NOVOSTI V SMERNICAH ZA LETO 2020 POMEMBNE ZA SLOVENIJO
1. KRMA - Vsak nakup krme, krmnih pripravkov, krmnih dodatkov, mineralnih in
vitaminskih mešanic ter pripomočkov za predelavo silaže mora biti dokumentiran. Na
enak način je treba preveriti, ali v izdelku ni gensko spremenjenih organizmov ali
njihovih derivatov. Kot del letnega postopka certificiranja je treba vključiti dokaze o
nerazpoložljivosti iz biodinamičnih virov. Za vsak uvoz krme je treba predložiti
dokumentacijo, ki prikazuje poreklo, oznako, količino in uporabo krme.
2. KRMA PRIDELANA NA KMETIJI - Krma, pridelana na kmetiji, je osnova prehrane živali. Vsaj
50% krme (60% za prežvekovalce, kopitarje in kamelije) mora izvirati iz kmetije ali v
sodelovanju z drugo kmetijo Demeter.
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* Lahko vsebuje krmo "v preusmeritvi na Demeter", če ima krma ekološko potrdilo. Če je vnesen, je
lahko le 20%, tako da je še vedno 50% krme Demeter.
** Lahko vsebuje krmo „v preusmeritvi na ekološko“
*** Za vse živali na kmetiji se lahko izračuna povprečje, če je to v skladu z nacionalnim ekološkimi
smernicami
**** Razen v nujnih primerih z odobritvijo nacionalne organizacije (APP 24: glej Dodatek 7).

3 KRMA V PREUSMERITVI
Krma iz pridelave na kmetiji, ki je prvo leto preusmeritve v Demeter, in ekološko pridelano
samo na lastni kmetiji. V prvem letu preusmeritve se lahko ta krma krmi do 100%. V
naslednjih letih ali če kmetija kupi novo zemljišče, lahko krmimo do 20% te krme.
■ Krma iz kmetijske pridelave, ki je drugo leto preusmeritve v Demeter, in ekološka, se lahko
brez omejitev krmijo na lastni kmetiji. Vnese se lahko le do 30%.
■ Krma s kmetijske pridelave, ki je v drugem letu preusmeritve v Demeter in je že ekološka,
se lahko brez omejitev krmi na lastni kmetiji. Vnese se lahko do 50%, tako da je vsaj 50%
popolnoma certificirana krma Demeter.
■ V vseh primerih je treba upoštevati ustrezne učinke na status certificiranja končnih
izdelkov.

4 KRMLJENJE KRAV MOLZNIC, OVC, KOZ IN KONJ
Krmljenje mora biti primerno vrsti živali in vsebovati kolikor mogoče visok delež voluminozne
krme (npr.zelena krma, seno, silažna krma), vseeno pa najmanj 75 % povprečne letne porabe
suhe snovi (SS). Poleti naj prevladuje zelena krma, če je mogoče paša.
5 KRMLJENJE PITANE GOVEDI
Obrok krme mora biti primeren prežvekovalcem in mora v vseh letnih časih vsebovati vsaj 75
% voluminozne krme (seno, silaža ali slama).
6 KRMLJENJE TELET ZA VZREJO, TELET ZA PITANJE, ŽREBET TER OVČJIH IN KOZJIH
MLADIČEV
Krmljenje z nadomestki mleka je dovoljeno po splošnem režimu in pod naslednjimi pogoji:
■ Nadomestljivi mlečni sestav vsebuje vsaj 80% mleka v prahu ali posnetega mleka v prahu.
■ Nadomestka mleka lahko vsebuje sirotko v prahu, žitni škrob, sladkor, rastlinska olja,
dodane vitamine in minerale.
■ Nadomestitveni del mleka ne sme vsebovati rastlinskih virov beljakovin ali palmovega ali
kokosovega olja.
Glede na kakovost sestavin in trajanje hranjenja lahko pride do posledic za status certifikacij
za teleta, ki se prodajajo v skladu s poglavjem 7.3.8.

7 GOSTUJOČE ŽIVALI

Živali konvencionalnega ali ekološkega izvora, ki niso v posesti certificirane kmetije, se lahko
krmijo na pašnikih Demeter pod naslednjimi pogoji:
■ Obstaja pisni dogovor med lastnikom živali in kmetijo.
■ Vse živali morajo biti jasno prepoznavne z oznakami.
■ Vse živali je potrebno glede zdravljenja in krmljenja tretirati v skladu s tem standardom.
Če gostujoče živali ne izpolnjujejo zgoraj omenjenih zahtev in so krmljene z ekološko ali
konvencionalno krmo, so potrebni naslednji pogoji:
■ Obstaja pisni dogovor med lastnikom živali in kmetijo.
■ Živali morajo biti jasno ločene v hlevih in na pašnikih.
■ Krmljenje živali mora biti jasno ločeno.
V obeh primerih se zahteva izjemno dovoljenje ustrezne certifikacijske organizacije. Zahteva
za izvzetje mora imeti jasen opis okoliščin, zlasti v zvezi z ločitvenimi ukrepi.

8 SREDSTVA PROTI GLIVIČNIM OKUŽBAM
-

Olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
Mikroorganizmi /preparati iz bakterij
Soba bikarbona

9 SREDSTVA DOVOLJENA SAMO ZA POSEBNE, TRAJNE IN OKRASNE RASTLINE
Za primere v sili: baker do 3 kg/ha na leto, v obdobju 7 let in največ 500g/ha na škropljenje.
Omejeno na vinograde in hmelj in za območja z visokim tveganjem za napad bolezni, lahko
samo pristojna organizacija dovoli povečanje količine na 4 kg/ha preko 5 let. To je omejeno
samo na grozdje in hmelj.

