Dokazujemo odlicnost

EKOLOŠKO GOJENJE
OKRASNIH RASTLIN

Alternativa s prihodnostjo
Zakaj ekološko gojenje okrasnih rastlin?
Višja kakovost eko okrasnih rastlin se kaže na več načinov:
 rastline so robustnejše in vitalne,
 v substratih in posledično v rastlinah ni hormonov –
zaviralcev rasti,
 užitne dele okrasnih rastlin lahko brez strahu zaužijemo,
 z ekološkim gojenjem okrasnih rastlin prispevamo k
ohranjanju čistejšega okolja,
 gospodarno porabljamo vire in
 prispevamo k bolj zdravemu delovnemu okolju.

Ekološke okrasne rastline

Koraki v postopku
certificiranja

Določila zasebnega standarda Inštituta KON-CERT Maribor za
ekološko gojenje okrasnih rastlin© temeljijo na osnovni evropski
zakonodaji: Uredbi sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in
Uredbi komisije (ES) št. 889/2009 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 834/2007, dodane pa so specifične
vsebine s področja ekološkega gojenja okrasnih rastlin, ki so
povzete po ugotovitvah Inštituta FIBL, LVG Heidelberg in nemških
ekoloških združenj.

 Certifikacijski organ posreduje
kandidatom za certificiranje vse potrebne
informacije o postopku.
 Kandidat izpolni prijavo.
 Sledi podpis pogodbe.
 Izvede se kontrola pri stranki.

Ekološke okrasne rastline so vzgojene:
 pretežno iz ekoloških semen ali sadik in rastejo samo v zemlji,
 brez uporabe kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin,
 brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil,
 z uporabo organskih gnojil,
 z uporabo biorazgradljivih materialov in recikliranjem
plastičnih materialov,
 brez izčrpavanja in uničevanja vodnih virov,
 z uporabo obnovljivih virov energije,
 z uporabo vseh metod za ohranjanje zdravih rastlin (kolobar,
skrb za zemljo, odporni kultivarji, uporaba koristnih
organizmov, predvsem v rastlinjakih).

 Pogovor s kontrolorjem in dogovor o
odpravi morebitnih neskladij.
 Pregled dokumentacije o izvedeni
kontroli in izdelava poročila.
 Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata.

Zakaj izbrati Inštitut KON-CERT Maribor?
 Smo vodilni certifikacijski organ v Sloveniji na
področju ekološke pridelave in predelave kmetijskih
pridelkov in živil.
 Imamo bogate večletne izkušnje.
 Smo ekipa izkušenih strokovnjakov.

 Zagotavljamo celovito ponudbo in individualen
pristop.
 Smo nepristranski in dosledni.
 Letno nam zaupa več kot 5.400 strank iz vse Slovenije.
 Podelili smo že več kot 30.000 certifikatov.

Na osnovi zasebnega standarda Inštituta KON-CERT Maribor za
ekološko gojenje okrasnih rastlin© lahko pridobite certifikat za
vse enoletne in večletne cvetoče in zelene rastline na prostem ali v
lončkih, rezano cvetje, okrasne grmovnice in okrasno drevje.

Kaj pridobite s certifikatom za
ekološko gojenje okrasnih
rastlin?
 Večje zaupanje potrošnikov, ki iščejo ekološko gojenje
okrasnih rastlin.
 Zagotovilo potrošnikom, da gre za ekološko gojene okrasne
rastline.
 Večje zanimanje potrošnikov za vaše okrasne rastline.
 S certificiranimi eko okrasnimi rastlinami dopolnite in
zaokrožite ponudbo vaše vrtnarije in ekološke kmetije.

Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: +386 (0)2 228 49 52
Fax: +386 (0)2 251 94 82
info@kon-cert.si
www.kon-cert.si

