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1 Uvod 

Mednarodne smernice za uporabo in certificiranje Demeter, 

Biodinamika in sorodnih blagovnih znamk – splošni razdelek 

Smernice za uporabo Demeter®, Biodinamika® in drugih povezanih blagovnih znamk 

določajo merila in okvir, v katerem so izdelki lahko certificirani s temi blagovnimi znamkami. 

V vsakem primeru se v smernicah, v katerih se pojavi beseda, stilizirana beseda, logotip ali 

blagovna znamka „Demeter“, navede še beseda Biodinamika®. To zagotavlja pravno 

podlago, ki je enako zavezujoča za vse pogodbene stranke, za zagotavljanje kakovosti ter 

celovitosti izdelkov Demeter in biodinamičnih izdelkov.  

Ta dokument določa inspiracijo za biodinamično proizvodnjo in obdelavo, načela, ki 

obveščajo o smernicah, in tudi same smernice. V njem so opisani tudi postopki, s katerimi 

zveza Biodynamic Federation Demeter International razvija in izvaja te smernice. 

Vsi izdelki, ki nosijo blagovni znamki Demeter in Biodinamika, so pridelani in obdelani 

skladno s temi smernicami ter jih pregledujejo in certificirajo pristojni organi v zadevnih 

državah. 

Bistveno za vse dejavnosti in izdelke Demeter je spoznanje, da se kot ljudje zanašamo na 

velikodušnost naravnega sveta in sodelovanje človeške dejavnosti, tako da negujemo, 

skrbimo in pokrivamo človeška bitja. Te smernice artikulirajo, kako je vse to mogoče storiti na 

način, ki podpira in sodeluje z naravnim svetom in s človeštvom. 

Ta dokument se imenuje "Mednarodne smernice za uporabo in certificiranje Demeter, 

Biodinamika in sorodnih blagovnih znamk" ali "Mednarodne biodinamične smernice 

Demeter" ali skrajšano "Smernice BFDI". 
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2 Splošna načela 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika in 

sorodnih blagovnih znamk – splošni razdelek 

 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

2.1 Načela proizvodnje 

V življenjskih procesih sodelujejo številne raznolike sile, ki ne izvirajo samo iz materialnih 

interakcij. Vsi kmetijski ukrepi temeljijo na aktiviranju procesov, ki krepijo in poživljajo te 

naravne povezave. 

Biodinamična metoda je v veliki meri povezana z oblikovanjem živih interakcij in je ni mogoče 

opredeliti na način, na katerega se lahko nanašajo proizvodne metode za neživi izdelek. 

Delo, ki ga opravi človeška roka v skrbi za rodovitnost tal, rastlin, semen in razmnoževalni 

material, in živali v harmoniji z lokalnimi pogoji lahko razvijejo kmetijo ali vrt v živi organizem. 

Velika raznolikost naravnega sveta pomeni, da so lahko kmetijske prakse, ki so na enem 

mestu primerne, na drugem mestu popolnoma neprimerne. Pri različnih organizacijskih 

možnostih kmetije, ki izpolnjujejo te smernice, je treba upoštevati nagnjenja in zmožnosti 

kmeta samega. Pomembno vlogo igra pravilen časovni razpored ukrepov, ki vplivajo na 

življenjske procese. K temu spadata predvsem vestna in redna uporaba biodinamičnih 

pripravkov ter upoštevanje kozmičnih ritmov v rastlinski pridelavi in živinoreji. 

Biodinamično delo zahteva, da je izvajalec močno povezan z bistvom narave biodinamične 

metode, njenimi načeli in cilji. V ta namen je treba živeti v naravnih procesih z uporabo 

opazovanja, razmišljanja in zaznavanja. Globlje razumevanje povezav v naravi, ki temelji na 

znanju, pa lahko pridobimo s stalnim prizadevanjem. Kooperativno delo v različnih 

svetovalnih združenjih, javni dogodki, revije in knjige predstavljajo pomembne vire pomoči in 

podpore. 

Posebno znanje, ki je osnova za biodinamično kmetijstvo, kolikor to presega praktične in 

znanstvene izkušnje, izhaja iz "Kmetijskega tečaja" Rudolfa Steinerja iz leta 1924 in 

duhovnega konteksta antropozofije, v katerem je potekal ta tečaj.  

Cilj je vedno izvajati kmetijstvo na način, da strukturiranje kmetije kot celostne enote povzroči 

produktivnost in zdravje ter da se sredstva, ki so potrebna za proizvodnjo, proizvedejo iz 

same kmetije. Če pa želimo uporabiti te smernice na način, kot je to pogosto v zakonodaji, 

da je naša edina skrb spoštovanje formalnosti, ali da se iščejo vrzeli za gospodarske 

prednosti, bi morali kmetijstvo izvajati na kak drug način. Naloga zadevnih organizacij, skupaj 

z njihovimi predstavniki in svetovalnimi službami je preprečiti takšen razvoj dogodkov. 
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Na koncu je pomembno, da je vsak pridelovalec z lastnim znanjem vedno sposoben 

odgovorno ravnati glede teh standardov. Vsak posameznik se lahko zahvali večji 

biodinamični aktivnosti za del svojega obstoja in uspeha, vsako lokalno dejanje, tudi če ni 

vidno, pa prispeva tudi k širši skupnosti. Zato bi morali vsi vedno ravnati tako, da se lahko 

potrdi in utemelji zaupanje potrošnika v biodinamično metodo in v izdelke Demeter. 

