Maribor, 29. 7. 2016

OBVESTILO 3 - 2016 – EKO

Spoštovani ekološki pridelovalci in predelovalci.
Vsi smo že korenito zakorakali v novo pridelovalno sezono, tako
vi na vaših kmetijskih gospodarstvih, kot mi s kontrolnimi
pregledi. A kot vsa leta do sedaj je prav, da vas sproti obveščamo
o novostih v postopku certificiranja.
V obvestilu vas seznanjamo z naslednjimi temami:
 Sprememba zakonodaje
 Novi kontrolorji 2016
 Odprava neskladij
 Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi
 Uporaba logotipa Bio Slovenija
 Plačevanje obveznosti
1. Sprememba zakonodaje
Dne 7.5.2016 je začela veljati spremenjena Uredba Komisije
(ES) 889/2008. Spremembe so objavljene v Izvedbeni uredbi
Komisije EU 2016/673 in zajemajo več področij:
 Člen 25: izvor živali iz ribogojstva
Vse ribogojce smo že obvestili.
 Člen 29: enološki postopki in omejitve
Komisija bo pred 1.8.2018 ponovno proučila uporabo toplotne
obdelave, ionskih izmenjevalnih smol….itd. z namenom njihove
postopne ukinitve ali dodatne omejitve.
 Člen 47: katastrofalne razmere
Pristojni organ lahko začasno odobri: obnovitev ali ponovno
oblikovanje črede ali jate z neekološko vzrejenimi živalmi v
primeru visoke smrtnosti živali iz zdravstvenih razlogov ali zaradi
katastrofalnih razmer, če ni na voljo ekološko vzrejenih živali in
pod pogojem, da se za neekološko vzrejene živali uporabi
ustrezno obdobje preusmeritve.
PRILOGA II
Vse snovi, navedene v tej prilogi, morajo izpolnjevati vsaj pogoje
uporabe, kakor so opredeljeni v Prilogi k Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) št. 540/2011 (1). Strožji pogoji uporabe v ekološki
pridelavi so navedeni v drugem stolpcu v vsaki tabeli. 1. Snovi
Pesticidi, mikroorganizmi ali snovi, ki jih mikroorganizmi
proizvajajo:
 azadirahtin, ekstrahiran iz Azadirachta indica (drevo nim)





(dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)
osnovne snovi (samo osnovne snovi v smislu člena 23(1)
Uredbe (ES) št.1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta(1), ki so zajete v opredelitev pojma „živilo“ iz člena 2
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta(2) ter so rastlinskega ali živalskega izvora snovi, ki se
ne uporabljajo kot herbicidi, ampak le za zatiranje škodljivih
organizmov in bolezni)
čebelji vosek (samo za uporabo pri obrezovanju/zaščitno
sredstvo za rane)
lecitin – fungicid (se izbriše)
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hidrolizirane beljakovine, razen želatine (dovoljena uporaba
brez posebnih pogojev)



Laminarin kelp (pepel morskih alg) se pridobiva ekološko v
skladu s členom 6d ali na trajnostni način v skladu s členom
6c.



piretrini, ekstrahirani iz Chrysanthemum cinerariaefolium
(dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)



rastlinska olja (odobrene vse uporabe, razen kot herbicid)



kvasija, ekstrahirana iz Quassia amara (samo kot insekticid,
repelent)



Feromoni (samo v pasteh in razpršilnikih)



piretroidi (izključno deltametrin ali lambdacialotrin)
(samo v pasteh s posebnimi vabami; samo proti Bactrocera
oleae in Ceratitis capitata Wied)



Mikroorganizmi (ki niso bili gensko spremenjeni)



Spinosad (dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)



aluminijev silikat (kaolin) (dovoljena uporaba brez posebnih
pogojev)



ogljikov dioksid



kalcijev hidroksid (kot fungicid se uporablja samo pri sadnem
drevju, vključno z drevesnicami, za nadzor Nectria galligena)



bakrove spojine v obliki: bakrovega hidroksida, bakrovega
oksiklorida, bakrovega oksida, bordojske mešanice in
trivalentnega bakrovega sulfata (do 6 kg bakra na ha na leto
za rastline trajnice lahko države članice z odstopa njem od
prvega odstavka predpišejo, da je v danem letu mogoče
preseči zgornjo mejo za baker (6 kg), pod pogojem, da
povprečna dejansko porabljena koli čina bakra v zadnjih petih
letih, vključno z zadevnim letom, ne presega 6 kg)



etilen



maščobne kisline (odobrene vse uporabe, razen kot herbicid)



železov fosfat (železov (III) ortofosfat) (pripravki, ki se
raztresejo po površini med gojenimi rastlinami)



kieselgur (diatomejska zemlja)



žvepleno apno (kalcijev polisulfid) (dovoljena uporaba brez
posebnih pogojev)



parafinsko olje (dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)



kalijev hidrogen karbonat (kalijev bikarbonat) (dovoljena
uporaba brez posebnih pogojev)



kremenov pesek (dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)



žveplo (dovoljena uporaba brez posebnih pogojev)



repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ovčja
maščoba (uporabljajo se le na neužitnih delih rastline in kjer
se z rastlino ne prehranjujejo ovce ali koze).

