CERTIFICIRANA PRIDELAVA SADNIH RASTLIN
Pomembne informacije
V pridelavo certificiranega (uradno potrjenega) materiala sadnih rastlin se lahko
vključi vsak registrirani pridelovalec (1).
Med pogoji in zahtevami za uradno potrditev sadilnega materiala (opredeljeni v
Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih
za pridelavo sadja , Ur.l. RS, št. 17/06) so najpomembnejši naslednji:
• primernost lokacije pridelave:
- vsaka nova lokacija mora biti odobrena s strani pristojnega
fitosanitarnega inšpektorja (2);
- na zemljišču najmanj 4 leta niso rasle sadne rastline;
- certificirana pridelava mora biti ločena od CAC pridelave (min. razdalja:
2 m);
• primernost razmnoževalnega materiala (cepiči, podlage), ki se
uporablja za pridelavo certificiranih sadik! Pri nabavi razmnoževalnega
materiala morate zahtevati dokumente, iz katerih je razvidno, da gre za
brezvirusne cepiče in/ali podlage kategorije 'certificiran material'.
Dokumente o nabavljenem materialu morate shraniti.
• zagotavljanje sledljivosti pridelave in vodenje evidenc: o nabavi ali
lastni pridelavi cepičev in podlag, o izvedenih tehnoloških ukrepih, ukrepih
za varstvo rastlin, o pridelavi in prodaji (cepiči, podlage, sadike) morate
voditi evidence;
• prijava pridelave - letna prijava pridelave poslana organu za potrjevanje
(Kmetijski inštitut Slovenije);
• uradni pregledi – opravlja organ za potrjevanje na podlagi prijave
pridelave;
• tiskanje uradnih etiket – natiska organ za potrjevanje na podlagi vloge
pridelovalca;
Izpolnjeno letno prijavo pridelave (za certificirano pridelavo) pošljite najkasneje do
30. aprila na Kmetijski inštitut Slovenije.
OBRAZEC letne prijave pridelave in NAVODILA za izpolnjevanje so dostopni na
spletni strani KIS http://www.kis.si/slo/certifikacija/index.html oziroma jih dobite tudi
na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Za vse morebitne informacije smo vam na voljo po telefonu ali elektronski pošti:
Barbara Ambrožič Turk (Kmetijski inštitut Slovenije)
telefon: 01/ 28 05 140
e-mail: barbara.a.turk@kis.si
(1)

(2)

Pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije mora biti vpisan v register dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) in v register imetnikov
določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene
zdravstvenega varstva rastlin (FITO register)
Prijavo za odobritev nove lokacije se mora vložiti pri pristojni enoti fitosanitarne
inšpekcije najkasneje do 31. marca pred nameravanim sajenjem. Na spletni strani
Fitosanitarne uprave Republike Slovenije http://www.furs.si je na voljo vsa zakonodaja
ter druge informacije s fitosanitarnega področja.