Kmetijstvo je izraz aktivnega formacijskega srečanja med človeštvom in naravnim svetom. 

Oblika pokrajine je določena s potrebami ljudi, ki živijo skupaj v določeni kulturi. Izdelki, ki jih 

to kmetijstvo proizvede, morajo govoriti bitju človeštva, da bi ga lahko resnično nahranili. 

Gojenje goveda s posledično pridelavo gnoja je bila in je še vedno osnova za poljedelsko 

pridelavo. Živinoreja zahteva proizvodnjo krme, zlasti pa govedo potrebuje oplemenitenje, 

kar je pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri zasnovi kolobarja. Rastlinska 

pridelava je določena s potrebami tako človeka kot živali ter zahteva vesten pristop k vzgoji 

tal. Lokalno ustrezno upravljanje upošteva potrebe rastlin in tal, živali in človeka.  

Vse ukrepe, ki se uporabljajo za biodinamično vodeno podjetje, je treba oceniti skladno s 

celostnimi načeli. V živi celoti je resnično pomembno ne le uravnotežiti materialne zahteve 

sistema, ampak tudi, kot je to v Kmetijskem tečaju izrecno navedel Rudolf Steiner, 

uravnotežiti izčrpavanje življenjskih sil. V povezavi s tem je pri proizvodnji, skladiščenju in 

uporabi pripravkov zelo pomembna zavest do podrobnosti. 

Duhovna znanstvena dognanja kažejo, da se lahko sestavine mineralnega, rastlinskega in 

živalskega izvora med letom metamorfizirajo zaradi učinkov kozmičnih/zemeljskih vplivov v 

preparate, prežete s silami. Kadar se ti pripravki uporabljajo v tleh, na rastlinah in gnojilih, 

prispevajo k oživljanju zemlje, spodbujanju donosa in kakovosti rastlin ter zdravju, vitalnosti 

in proizvodnji živali na biodinamični kmetiji. 

Pripravke je treba opraviti na kmetiji sami ali v sodelovanju z drugimi kmetijami, če je to le 

mogoče. Rastline in živalski ovoji za njihovo proizvodnjo bi morali prihajati iz kmetije same 

ali, če je to mogoče, iz drugega biodinamično vodenega podjetja. Pri njihovi proizvodnji in 

uporabi je treba uporabiti dozdajšnje izkušnje in znanje, pridobljeno z opazovanjem in 

eksperimentiranjem. 

Popoln učinek je mogoče pričakovati le, če se vsi pripravki (kompost in pripravki v razpršilu) 

uporabljajo v gnoju in za nego rastlin skozi vse leto z ustreznimi metodami in časi (kot je npr. 

enourno mešanje).  

Te smernice kažejo namere za živinorejo, ki ima večinoma le minimalne zahteve. Domače 

 živali, kot samotarska bitja, so še posebej odvisne od naše oskrbe. Vsakodnevno 

upravljanje je treba izvajati tako, da je žival deležna vse potrebne oskrbe, ter da se zagotovi 

izvajanje njenih prirojenih vedenjskih lastnosti. Neravnovesja na fizični ali duševni ravni je 

treba pravočasno prepoznati in jih skrbno odpraviti. Predpogoj za to je nenehna skrb za 

 živali. Živinoreja s spremljajočo pridelavo krme je namreč pomemben del kmetijskega 

gospodarstva. V povezavi z razvojem podjetja, kmetijski organizem namreč ne more 

preživeti brez staleža živine. To velja zlasti za prežvekovalce. Krmne rastline in dobro 

uravnotežen gnoj, ki nastane od goveda, znatno prispevajo k poživitvi tal in s tem k 

dolgoročnemu razcvetu kmetije. Harmonizirano sodelovanje človeštva s tremi kraljestvi 

narave lahko privede do živega, sodelujočega kmetijskega organizma. 

"Morate vedeti, na primer, da kozmični vplivi, ki pridejo do izraza v rastlini, prihajajo iz 

notranjosti zemlje in so vodeni navzgor. Če torej žival poje rastlino, ki je še posebej bogata s 
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temi kozmičnimi vplivi, bo gnoj, ki ga zaradi uživanja takšne krme proizvede prebavni sistem 

živali, prava stvar za zemljo, kjer ta rastlina raste." 

 Rudolf Steiner 

 

Izkušnje kažejo, da imajo živali, ki so rojene in vzrejene na kmetiji, ki skrbi za svoje potrebe 

po krmi in živinoreji na ljubeč način, boljše zdravje in plodnost z dolgo življenjsko dobo. 