Spremenjena PRILOGA VI Krmni dodatki za prehrano živali,
vezalci in sredstva proti strjevanju, hranilni dodatki,
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sestavine elementov v sledovih, (uvrščeni nekateri novi
dodatki).
Spremenjena PRILOGA VIII Dodatki, ki se uporabljajo v
predelavi ekoloških živil in se uporabljajo od 7. novembra
2016.
V zgornjem tekstu je predstavljen samo izvleček iz spremenjene
uredbe. Vse spremembe boste našli na naši spletni strani
www.kon-cert.si / Ekološka pridelava / Predpisi.
2. Novi kontrolorji 2016
Obveščamo vas, da so na seznam kontrolorjev EKO pridelave
uvrščeni naslednji novi kontrolorji:
Tatjana Drinovec, Pucihar Janez Tomaž, Redek Jernej, Štajner
Barbara, Tomažin Veronika, Vokalič Jernej, Merkač Dani,
Bilješković Darja, Pirc Ivana, Šavle Daniela, Vajda Katarina.
Če se s katerim od imenovanih kontrolorjev ne strinjate, lahko v
roku 15 dni od prejema obvestila vložite utemeljeno zahtevo z
obrazložitvijo. Vašo zahtevo bo obravnavala direktorica.
3. Odprava neskladij
Najpogostejša neskladja, ki jih ugotavljamo ob kontrolah, so
naslednja:
1.

Neustrezen dokup živali.

2.

Uporaba konvencionalnih nerazkuženih semen/sadik brez
odobrene prošnje.
Neustrezno ali pomanjkljivo označevanje izdelkov. Ni
izdelanih deklaracij.
Neustrezni pogoji reje živali.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ni dokazil o izvoru surovin, živali (predelava, čebelarstvo,
rastlinska pridelava, …).
Pomanjkljive evidence rastlinske pridelave.
Na gospodarstvu je skladiščena nedovoljena krma ali
embalaža nedovoljene krme.
Manjka dogovor o predelavi, ni certifikata podpogodbenika.
Ni receptur za predelane proizvode oziroma recepture niso
ustrezne.
Presežen dokup ali presežen delež konvencionalne krme,
uporaba nedovoljene krme (prašiči, kokoši).

Prosimo vas, da nam posredujete dokazila o odpravi neskladij v
rokih, ki vam jih določi kontrolor ter da dosledno izpolnjujete
zahteve za ekološko kmetovanje, kot so določene z zakonodajo.
4. Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na
svoji spletni strani objavlja ažuriran seznam registriranih FFS, ki
so dovoljena v ekološki pridelavi. Seznam najdete na naslovu:
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
pod rubriko NOVO - tematski seznami FFS – seznam FFS,
dovoljenih v ekološki pridelavi.
Pri odpiranju seznama bodite zelo pazljivi, da ne odprete
katerega od drugih seznamov, ki so na isti strani!
Pred uporabo FFS pazljivo preverite, za katero kulturo in za
kateri namen je posamezno sredstvo registrirano.
5. Uporaba logotipa Bio Slovenija
Stranke Inštituta, ki že imate certifikat za ekološke proizvode,
lahko na etiketah uporabite logotip »BIO SLOVENIJA«. Naš
logotip je lahko postavljen skupaj z EU logotipom ali
samostojno.
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Vlogo za uporabo logotipa »BIO Slovenija« najdete na naši
spletni strani www.kon-cert.si. Izpolnjeno vlogo nam pošljite po
pošti ali po e-pošti in poslali vam bomo logotip na CD-ju s
priloženimi Pravili za uporabo logotipa.
5. Neživilske sheme kakovosti
Na osnovi zasebnega standarda Inštituta KON-CERT Maribor za
neživilske sheme kakovosti©, vam ponujamo možnost za
pridobitev naslednjih certifikatov:
1. Bio kozmetika (min. 95% ekoloških sestavin)
2. Naravna kozmetika z bio sestavinami (min. 1% do
94% eko sestavin)
3. Naravna kozmetika (min. 85% naravnih sestavin)
4. Bio čistila
5. Naravna čistila z bio sestavinami
6. Naravna čistila
7. Bio dišavne snovi (eterična olja in hidrolati)
8. Bio tekstil (tudi volna) in usnje.
Če se želite prijaviti v postopek certificiranja, nas prosim pokličite
po telefonu: 02 228 49 41, ali nam pišite po elektronski pošti, na
naslov: valentina.aleksic@kon-cert.si.
Več informacij lahko najdete tudi na naši spletni strani Inštituta
KON-CERT Maribor: www.kon-cert.si.
6. Plačevanje obveznosti
Pri pregledu odprtih postavk smo ugotovili, da nam nekateri še
vedno niste poravnali zapadlih obveznosti tudi iz preteklih let.
Prosimo vas, da čim prej poskrbite za plačilo. Vsem, ki ste
račune že poravnali, se najlepše zahvaljujemo.
Več informacij, obrazce in vso pripadajočo zakonodajo o
ekološkem kmetovanju in predelavi ekoloških živil ter ostale
zanimivosti lahko najdete na naši spletni strani: www.kon-cert.si,
vprašanja nam lahko pošljete tudi po e-pošti: info@kon-cert.si
Za vas smo dosegljivi vsak delavnik na naslednjih telefonskih
številkah:
02 / 228 49 31 (J. Rantaša, B. Pesek, J. Kotnik)
02 / 228 49 32 (J. Pušaver in M. Puž)
02 / 228 49 41 (V. Aleksič)
02 / 228 49 22 ( N. Tominšek, D. Rituper)
Sodelavci enote vam želimo uspešno pridelovalno sezono.
Pripravila:
Jasmina Kotnik, univ.dipl.inž.zoot.
Vodja certificiranja ekološke pridelave
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