
            DATAS DAS DECLARACIÓNS ANUAIS DE CULTIVO:

Deberán realizar a declaración anual de cultivos nas datas que establece o Artigo 2 apartado 5 da Orde do 17 maio de
1993 e o Regulamento Xeral Técnico de Control e Certificación de Sementes e Plantas de Viveiro, no seu Anexo Único,
punto IV. 12, e cas datas especificadas nos respectivos Regulamentos Técnicos específicos.                          

As  datas  establecidas  nos  devanditos  Regulamentos  expostos  no  apartado de  “lexislación  aplicable”  que  figura  no

impreso da declaración son:

▪ Froiteiras  , vide e ornamentais:

Antes do 31 de maio de cada ano.

▪ Fungos cultivados  : 

Dentro da semana seguinte a cada trimestre vencido.

▪ Plantóns de hortícolas:  

       Anualmente e antes do 1 de novembro do ano natural de produción.

▪ Sementes de cereal:  

As declaracións de cultivos relativas as  sementeiras de  outono terán que obrar en poder dos
Servizos oficiais de control  antes do 31 de decembro, e as sementeiras de primaveira antes do
30 de abril, excepto para o arroz, que será o 30 de xuño, salvo causas de forza maior no que as
Unidades inspectoras poidan considerar oportuno fixar novas datas limite. Calquer modificación
da declaración de cultivos  comunicarase  dentro do plazo de quince días posteriores de haberse
producido esta.

Comunicacións  relativas  a  comercialización.-  As  ventas  por  variedades  e  remanentes  de
semente procedentes da campaña,  comunicaranse aos Servizos oficiais de control, antes do 1 de
xuño de cada ano, excepto para o arroz, que  comunicarse antes do 1 de agosto.

Comunicarase coa debida antelación, ademáis:

• Estimación de la semente recollida en cada unha das parcelas de produción.

• Situación de almacés e semente a recoller en cada un deles.

• Iniciación das operaciós de selección e preparado de semente.

▪ Sementes de hortícolas  :

Anualmente e antes do  1 de novembro,   cubrirase o modelo do  Anexo  XI  coa relación dos
cultivos recolectados hata a data da declaración
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(Calquer modificación da declaración de cultivos  comunicarase dentro do plazo de vinte días
máximo, de haberse producido esta).

Previamente a  admisión de calquer cultivo declarado para a produción de semente de
categoría Certificada podrase esixir polo persoal inspector a presentación das etiquetas
oficiais correspondentes aos envases de sementes utilizadas.

▪ Sementes de millo:  

A declaración de cultivos respecto das parcelas sementadas, farase nun prazo máximo de vinte
días despois de efectuarse a sementeira das parcelas. Calquera modificación da declaración de
cultivos  comunicarase dentro do prazo de oito días de haberse producido.

Comunicarase durante o ciclo de produción e preparación da semente, e coa  debida antelación:

◦ Floración masculina, no prazo máximo de tres días despois de iniciarse.

◦ Data na que quedará recolectado o parental masculino.

◦ Situación de almacés e semente a recoller en cada un deles.

◦ Iniciación das operacións de selección e preparación das sementes.

▪ Sementes de pataca de sembra :  

1  de xaneiro:  Proposta de concellos  para a produción de pataca de sementeira na campaña
seguinte.

1  de  abril:  Relación  de  persoal  inspector  e  concellos  a  cargo  de  cada  un  deles  na  próxima
campaña.

15 de xullo: Declaración de cultivos sobre sementeiras realizadas. 

15 de setembro:  Avance da colleita.  Proposta de almacés de conservación e manipulación a
utilizar na campaña.

1 de decembro: Confirmación do avance da colleita efectuado en almacén.

(Durante o período de cultivo: Os resumos dos resultados de inspecións remitiranse nun
prazo máximo de dez días a partir da data en que quede concluida cada depuración nos
distintos concellos).

▪ Sementes de oleaginosas:  

Máximo de treinta días despois de efectuada a sementeira das parcelas.

(Calquer modificación na declaración de cultivos  comunicarase dentro do prazo de quince
días de haberse producido).

Comunicacións  durante  o  ciclo  de produción e  preparación das  sementes.  Son necesarias  as
seguintes:
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Floración nun prazo máximo de tres días despois de iniciada.

Data en que se iniciará a recolección.

▪ Sementes Téxtis:  

Máximo de veinte días, despois de efectuada a sementeira das parcelas.

(Calquera modificación na declaración de cultivos  comunicarase dentro do prazo de quince
días de haberse producido esta).

Comunicacións  durante  o  ciclo  de  produción  e  preparación  da  semente:  Son  necesarias  as
seguintes:

Data na que se iniciará a recolección.

▪ Forraxeiras:  

Sementeira de outono: 1 de decembro.

Sementeira primaveral: 1 de maio.

(Calquera modificación na declaración de cultivos  comunicarase dentro do prazo de vinte

días de haberse producido esta).

Para as especies perennes: antes de 1 de marzo

• Remolacha:  

Canteiros: Antes do 1 de outubro de cada campaña. 

Sementeiras directas: Antes do 30 de outubro.

Cultivos de portagraos: Antes do 31 de maio.

(Calquera modificación de las declaracións de cultivo se comunicará en el prazo máximo de

viente días de haberse producido).

•  Sorgo:           

Máximo de vinte días, despois de efectuarse a sementeira das parcelas. 

(Calquera modificación na declaración de cultivos  comunicarase dentro do prazo de oito

días de haberse producido esta).

Ventas por variedades, así como los remanentes de sementes procedentes de la última campaña

se comunicarán antes del 15 de outubro de cada ano

       Floración masculina, en el prazo máximo de tres días despois de iniciarse.
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       Data na que quedará recollido o parenteral masculino.

       Situación dos almacéns e semente a recoller en cada un deles.

       Iniciación das operacións de selección  e preparación das sementes

▪ Forestais:  

Ao final de cada campaña.
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