Zato si je treba po najboljših močeh prizadevati za optimalne življenjske pogoje za živali v 

vsakem danem položaju in za to, da se živali pripeljejo na kmetijo samo iz drugih enako 

dobro vodenih podjetij. 

Rogovi prežvekovalcev imajo velik pomen za razvoj življenjskih sil. Zagotavljajo nasprotno 

ravnovesje sil za intenzivne procese prebave in absorpcije. So del celotnega bitja krave. V 

primerjavi z drugimi živalskimi vrstami ima goveji gnoj še posebej spodbuden učinek na 

rodovitnost tal. Tudi rogovi imajo velik pomen kot ovoj pri izdelavi biodinamičnih pripravkov. 

2.2 Načela obdelave 

Izdelki Demeter se gojijo in predelujejo skladno s Standardi proizvodnje in obdelave za 

uporabo Demeter, Biodinamika® in sorodnih blagovnih znamk ter so pregledani in certificirani 

s strani odgovornega organa v zadevnih državah. 

Cilj 

Izdelki Demeter prispevajo k prehrani, negi in oblačenju ljudi. Zato človeško bitje stoji v 

središču in zagotavlja merilo za kakršne koli ukrepe, ki jih lahko posameznik sprejme. 

Cilj obdelave za izdelavo izdelkov Demeter je vzdrževanje, in če je to le mogoče, izboljšanje 

teh lastnosti, ki izvirajo iz biodinamične metode. 

Hrana Demeter je osnova ne le za telesno prehrano, ampak tudi za dušo in duhovno 

življenje. Ta širši pogled na učinke hrane pomeni, da je treba na tej ravni upoštevati tudi 

potrebe človeka. 

Osnova 

Osnova kakovosti izdelkov Demeter je duhovna znanost Rudolfa Steinerja (1861–1925). Iz 

tega izhajajo ideje in metode biodinamičnega kmetijstva, prav tako pa tudi načela 

antropozofske prehrane. Vključno z običajnimi kvantitativnimi premisleki je dodana tudi 

kvalitativna razsežnost življenja, duše in duha. 

Obdelava 

Med obdelavo je treba kakovost izdelkov Demeter ohranjati in povečevati. Obdelava je 

nadaljnje izpopolnjevanje biodinamičnih lastnosti surovin. 

Metode obdelave vplivajo na kakovost izdelka. Cilj je torej izbrati metode, ki ustrezajo izdelku 

in splošnim potrebam človeštva. 

Aditive in pomožne tehnološke pripomočke je treba v veliki meri opustiti. Nekateri niti niso 

več potrebne, saj se uporabljajo visokokakovostne biodinamično proizvedene surovine. 

Druge pa je mogoče nadomestiti z uporabo ustreznih tehnologij ali z izdelavo. 
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Ocena živil Demeter 

Sestavine in način obdelave vplivajo na kakovost hrane. 

Zato se ocena živil Demeter izvaja z uporabo analitskih, mikrobioloških in senzoričnih 

preskusov ter metod za prikaz življenjskih sil (tj. slikovne metode). 

Opis izdelka 

Izvirni izdelek je izdelek, katerega sestava in življenjska pot sta transparentni za vse trgovce 

in potrošnike. Jasna deklaracija je prvi korak. 

Ekološki vidiki 

Pridelava in obdelava izdelkov Demeter in njihova prodaja morata potekati na čim bolj do 

okolja prijazen način. Odgovornost do človeštva in okolja bi morala biti na vsakem koraku v 

ospredju. 

2.3 Načela ekološke odgovornosti 

■ Pridelava, obdelava in trgovina z izdelki Demeter bi morale potekati na način, ki priznava, 

da smo odgovorni in odvisni od zdravih delujočih ekosistemov, ki so temelj vsega življenja 

na Zemlji.  

■ Biodinamično kmetovanje in obdelava lahko prispevata k reševanju številnih hudih kriz, ki 

vplivajo na živi svet, vključno s podnebnimi spremembami, degradacijo tal, 

onesnaževanjem in izgubo biotske raznovrstnosti. Pri tem bi morali imetniki licence 

Demeter, ko razmišljajo o svojih podjetjih in sprejemajo odločitve o svojih dejavnostih, 

upoštevati svojo odgovornost za lokalne in globalne ekološke sisteme ter dobro počutje 

prihodnjih generacij.  

■ Na praktični ravni je za to na vsaki stopnji dobavne verige Demeter potrebna ocena 

uporabe virov, s posebnim poudarkom na uporabi fosilnih goriv in neobnovljivih virov. 

2.4 Načela družbene odgovornosti 

Socialna odgovornost je eno od temeljnih načel Standarda BFDI, vključno s spoštovanjem in 

upoštevanjem človekovih pravic. Zahteve Mednarodne organizacije za delo (International 

Labour Organisation (ILO)), ki so vključene v pravni okvir številnih držav, veljajo za vse ljudi 

in urejajo vsa razmerja med človeškimi viri. To velja tudi za vsa certificirana podjetja z 

Demeter, zato morajo vsi, ki delajo v teh organizacijah, imeti enake možnosti, ne glede na 

njihov etnični izvor, vero in spol.  