10 PREUSMERITEV KMETIJE
10.1 PREUSMERITVENI NAČRT
Preusmeritev kmetije v biodinamično kmetijo bi se moralo začeti z opredelitvijo razvojnih
ciljev kmetije. Ta mora nato obvestiti o razvoju načrta preusmeritve (v sodelovanju s
svetovalci), ki vsebuje podrobnosti o kmetiji in kako jo je mogoče upravljati v skladu z
biodinamičnimi cilji in standardi. Ta načrt preusmeritve mora podrobno opisati naslednje:
• Natančen zemljevid kmetije z opisi polj
• Tla - vključno s pogojem in uporabo materialov, ki jih ti standardi prepovedujejo
• Posevki - trenutni in načrtovani, vključno s predvidenim kolobarjenjem
• Živali - trenutne (vključno s statusom) in predvidene
• Upravljanje rodovitnosti tal
• Ukrepi za zmanjšanje učinkov onesnaženja okolja (npr. zanos škropiva iz konvencionalnega
kmetovanja, industrije ali cest)
Načrt preusmeritve bi moral natančno opisovati, kako je mogoče razvojne cilje kmetije
praktično izvajati za razvoj biodinamičnega kmetijskega organizma.
Vsaka certifikacijska organizacija lahko zahteva preskuse ostankov FFS ali
raziskati druge izjemne vplive okolja.
Načrti preusmeritve, ki jih podpišejo samo svetovalci, predstavljajo le priporočilo.
10.2 PREUSMERITEV CELOTNE KMETIJE
Kmetijo je potrebno v enem koraku v celoti spremeniti v biodinamično metodo. Obdobje
preusmeritve nekaterih območij / živinoreje se lahko podaljša v naslednjih okoliščinah:
• Dolgotrajna certifikacijska obdobja do pet let od prvega leta preusmeritve so mogoča samo
za trajnice in okrasne rastline.
• Trajnice in okrasne rastline, ki še nimajo certifikata Demeter, je treba upravljati v skladu z
ekološkimi standardi.
• Če obstaja celovit protokol ločevanja, lahko certifikacijski organ dovoli vzporedno
proizvodnjo trajnic in okrasnih rastlin v petih letih.
• Na vsaki stopnji postopka je potrebna natančna dokumentacija.

• Z živinorejo je mogoče v obdobju preusmeritve uporabljati konvencionalno do tri leta,
vendar le, če je ta del živinoreje pozneje opuščen in ni več sprejemljivo obnavljati skednja ali
graditi standardnega deleža krme na kmetiji.
• V obdobju preusmeritve se z ekološko vzrejo živali lahko upravlja do pet let, če so bistveni
gradbeni ukrepi (skedenj / hlevi) razlog za neupoštevanje tega standarda.
• Celotna kmetija mora pridobiti certifikat Demeter najpozneje pet let po začetku
preusmeritve.
Dolgotrajna preusmeritev, vzporedna pridelava trajnic in neekološko gojenje v preusmeritvi
potrebuje izjemo nacionalne Demeter organizacije. Izjeme zahtevajo pisno obrazložitev.
10.2 PREUSMERITEV NOVIH POVRŠIN
Preusmeritev na novo dodanih zemljišč zaradi širjenja obdelovanja se v nekaterih pogledih
razlikuje od faze preusmeritve novih kmetij.
V vsakem primeru je potreben opisni protokol ločevanja glede žetve in skladiščenja.
Določbe pod 7.3.11.4 o obdobjih preusmeritve glede na posevek in predhodno obdelovanje
novo pridobljenega zemljišča se uporabljajo brez omejitev.

10.3 CERTIFICIRANJE V OBDOBJU PREUSMERITVE

Naslednji časovni okviri in obdobja predstavljajo ustrezen primer obdobja preusmeritve. V primeru
odstopanj ali neskladnosti lahko certifikacijska organizacija kadar koli podaljša obdobje preusmeritve.
Predpogoj za certifikacijo preusmeritve je upravljanje celotne kmetije s
standardi, kot so opredeljeni v razdelku "Preusmeritev".
■ Trženje pridelka iz prvega leta preusmeritve z označevanjem, ki pomeni, da gre za proizvod
ekološkega kmetijstva, npr. „Iz ekološke pridelave“ ali „iz biodinamične pridelave“ ali podobnih
besedil ni dovoljeno.
■ Pridelki, pridobljeni 12 mesecev po začetku preusmeritve, se lahko, če je bilo izdano potrdilo, tržijo
kot „v preusmeritvi na Demeter“. Posevki, posejani več kot 36 mesecev (trajnice) ali posejani več kot
24 mesecev po začetku preusmeritve, se lahko po izdaji certifikata tržijo kot „Demeter“.
Ta časovna obdobja se lahko izjemoma podaljšajo: Če kmetija ali del kmetije intenzivno goji na
običajni ravni, lahko prej omenjeni čas pred tako imenovanim ničelnim letom.

Sheme preusmeritev so natančno predstavljene v novih smernicah.

11 MATERIAL ZA PAKIRANJE
Plastika ni dovoljena.

12 ODGANJANJE ŠKODLJIVCEV IN ČIŠČENJE SKLADIŠČNIH KAPACITET TER DRUGIH
PRIZVODNIH PROSTOROV, PREHRANSKI DODATKI, EMBALAŽA ZA PAKIRANJE SO NOVA
POGLAVJA.

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj nas prosimo kontaktirajte na info@demeter.si.

