Maribor, 4.10.2016

OBVESTILO 4 - 2016 – EKO

Spoštovani ekološki pridelovalci in predelovalci.
V zadnjem obvestilu (Obvestilo 3-2016-EKO) smo vas
seznanili s spremembo zakonodaje in sicer z Izvedbeno
uredbo Komisije EU 2016/673 z vsemi spremembami.
Tokrat pa vam želimo podati še razlago, kaj je
osnovna snov? Osnovna snov je aktivna snov, ki:
(a) ni problematična snov,
(b) sama po sebi ne povzroča motenj hormonskega
ravnovesja ter nima nevrotoksičnih ali imunotoksičnih
učinkov,
(c) se običajno ne uporablja za namene varstva rastlin,
vendar je vseeno koristna za varstvo rastlin, bodisi
neposredno ali v proizvodu, ki je sestavljen iz snovi in
enostavnega razredčila
(d) se ne daje v promet kot fitofarmacevtsko sredstvo.

V začetku meseca decembra vas bomo ponovno
povabili k obnovitveni prijavi za leto 2017.
Do takrat pa vam želimo lepo jesen, obilo lepih in
dobrih sadov.

Te snovi so na primer: poljska preslica, gabez, sirotka,
baldrijan…

e-pošti: info@kon-cert.si

Med njimi so številna živila rastlinskega ali živalskega
izvora in so zajete v definicijo „živila“ iz člena 2 Uredbe
(ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2)
in se ne uporabljajo kot herbicidi, ampak le za
zatiranje škodljivih organizmov in bolezni.

Za vas smo dosegljivi vsak delavnik na naslednjih

V tej uredbi je „hrana“ (ali „živilo“) vsaka snov ali izdelek
v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki,
namenjen za uživanje, ali se smiselno pričakuje, da ga
bodo uživali ljudje. K „živilom“ sodijo tudi pijača, žvečilni
gumi in vse snovi, vključno z vodo, namenoma vgrajene
v živilo med izdelavo, pripravo ali obdelavo živila.

02 / 228 49 41 (V. Aleksič)

POZOR!!!!
Opozarjamo vas, da v primeru, ko pride do pomembnih
sprememb, ki se nanašajo na lastništvo (sprememba
nosilca KMG), pravno organizacijsko obliko,
odgovorno osebo, osebne podatke, in vse spremembe,
ki se nanašajo na površine, v roku 8 dni od nastale
spremembe obvestite.
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"Le kmet, ki zvesto seje spomladi, bo imel jeseni
žetev." - B. C. Forbes
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

telefonskih številkah:
02 / 228 49 31 (J. Rantaša, B. Pesek, J. Kotnik)
02 / 228 49 32 (J. Pušaver in M. Puž)
02 / 228 49 22 ( N. Tominšek, D. Rituper)

Pripravila:
Jasmina Kotnik, univ.dipl.inž.zoot.
Vodja certificiranja ekološke pridelave
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