Vodstvo teh podjetij je odgovorno za zagotavljanje zdravja in varnosti vseh ljudi, ki delajo za 

organizacijo, in za zagotavljanje, da pri svojem delu nihče ni ogrožen. Vsi sodelavci imajo 

možnost, da izkoristijo svoje pravice. Imajo pravico do združevanja, sodelovanja v kolektivnih 

pogajanjih in zastopanja pred vodstvom brez diskriminacije. Podjetja Demeter morajo 

odpraviti socialno neenakost, vključno s pomanjkanjem socialnih pravic, prisilnim ali 

neustreznim delom otrok, nižjimi standardni delovnih pogojev in/ali plačami, ter zagotoviti 



 

    Stran 17 od 173 

  

varnost pri delu in zdrava delovna okolja. Podjetje mora delavce obveščati o njihovih 

pravicah.  

V okviru letnega postopka pregleda in certificiranja morajo vsi imetniki licenc podati 

samoizjavo, ki potrjuje, da so bile te smernice izpolnjene. 

2.5 Standardi – splošno 

2.5.1 Obseg 

Mednarodne biodinamične smernice Demeter veljajo za pridelavo in obdelavo izdelkov 

rastlinskega in živalskega izvora, ki se distribuirajo in tržijo pod blagovno znamko Demeter, 

Biodinamika® in sorodnimi blagovnimi znamkami ali drugimi navedbami biodinamične 

metode (kategorije izdelkov so podrobno opisane v naslednjem standardu). Odobrijo ga 

delegati skupščine članic Mednarodne biodinamične zveze Demeter (Biodynamic Federation 

Demeter International), ratificira pa jih Mednarodno biodinamično združenje (International 

Biodynamic Association) (IBDA)), ki je lastnik pravic blagovne znamke Demeter. Standard 

postane veljaven z objavo s strani Mednarodne biodinamične zveze Demeter in je osnova za 

certificiranje Demeter in Biodinamika® po vsem svetu. 

Prvo različico teh smernic je25.junija 1999 v italijanski Sabaudii ratificirala skupščina članov 

Demeter – International, e. V.  

Standard BFDI zagotavlja minimalni okvir za vse nacionalne smernice Demeter v vsaki 

posamezni certifikacijski organizaciji in je zato obvezen za vsakega imetnika licence v vsaki 

državi članici v njegovi najnovejši različici. Nacionalni smernice so lahko v nekaterih 

podrobnostih strožji ali pa se lahko oblikujejo na bolj daljnosežen način. Predpisi, ki so manj 

strogi od mednarodnih smernic, niso dovoljeni. 

Te smernice je tudi bistveni element: 

■ Mednarodnega statuta Biodinamične zveze Demeter International, e. V. 

■ mednarodnega statuta kolektivne blagovne znamke Demeter  

■ individualne licenčne in certifikacijske pogodbe zadevnih certifikacijskih organizacij 

■ finančne ureditve Mednarodne biodinamične zveze Demeter z ustreznimi organizacijami 

za potrjevanje 

Dopolnjujejo ga Priročnik za upravljanje kakovosti in stalni nalogi BFDI.  

Glavne pravne zahteve za te smernice so: 

■ Vsi nacionalni in mednarodni pravni predpisi v povezavi s pridelavo, obdelavo in 

označevanjem živil, kmetijskih surovin, fitofarmacevtskega varstva rastlin, gojenjem, 

trgovine in krme.  

■ Zlasti tudi vse ustrezne zakonodaje za ekološko kmetijstvo in obdelavo. 

Če katero koli nacionalno ali mednarodno pravo ali smernice o obdelavi, pridelavi, distribuciji, 

shranjevanju ali označevanju nasprotujejo temu standardu, mora imeti prednost nacionalno 

ali mednarodno pravo. 
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2.5.2 Odbor za smernice 

Za razlago in razvoj teh smernic je odgovoren Odbor za smernice Mednarodne biodinamične 

zveze Demeter, ki ga vsaka tri leta izvoli skupščina članic.  

Nadaljnje podrobnosti so urejene v Priročniku za vodenje kakovosti BFDI. 

2.5.3 Struktura in sistem 

Standard BFDI je sestavljen iz splošnega poglavja, ki se uporablja za vse imetnike licenc, 

člane in organizacije za potrjevanje; specializiranih poglavij za posebne vrste podjetij 

(pridelava in obdelava); in še bolj specifičnih standardov, ki se uporabljajo za posamezne 

kategorije izdelkov. 

Te smernice kot celota deluje kot pozitiven seznam. Če nekaj ni omenjeno, je treba 

predpostaviti, da ni dovoljeno brez posebnega pisnega dovoljenja nacionalnega certifikatorja 

ali Mednarodne biodinamične zveze Demeter.  

