomba 
hozatalnál. 
2021-től, azok a bio vetőmagok, melyek nem nevezhetők fajtának, mert nem megfelelően egyöntetűek, 
mint a tájfajták, előzetes fajtaregisztráció, tanúsítás és mindenféle korlátozás nélkül kereskedelmi 
forgalomba hozhatók. E helyett, három hónappal a forgalmazás előtt, egy előzetes bejelentést kell majd 
küldeni a vetőmagokért felelős nemzeti hatóságnak, mely bejelentésnek bizonyos információkat kell 
tartalmaznia az úgynevezett heterogén (szaporító)anyagról. (Az ezzel kapcsolatos részleteket és a 
vetőmag minőségére vonatkozó kritériumokat pl. csírázóképesség, egy kiegészítő rendeletben rögzíti 
majd az Európai Bizottság). A hatóság ellenőrzi, hogy minden előírt információt közöltek-e a bejelentés 
során, de nem rendelhet el ill. hajthat végre terepi vagy laboratóriumi tesztet. Növényfajta-oltalom nem 
érvényesíthető ezeken a szaporítóanyagokon, mivel hivatalosan ezek nem is nevezhetők fajtának. 
 
Röviden: Ez az új kategória jelentősen egyszerűbbé (és olcsóbbá) teszi majd azon vetőmagok 
forgalmazását, melyek hivatalosan nem nevezhetők fajtának/ fajtateszteken nem mutatják a kívánt 
egyöntetűséget. 
 
Kinek kedvez ez: Új lehetőségeket teremt az öko nemesítőknek és ökogazdálkodóknak, akik a 
vetőmagjaikat szeretnék értékesíteni, valamint azon (öko) vetőmag termesztéssel foglalkozó 
szervezeteknek melyek forgalmazni szeretnék a magjaikat. 
 
Ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták 
 
A szabályozás egyúttal egy új fajtát is létrehoz. Ahhoz, hogy ezek a fajták ökológiai termesztésre 
alkalmasak legyenek, kifejezett hangsúly van fektetve a növény természetes adottságaira, nagyobb fokú 
fenotipikus és genetikai változatossággal kell rendelkezzenek, mint a konvencionális fajták, hogy 
nagyobb ellenállóképességgel és alkalmazkodóképességgel rendelkezzenek a külső környezet 
kihívásaival szemben.  
 
A Bizottság elkötelezett egy hét évig tartó „ideiglenes kísérlet“ (hasonló, mint a jelenleg zajló gabona 
populációs vizsgálatok) végrehajtására, mely időtartam alatt a vizsgálatban résztvevő tagországok 
(melyeknek be kell jelentkezniük a vizsgálatba) összegyűjtik a tapasztalatokat a „ökológiai termelésre 
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alkalmas ökológiai fajtákkal“ kapcsolatban. A vizsgálat eredményeire alapozva, a Bizottság eldönti, hogy 
a „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták“ regisztrációjához szükséges-e a DUS kritériumok 
adaptációja a nagyobb sokféleség eléréséhez. A Bizottság időben közli majd a kísérlet részleteit. 
 
Röviden: Egy új vetőmag kategória jelenik meg, az úgynevezett „ökológiai termelésre alkalmas ökológiai 
fajta“. Valószínű, hogy a hét éves kísérlet után, melynek során ezen fajtákkal kapcsolatos tapasztalatokat 
és eredményeket összegyűjtik, az ezen fajták regisztrációjához szükséges DUS kritériumokat módosítják 
majd. 
 
Kinek kedvez ez: A módosított DUS kritériumok előnyösek lehetnek az öko nemesítőknek a jövőbeni 
fajták nemesítésénél 
 
Csoportos ökológiai tanúsítás 
 
A jogszabály lehetőséget teremt csoportos ökológiai tanúsítás megszerzésére azon kistermelők és 
kiskereskedelmi egységek számára, akik azonos régión belül hasonló terményeket termesztenek és 
közös kereskedelmet folytatnak. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a fent említett csoportos 
tanúsításra: maximum 5 hektár (üvegház esetén 0,5 ha, állandó gyepterület esetén 15 ha) vagy a 
tanúsítvány költsége a bio termelés forgalmának több mint 2%-át teszi ki (ez utóbbi esetén bizonyos 
korlátozások vannak az ökológiai termelés forgalmával kapcsolatban). 
 
Az Európai Bizottság még 2021 előtt további jogosultságra vonatkozó (pl. régió meghatározása) 
kritériumokat és rendelkezéseket tesz majd közzé. 
 
Röviden: Kisüzemi ökogazdálkodók és termelők számára elérhető lesz a csoportos tanúsítás 
megszerzése. 
 
Kinek kedvez ez: Kisüzemi ökogazdálkodók és termelők, illetve azon vetőmag előállítással foglalkozó 
szerveztek akik a magjaikat ökológiai körülmények között termesztik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Megjegyzés: Az EU új ökogazdálkodásáról szóló rendeletét hivatalosan 2018. 

májusában fogadták el és a rendelet teljes szövege elérhető az EU összes nyelvén. 
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