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Tájékoztató: növénytermesztés 
 

Átállási idő növénytermesztés esetén 
 
 
Az átállási idő alapvetően a szerződéskötéssel és az egyes területek ellenőrző szervezethez 
történő bejelentésével veszi kezdetét, illetve a gazdasági szereplők kötelesek bejelenteni 
tevékenységüket az illetékes hatóságnak. 
Az EU-bio alapján a kultúrák átállási ideje a következő: 
 
Szántóföldi termesztés esetén: 

 A betakarításra az átállási idő kezdetétől számított 12 hónap elteltével kerül sor? 
  Igen: A termés státusza átállási. 
  Nem: A termés státusza konvencionális. 

 A vetésre az átállási idő kezdetétől számított 24 hónap elteltével kerül sor? 
  Igen: A termés státusza ökológiai/bio. 
  Nem:   A termés státusza átállási.  
 
Álló kultúrák esetén (Pl.: szőlő, gyümölcsös, szórványgyümölcsös): 

 A betakarításra az átállási idő kezdetétől számított 12 hónap elteltével kerül sor? 
  Igen: A termés státusza átállási. 
  Nem: A termés státusza konvencionális. 
. 

 A betakarításra az átállási idő kezdetétől számított 36 hónap elteltével kerül sor? 
  Igen: A termés státusza ökológiai/bio. 
  Nem:   A termés státusza átállási. 
 

Gyep, évelő takarmányok esetén: 
 

Amennyiben szerződéskötés, illetve az átállási idő kezdete a vegetációs időszakot megelőző 
időszakra (május 1. előttre) esik: 

 A gyepterületek státusza az átállás kezdetétől számított egy éven belül konvencionális. 

 A gyepterületek státusza a második évben átállási. 

 A gyepterületek státusza az átállás kezdetétől számított 24 hónap elteltével ökológiai/bio. 
 

Amennyiben szerződéskötés, illetve az átállási idő kezdete a vegetációs időszakra esik: 

 A gyepterületek az első 12 hónapban konvencionális státuszúak. A tanúsítványon azonban  
konvencionális státuszban kerül feltüntetésre a gyep. 

 A gyepterületek 12 hónap elteltével átállási státuszúak, a folyamatos betakarítás miatt a 
konvencionális és átállási bálák elkülönítése nem lehetséges, ezért a tanúsítványon csak a 3. 
évtől tüntethető fel a gyep átállási termékként. 

 A gyepterületek 24 hónap elteltével ökológiai státuszúak. Azonban mivel a kaszálás az év 
során folyamatos és az átállási valamint öko bálák elkülönítése nem lehetséges, ezért a 
tanúsítványon csak a 4. évtől tüntethető fel a gyep ökológiai termékként. 

 
Mit jelent ez a szántóföldi növénytermesztés esetén? 
Amennyiben az átállási idő az adott termés betakarítását megelőzően kezdődik, a termés a 
következő évben már átállási státuszban tanúsítható. Azon kultúrák esetén, ahol a vetés az átállási 
idő kezdetét követő 24 hónap múlva történik, ökológiai termékként tanúsíthatók. 
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Különböző státuszú területek az öko egységen belül:  
Az öko egységen belül, amennyiben a különböző átállási státuszú területeken termelik ugyanazon 
fajt, a termést alapesetben az alacsonyabb státuszon lehet értékesíteni. Megfelelő hatékonyságú 
és dokumentált elkülönítési intézkedések esetén, egy státuszmegosztást szolgáló ellenőrzést 
követően lehetséges a különböző státuszú termés tanúsítása. 
 
 