2.6 Certificiranje 

2.6.1 Splošno 

Pravica do certificiranja skladno s temi smernicami zahteva, da ima zadevna certifikacijska 

organizacija potrdilo in akreditacijo Biodinamične zveze Demeter International.  

V večini držav certificiranje Demeter zagotavljajo zasebne smernice, zato državna 

akreditacija ali državno dovoljena akreditacija ni pogoj. Kljub temu pa morajo nacionalni 

sistemi certificiranja upoštevati skupna načela akreditacije, ki vključujejo: 

■ Transparentnost 

■ Nepristranskost 

■ Enako obravnavanje 

■ Neodvisnost od finančnih vplivov 

Za dodatne podrobnosti o zahtevah za postopke inšpekcijskih pregledov in certificiranja se 

obrnite na nacionalno organizacijo Demeter ali na Mednarodno biodinamično zvezo 

Demeter. 

Podrobnosti ureja Priročnik za vodenje kakovosti BFDI.  

2.6.2 Akreditacijski svet 

Za zagotavljanje skladnosti držav članic s standardom BFDI je odgovoren akreditacijski svet, 

ki ga izvoli skupščina članic. V ta namen akreditacijski svet izvaja notranji ocenjevalni in 

akreditacijski program.  
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2.6.3 Jamstvo kakovosti 

Vsaka pogodbena stranka je z uporabo optimalnih operativnih metod in dobro premišljenih 

ukrepov in procesov odgovorna za zagotavljanje kakovosti izdelkov Demeter. Pogosto 

predpisi, ki urejajo prehrano, zahtevajo sistem upravljanja, da se zagotovi notranji nadzor v 

podjetju (npr. upravljanje kakovosti, HACCP). 

Priporoča se, da se redno usposabljanje osebja uporabi za vzpostavitev dobre proizvodne 

prakse in spodbujanje motivacije za biodinamično vsebino in njen poseben značaj. 

2.6.4 Dokumentacija, ločevanje, shranjevanje in tok izdelkov 

Vsak imetnik licence Demeter mora svoje poslovanje organizirati tako, da sta kakovost in 

celovitost Demeter vedno zagotovljeni in dokumentirani, tako da je pregledna zgodovina 

vsakega izdelka Demeter (od proizvodnje do končnega izdelka). 

V vseh fazah pridelave in obdelave morajo biti vzpostavljeni protokoli, ki zagotavljajo, da je 

kontaminacija izdelkov Demeter aktivno izključena (to vključuje sredstva za čiščenje in 

protokole, ločene proizvodne postopke za izdelke Demeter in druge strategije za aktivno 

preprečevanje mešanja in zamenjave z necertificiranimi materiali). Če podjetje proizvaja 

konvencionalne in/ali ekološke izdelke ter tudi izdelke Demeter, mora certifikacijski organ 

odobriti podroben protokol ločevanja (običajno tako, da je proizvodnja Demeter izvedena 

pred vsemi drugimi). 

Ločeni skladiščni prostori in jasno označevanje so potrebni za vse surovine, tehnične 

pripomočke, delno obdelane in v celoti obdelane izdelke. 

Vse osebje, vključeno v proizvodnjo Demeter mora biti seznanjeno z zgoraj navedenim, 

vsaka posamezna organizacija za potrjevanje pa mora imenovati vodjo kakovosti, ki je 

odgovoren za zagotavljanje upoštevanja teh protokolov. 

2.6.5 Izjeme 

Zahteve za proizvodnjo in obdelavo Demeter so določene v Mednarodnem biodinamičnem 

standardu Demeter. Izjeme od teh smernic je mogoče zahtevati le v utemeljenih in 

dokumentiranih primerih. 

Zahtevo za izjemo je treba pisno predložiti nacionalnemu certifikacijskemu organu. Če je v 

standardu jasno, da je to izjemo mogoče odobriti na ravni države članice, lahko certifikacijski 

organ to zahtevo odobri. Če to ni jasno, zadevna organizacija za potrjevanje pošlje zahtevo 

Odboru za smernice, ki to zahtevo obravnava zahtevo in izjemo odobri ali zavrne. 

V določenih okoliščinah lahko tudi nacionalni certifikacijski organ zaprosi za izjemo na ravni 

države. Za več podrobnosti si oglejte Priročnik za vodenje kakovosti Mednarodne 

biodinamične zveze Demeter. 
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2.7 Ostanki 

To poglavje se nanaša na ostanke, kot so herbicidi in pesticidi ali kmetijska sredstva na 

splošno, ki niso skladni z osnovnimi zahtevami ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. 

Splošni onesnaževalci okolja, ki lahko ogrozijo tržnost izdelkov ne glede na njihov ekološki 

status, niso vključeni. 

■ Če surovina izdelka izgubi svoj ekološki status zaradi prekoračitve dovoljenih mejnih 

vrednosti sredstva ali dokazane ciljno usmerjene uporabe neodobrenih snovi, samodejno 

izgubi tudi certifikat Demeter.  

