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ESA lansează Sistemul European de Asigurare a Tratamentului 
Seminţelor (ESTA) 
ESTA prinde viaţă!
 Asociaţia Europeană a seminţelor (European Seed Association –ESA) a lansat 
oficial acum “Sistemul European de Asigurare a Tratamentului Seminţelor" 
(ESTA), sistem de asigurare a calităţii în timpul aplicării produselor de protecţie a 
plantelor pe seminţe (tratarea seminţelor), manipularea şi utilizarea seminţelor 
tratate.
Sistemul este coordonat de către sectorul de seminţe şi stabileşte primul sistem 
cuprinzător şi a proceselor respective de asigurare a calităţii, precum şi de 
gestionare a tratamentului seminţelor.
"Suntem foarte mândri că am ajuns la acest punct astăzi", spune V. Garlich 
Essen, secretarul general al ESA.  "Aceasta este o piatră de hotar în istoria ESA 
şi a industriei europene a seminţelor !"

Sistemul, o marcă protejată a iniţiativei ESA, combină mai multe elemente care 
vor contribui la garantarea profesională de înaltă calitate a aplicaţiilor 
tratamentului seminţelor. Acesta cuprinde:
      - Documentul de asigurare a calităţii (ESTA Standard), care oferă baza 
pentru o certificare independentă a zonelor de tratament de către auditori 
acreditaţi;
      - Un ghid pentru auditori (Lista de verificare ESTA) pentru a promova şi a 
simplifica utilizarea armonizată şi interpretarea standardului
      - Valorile de referinţă maxime definite pentru praf;
      - Un protocol de testare uniformă pentru aceste valori de referinţă pentru 
praf;
      - Recomandări de etichetare pentru utilizarea sigură a seminţelor tratate şi 
informaţiile care trebuie furnizate utilizatorilor.

 Pentru certificarea instalaţiilor de tratare va fi acordată o licenţă care face uz de 
logo-ul ESTA pentru seminţele tratate în acele instalaţii. Acest logo nu este 
numai un document care atestă că procesul de tratare şi seminţele care rezultă 
sunt de o anumită calitate, dar în combinaţie cu etichetarea cuprinzând 
instrucţiunile de utilizare în condiţii de siguranţă, va ajuta, şi de asemenea va 
facilita libera circulaţie a seminţelor tratate pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
"Sectorul seminţe este hotărât, în angajamentul său de a asigura seminţe tratate  
de înaltă calitate, care să fie sigure pentru utilizatori, în condiţii de siguranţă  
pentru mediu şi care furnizează agricultorilor europeni şi producătorilor cele mai  
bune produse chimice de protecţie a culturilor disponibile la doze minime." 
subliniază Von Essen şi punctează investiţiile semnificative ale industriei: " Pe 
lângă dezvoltarea de protocoale, costuri pentru audit independent şi certificatele  
pentru facilităţi,  noi investim, de asemenea, foarte mult în creşterea gradului de  
conştientizare, informare, formare şi desigur în management ".  Pentru acestea 
din urmă, ESA este în proces de recrutare specifică pentru un manager dedicat 



sistemului ESTA, care va promova standardul la nivelul UE şi va asista 
companiile în pregătirea lor.
Industria de seminţe şi-a stabilit obiective ambiţioase: în următorii de la unu la 
trei ani, acestea vizează o penetrare pe piaţă aproape completă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene şi intenţionează să extindă sistemul la culturi noi şi la 
toate aplicaţiile de tratament al seminţelor.
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