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ITÁLIA: “Varietà da conservazione”  

“Populações, ecotipos, clones e cultivares de espécies 
de plantas agrícolas e hortícolas, nativo ou não-nativo 
(desde que integradas aos agroecossistemas locais e 
regionais), que estão ameaçadas pela erosão genética, 
cultivadas no território ou mantidas em jardins 
botânicos, institutos de pesquisa, bancos de 
germoplasma,  que apresentam valor econômico, 
científico, cultural ou paisagístico”.  



ITÁLIA 
• DECRETO LEGISLATIVO N. 212 de 24/04/2001: Revisão das normas 

para comercialização de sementes (Lei 1.096/1971), incluindo  
sementes de “Variedades de conservação” (Aplicação da Diretiva 
95/98/UE) 

• Decreto Legislativo n. 149 de 9/10/2009: Normas para inscrição no 
Registro Nacional de Sementes e para comercialização de sementes 
agrícolas (Aplicação da Diretiva 2008/62/UE).   

• DECRETO LEGISLATIVO n. 267 de 30/12/2010:    (Aplicação da Diretiva 
2009/145/UE) Normas para inscrição no Registro Nacional de 
Sementes e para comercialização de sementes para horticultura.  

• Pendente: normas operacionais para a comercialização de sementes.  
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Demandas: Normas/regulamentação 
• Normas que favoreçam descentralização do sistema de 

abastecimento de sementes: empreendedorismo nacional em 
diferentes escalas.   

• Normas de biossegurança adequadas à proteção e conservação da 
diversidade genética. Ex: Milho  

• Normas específicas e adequadas à produção e comercialização de 
sementes de variedades locais/crioulas.  

• Normas específicas e adequadas à produção e comercialização de  
sementes agroecológicas e orgânicas.  

• Normas que reconheçam e valorizem guardiões/guardiãs da 
agrobiodiversidade.  

 

 



Demandas: Políticas, Programas e 
Planos de Ação governamentais 
• Retomar e fortalecer programas de melhoramento desenvolvidos por 

instituições de pesquisa pública, com ênfase na SAN e adaptação ás 
mudanças climáticas.  

•  Retomar e fortalecer as parcerias entre Embrapa/OEPAs e Associações 
de Produtores, Pequenas Empresas produtoras de sementes, com 
atenção para sementes agroecológicas/orgânicas.  

• Fortalecer capacidade institucional dos Gov. dos Estados para 
acompanhamento técnico, monitoramento e apoio à Associações de 
Produtores de Sementes da Agricultura Familiar. 

• Compras públicas: Adequar Programas de Troca-Troca/Doação de 
Sementes  para evitar a erosão genética, com atenção às necessidades 
de adaptação às mudanças climáticos.  



TIRFAA 

•Artigo 6º: A utilização sustentável dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 
pode incluir, nomeadamente, as seguintes 
medidas.  

• g) Revisão e, ser for caso disso, adaptação das 
estratégias de melhoramento e da regulamentação 
em matéria de aprovação de variedades e 
distribuição de sementes.  



"Não devemos esquecer que são os 
agricultores que, ao longo dos séculos, 
têm gerado a diversidade de plantas 
cultivadas que hoje os melhoristas 
utilizam para criar novos materiais” 

(Mensagem de apresentacao de  Lei Suica) 