■ Zaradi pomanjkanja celovitih zakonskih najvišjih dovoljenih vrednosti za ostanke, ki se 

nanašajo samo na ekološko kmetovanje, potrjevalci Demeter obravnavajo ostanke v 

skladu s tako imenovano orientacijsko vrednostjo BNN. 

■ Rezultati analize z vrednostjo, višjo od 0,01 mg/kg, na podlagi neobdelanega začetnega 

izdelka in ob upoštevanju merilne negotovosti in disperzijskega območja, običajnega za 

snov, sprožijo iskanje mogočih vzrokov. 

■ Če preiskave zadevne organizacije za potrjevanje pokažejo, da material nedvomno ni bil 

uporabljen namerno, temveč kot posledica neizogibnih ukrepov, kot so onesnažena 

območja, nanos ali kontaminacija skladišča, lahko zadevna organizacija za potrjevanje 

sprosti zadevni izdelek, tudi če je orientacijska vrednost presežena.  

■ Zgoraj navedeno ne velja, če orientacijsko vrednost presegata več kot dve snovi na 

izdelek ali surovino. 

■ Zadevni imetnik licence mora o materialih, ki presegajo orientacijsko vrednost, poročati 

zadevni certifikacijski organizaciji. Če tega zavestno ne stori in se ugotovitve ostankov 

odkrijejo pozneje, obdelave ni mogoče označiti kot orientacijsko vrednost.  

■ Zadevna certifikacijska organizacija mora akreditacijskemu svetu (AC) sporočiti vse 

presežene orientacijske vrednosti in ustrezno odločitev o certificiranju.  

■ Dodatno sankcioniranje v primerih sprejemljivih in nesprejemljivih orientacijskih vrednosti 

je urejeno v registrih sankcij zadevne certifikacijske organizacije.  

■ Zgoraj navedeno velja le, če druge zakonske določbe ne predpisujejo strožjih pravil.  

2.7.1 Škropljenje 

Vsi proizvajalci so dolžni po svojih najboljših močeh preprečiti, da bi škropivo zaneslo na 

certificirano zemljišče Demeter. Dejansko tveganje zanašanja se lahko zelo razlikuje glede 

na vrsto kmetije, regijo, lokacijo in pridelek.  

Nacionalne certifikacijske organizacije lahko v okviru inšpekcijskega pregleda zahtevajo 

analizo tveganja za posamezna podjetja, regije ali celo za celotno območje certificiranja. 

Vsebina in obseg zadevnih analiz sta v pristojnosti zadevne certifikacijske organizacije. Prav 

tako imajo certifikacijske organizacije na podlagi te analize pravico zahtevati ustrezen 

akcijski načrt. 
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Akcijski načrt bo pripravil zadevni certifikator in lahko vsebuje tako elemente kot tudi ukrepe, 

ki presegajo te elemente: 

■ Potreben je pisni sporazum s konvencionalnimi sosedi 

■ Potreben je ustrezen varovalni pas med certificiranimi posevki in konvencionalnimi 

sosednjimi polji. Izdelki znotraj tega območja se ne smejo tržiti kot izdelki Demeter. 

Potrebna je dokumentacija o tem, kje se ti izdelki uporabljajo/prodajajo. 

■ Pobrane pridelke s prizadetega polja je treba pred prodajo testirati na ostanke. Analize je 

treba izvajati v akreditiranem laboratoriju. Stroške krije upravljavec. 

■ Če je mogoče, je treba zasaditi žive meje. 

 

Povzeto 

▪ Zdajšnje Mednarodne smernice so osnovne smernice za vse nacionalne smernice 
Demeter. Nacionalni smernice v organizacijah držav članic so lahko v nekaterih 
podrobnostih strožji ali pa se lahko oblikujejo na bolj daljnosežen način, vendar pa ne 
morejo biti manj strogi. 

▪ Nacionalni sistemi certificiranja morajo upoštevati načela nepristranskosti, enake 

obravnave, transparentnosti in neodvisnosti od finančnih vplivov.  

▪ Skladnost s temi smernicami za živila in surovine kmetijskega izvora na splošno kot 

predpogoj zahteva ekološko certificiranje. To ekološko certificiranje mora ustrezati 

zakonsko opredeljenim zahtevam, na primer predpisom EU o ekološkem kmetijstvu in 

obdelavi, nacionalnemu ekološkemu programu ZDA (NOP), japonskemu kmetijskemu 

standardu (JAS) ali enakovrednemu.  

▪ Skupine izdelkov, ki niso zajete v ekoloških predpisih, na primer kozmetika in tekstil, lahko 

zahtevajo dodatno certificiranje ali vsaj ekološko certificiranje za surovine kmetijskega 

izvora.  

▪ Spremembe teh smernic mora z absolutno večino potrditi skupščina članic Mednarodne 

biodinamične zveze Demeter. 

▪ Trenutnemu standardu so priloženi Statut, Stalni nalogi in Priročnik za upravljanje 

kakovosti Mednarodne biodinamične zveze Demeter.  

