Priloga FF
OKOLJU PRIJAZNO SADJARSTVO
Dodatne zahteve za izvajanje okolju prijaznega sadjarstva in primerjava z običajno kmetijsko prakso

Običajna kmetijska praksa

Dodatna zahteva

Obtežba

Raba

Obseg

Lokacija

Standardi za dobre kmetijske
in okoljske pogoje pri
kmetovanju, standard za
minimalno talno odejo: V
skladu s Prilogo 2 Uredbe o
predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in
okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št.
98/11, z vsemi spremembami),
so med rastno dobo kmetijska
zemljišča pokrita z rastlinskim
pokrovom.

SAD1: Ozelenitev površin
z negovano ledino v
medvrstnem prostoru v
sadovnjakih / oljčnikih
(razen v prvem in drugem
letu saditve).

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Vse površine
intenzivnih
sadovnjakov,
oljčnikov.

Ista ves čas
trajanja
obveznosti.

SAD2: Gnojenje samo z
organskimi gnojili.

Ni relevantna.

Celotno kmetijsko
gospodarstvo.

SAD3: Talno gnojenje
samo z dušikom iz
organskih gnojil.
SAD4: Pokritost tal v
medvrstnem prostoru.

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.
Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.
Intenzivni
sadovnjaki,

Ista ves čas
trajanja
obveznosti.
Ista ves čas
trajanja
obveznosti.
Ni pomembna.

Standardi za dobre kmetijske
in okoljske pogoje pri
kmetovanju, standard za
vzdrževanje oljčnih nasadov
in trt v dobrem rastnem
stanju: V skladu s Prilogo 2
Uredbe o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih
in okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št.
98/11, z vsemi spremembami),
morajo biti oljčniki in
vinogradi oskrbovani/obdelani.
Pri običajni kmetijski praksi se
lahko uporabljajo mineralna in
organska gnojila.
Pri običajni kmetijski praksi se
lahko uporabljajo mineralna in
organska gnojila.
Pri običajni kmetijski praksi
setev rastlin za podor (zeleno

Ni relevantna.

Celotno kmetijsko
gospodarstvo.
Del.

Območje
izvajanja
zahteve
Celotna
Slovenija.

Celotna
Slovenija.
Celotna
Slovenija.
Celotna
Slovenija.

Preverljivost izbirne
zahteve
ARSKTRP zahtevo
preverja z administrativno
kontrolo in s kontrolo na
kraju samem.

ARSKTRP zahtevo
preverja z s kontrolo na
kraju samem.
ARSKTRP zahtevo
preverja s kontrolo na kraju
samem.
ARSKTRP zahtevo
preverja z administrativno

Običajna kmetijska praksa

Dodatna zahteva

Obtežba

gnojenje) ni predpisana.
Predpisane zahteve ravnanja
za fitofarmacevtska sredstva:
V skladu s Prilogo 1 Uredbe o
predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in
okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št.
98/11, z vsemi spremembami),
se upošteva Zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, 83/12), ki
določa, da:
se lahko uporabljajo samo
registrirana
fitofarmacevtska sredstva
ali sredstva, za katera je
bilo izdano izjemno
dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet
identičnih
fitofarmacevtskih sredstev
iz drugih držav članic EU;
je registrirana
fitofarmacevtska sredstva
potrebno pravilno
uporabljati v skladu z
navodilom za uporabo,
navedbo na etiketi ali s
podatki v dovoljenju za
uporabo.
Pri običajni kmetijski praksi
mehansko zatiranje plevelov ni
predpisano.
Pri običajni kmetijski praksi
nekemično redčenje plodičev
ni predpisano.
Predpisane zahteve ravnanja
za fitofarmacevtska sredstva:

Raba

Obseg

Lokacija

Območje
izvajanja
zahteve

oljčniki.
SAD5: Uporaba samo
fitofarmacevtskih sredstev
in drugih pripravkov za
varstvo rastlin, ki so
dovoljeni v ekološki
pridelavi, v skladu s
Prilogo II Uredbe
889/2008/ES.

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Celotno kmetijsko
gospodarstvo.

Ista ves čas
trajanja
obveznosti.

Celotna
Slovenija.

SAD6: Mehansko
zatiranje plevelov najmanj
enkrat v koledarskem letu
(pod drevesi).
SAD7: Nekemično
redčenje plodičev.

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Del.

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Del.

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

SAD8: Uporaba
feromonskih, svetlobnih,

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,

Del.

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

Preverljivost izbirne
zahteve
kontrolo in s kontrolo na
kraju samem.
ARSKTRP zahtevo
preverja s kontrolo na kraju
samem.

ARSKTRP zahtevo
preverja z administrativno
kontrolo in s kontrolo na
kraju samem.
ARSKTRP zahtevo
preverja z administrativno
kontrolo in s kontrolo na
kraju samem.
ARSKTRP zahtevo
preverja s kontrolo na kraju

Običajna kmetijska praksa

Dodatna zahteva

V skladu s Prilogo 1 Uredbe o
predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in
okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št.
98/11, z vsemi spremembami),
se upošteva Zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, 83/12), ki
določa, da:
se lahko uporabljajo samo
registrirana
fitofarmacevtska sredstva
ali sredstva, za katera je
bilo izdano izjemno
dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet
identičnih
fitofarmacevtskih sredstev
iz drugih držav članic EU;
je registrirana
fitofarmacevtska sredstva
potrebno pravilno
uporabljati v skladu z
navodilom za uporabo,
navedbo na etiketi ali s
podatki v dovoljenju za
uporabo.
Predpisane zahteve ravnanja
za fitofarmacevtska sredstva:
V skladu s Prilogo 1 Uredbe o
predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in
okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št.
98/11, z vsemi spremembami),
se upošteva Zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, 83/12), ki
določa, da:
se lahko uporabljajo samo
registrirana

lepljivih vab in lovilnih
posod za potrebe
spremljanja škodljivih
organizmov.

SAD9: Uporaba metode
konfuzije in
dezorientacije.

Obtežba

Raba

Obseg

Lokacija

Območje
izvajanja
zahteve

oljčniki.

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Preverljivost izbirne
zahteve
samem.

Del.

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

ARSKTRP zahtevo
preverja s kontrolo na kraju
samem.

Običajna kmetijska praksa
fitofarmacevtska sredstva
ali sredstva, za katera je
bilo izdano izjemno
dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet
identičnih
fitofarmacevtskih sredstev
iz drugih držav članic EU;
je registrirana
fitofarmacevtska sredstva
potrebno pravilno
uporabljati v skladu z
navodilom za uporabo,
navedbo na etiketi ali s
podatki v dovoljenju za
uporabo.
Pravilnik o biotičnem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št.
45/06): Za namen biotičnega
varstva rastlin se lahko
uporabljajo domorodne ali
tujerodne vrste organizmov.
Pri običajni kmetijski praksi
uporaba šob z zmanjšanim
zanašanjem ni predpisana.

Območje
izvajanja
zahteve

Preverljivost izbirne
zahteve

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

ARSKTRP zahtevo s
kontrolo na kraju samem.

Ni pomembna.

Celotna
Slovenija.

ARSKTRP zahtevo
preverja s kontrolo na kraju
samem.

Dodatna zahteva

Obtežba

Raba

Obseg

Lokacija

SAD10: Vnos koristne
favne (domorodne vrste
organizmov).

Ni relevantna.

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Del.

SAD11: Uporaba šob z
zmanjšanim zanašanjem
(antidriftne šobe).

Ni relevantna

Intenzivni
sadovnjaki,
oljčniki.

Del.