▪ V dobro utemeljenih in dokumentiranih primerih se v skladu z zgoraj opisanimi postopki 

lahko odobrijo izjeme od teh smernic. Izjeme od nacionalnega standarda (vendar ne od 

mednarodnih smernic) lahko odobri nacionalni certifikacijski organ. Izjeme od 

mednarodnih smernic lahko odobrita Odbor za smernice in skupščina članic. 



www.demeter.net  Odbor za smernice 

 

 

3 Temeljne zahteve 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – splošni razdelek 

Različica: junij 2018      Datum revizije: oktober 2021 

3.1 Sestava in kakovost izdelkov Demeter  

3.1.1 Kakovost surovin – splošna definicija 

Naslednji razdelki opisujejo zahtevano kakovost in sestavo surovin za proizvodnjo in 

obdelavo Demeter. V naslednjem razdelku je opisana sestava teh kategorij glede na njihovo 

kakovost. V nadaljevanju se izraz "surovina" uporablja na splošno, vendar zajema vse 

ustrezne kategorije za uporabo v podjetju Demeter, kot so: surovina, sestavine, živalska 

krma, obratovalni material, pripomočki in aditivi, živali in semena. 

Te smernice ureja tudi obdelavo izdelkov Demeter. Dovoljene in prepovedane metode 

obdelave so podrobno opisane v razdelku 3.2, dovoljena predelovalna sredstva in aditivi pa 

so podrobno opisani v razdelku 3.3. Dovoljene so samo metode, pripomočki in aditivi, ki so 

izrecno navedeni. 

Za minimalne zahteve glede označevanja izdelkov in krme Demeter si oglejte poglavje o 

označevanju v teh smernicah.  

3.1.2 Izvor surovine 

Obdelani izdelki Demeter lahko v osnovi vključujejo samo kmetijske izdelke (vključno z 

živalskimi izdelki), ki izvirajo iz certificiranih biodinamičnih kmetij (s pogodbo Demeter), ki so 

bili obdelani z odobrenimi sredstvi in aditivi Demeter. 

Če kakovostne surovine Demeter niso na voljo, je treba uporabiti naslednje prioritete: 

■ Prvič: Izdelke, ki jih pregledajo in potrdijo priznana ekološka združenja in certifikacijski 

organi.  

■ Drugič: Izdelki z osnovnim spričevalom za skupne ekološke pravne norme, kot so Uredba 

EU o ekološkem kmetijstvu, nacionalni ekološki program (NOP), japonske kmetijske 

smernice (JAS) ali enakovredne ekološke pravne norme 



 

    Stran 23 od 173 

  

■ Tretjič: Necertificirani konvencionalni izdelki se lahko uporabljajo le, če so odobreni za 

uporabo v zgoraj navedenih ekoloških predpisih. Ti materiali ne smejo presegati najvišjih 

vsebnosti neekoloških sestavin, kot je podrobno opisano v standardu za označevanje. 

(Poleg tega se morske ribe lahko uporabljajo le, če jih potrdi Svet za pomorsko 

upravljanje). 

Prosimo, oglejte si smernice za označevanje Demeter za dodatne zahteve glede 

označevanja, kadar so vključene surovine, aditivi in pripomočki, ki niso kakovosti Demeter.  

3.1.3 Razpoložljivost surovin Demeter  

Kadar so surovine na voljo v kakovosti Demeter, jih je treba uporabiti.  

O opredelitvi pojma "na voljo" odloča certifikacijski organ države članice po jasnem in 

preglednem postopku. Ta postopek mora biti javno dostopen in mora upoštevati naslednja 

merila:  

■ Proizvodnja – ali je znana proizvodnja surovine Demeter 

■ Razdalja – ali je prevoz sorazmeren s potrebno količino 

■ Kakovost – drugi parametri kakovosti, kot so mikrobiološka stabilnost ali tehnične 

specifikacije izdelka 

■ Cena – ali je cena surovine Demeter sprejemljiva sorazmerno z ekološko alternativo 

(certifikacijski organ mora upoštevati tudi delež sestavine v receptu). 

Prosimo, oglejte si smernice za označevanje Demeter za dodatne zahteve glede 

označevanja, kadar so vključene surovine, aditivi in pripomočki, ki niso kakovosti Demeter.  

3.1.4 Vključitev delno obdelanih ekoloških izdelkov  

Če se delno obdelani izdelki uporabljajo kot sestavine, morajo vsebovati samo dovoljene 

sestavine in aditive, kot je opredeljeno v teh smernicah. 

Prav tako morajo izpolnjevati priznane ekološke smernice, vključno z dovoljenimi 

sestavinami in konvencionalnimi sestavinami, kot je opredeljeno zgoraj v 3.1.2. 

3.1.5 Izračun sestavin v izdelkih Demeter 

Odstotek vseh biodinamičnih in ekoloških sestavin Demeter v katerem koli označenem 

maloprodajnem izdelku ali veleprodajni sestavini se izračuna po masi ali prostornini v 

primeru tekočine. Sol, voda in izkopani minerali so izključeni, čeprav je treba upoštevati 

kakovost vsakega od njih glede na možnost kontaminacije izdelka s prepovedanimi snovmi.  
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Čas izračuna: 

Deleže sestavin Demeter je treba izračunati na zadnji stopnji kombinacije. 

Če je proizvodni proces večstopenjski, je treba izračun opraviti v zadnji fazi. Če zadnja faza 

obdelave vključuje tekočine in trdne snovi, glejte spodnji izračun sestavin.  

Izračun po masi:  

skupna neto masa kombiniranih sestavin Demeter/biodinamičnih in ekoloških sestavin v času 

kombinacije (razen soli, mineralov in vode), deljena s skupno maso vseh kombiniranih 

sestavin (razen soli, mineralov in vode). 

Izračun po prostornini:  

Prostornina tekočine vseh Demeter/biodinamičnih in ekoloških sestavin (razen vode, soli in 

mineralov), deljena z prostornino končnega izdelka (razen vode, soli in mineralov). 

Izračun, če se uporabljajo trdne in tekoče sestavine: 

 Na podlagi mase (tj. kombinirani teži trdnih in tekočih sestavin Demeter/biodinamičnih in 

ekoloških sestavin (razen vode, soli in mineralov), deljeni s kombinirano maso vseh sestavin 

(razen vode, soli in mineralov). 

Izračun vode: 

Naravne snovi, ki vsebujejo vodo, se upoštevajo z naslednjimi odstotki (po teži): 

■ Zelenjavni sokovi brez dodane vode: 100 %  

■ Koncentrirani zelenjavni sokovi: sam koncentrat se šteje kot sestavina. Vsa voda, ki se 

uporablja za redčenje, je izključena iz izračuna. 

■ Vodni izvlečki: upošteva se le rastlinski del izvlečka. 

■ Hidrolati se pri končnem izračunu štejejo kot voda, pri čemer se dišave, ki jih vsebujejo 

zaradi destilacije pare, vključijo skupaj z drugimi eteričnimi olji. 

■ Hidroalkoholni izvlečki: upoštevajo se rastlinski in alkoholni deleži. 

Upoštevajte, da morajo biti vse sestavine, vključene v izdelke Demeter, ki bodo nosili 

Demeter/Biodinamične blagovne znamke, označene z natančnimi odstotki ekoloških in 

sestavin Demeter. Za dodatne podrobnosti glejte smernice za označevanje. 

3.2 Metode obdelave 

Te smernice ne more vključevati ali predvideti vseh mogočih metod za obdelavo živil, zato 

naslednji seznam ni izčrpen. Če metoda obdelave ni vključena v seznam, se za pojasnilo 

obrnite na svoj certifikacijski organ, preden izdelate nove izdelke.  
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3.2.1 Odobrene ali omejeno odobrene metode 

■ Vse fizikalne obdelave in metode, kot so pranje, čiščenje, sejanje, filtriranje (upoštevajte 

omejitve glede filtrirnega materiala), mehansko sekanje, mešanje, stiskanje, blanširanje, 

dekantiranje, paritev. 

■ Ekstrakcija s topili ali brez njih. Dovoljena topila so CO2, voda, olja in alkohol ter vse 

sestavine Demeter, kot so med, sladkor, kis. Upoštevajte omejitve za izvlečke arome (3.3). 

■ Centrifugiranje (ne za proizvodnjo piva in ločevanje sirotke). 

■ Hladno skladiščenje, nadzorovana vlažnost in shranjevanje v ozračju, vključno s CO2 in 

N2 kot hladilnima sredstvoma. 

■ Liofilizacija je dovoljena le za nekatere uporabe in samo z izjemo, ki jo izda zadevna 

certifikacijska organizacija. (ID 1: Poglavje 7.19.) 

■ Sušenje z razpršilom. 

■ Posušeno mleko v prahu konj in koz se lahko označi kot izdelek Demeter. Posušeni 

mlečni izdelki krav (npr. polnomastno mleko, posneto mleko v prahu, pinjenec v prahu, 

sirotka v prahu) so dovoljeni samo kot sestavina obdelanih izdelkov. 

■ Toplotna obdelava se lahko uporabi, kadar je to potrebno za stabilnost mikrobov in rok 

uporabnosti. Sterilizacija in pasterizacija za določene skupine izdelkov sta dovoljeni v 

običajnih razmerah. Za sterilizacijo je treba uporabiti metode visoke temperature in 

kratkega časa (HTST), kjer je to mogoče. 

■ Avtoklaviranje je dovoljeno (upoštevajte omejitve za mleko in mlečne izdelke) 

■ Zamrzovanje (upoštevajte omejitve za kruh in pekovske izdelke ter zelenjavo) je 

dovoljeno. Postopek zamrzovanja mora potekati čim hitreje z uporabo metod hitrega 

zamrzovanja. 

■ Etilen za zorenje banan. 

■ Tehnike ekstrudiranja 

• Oblikovalna ekstruzija je dovoljena – opredeljeno kot kakršno koli nežno, hladno 

stiskanje snovi skozi vzorec, ki oblikuje snov (z zgornjimi mejami 75 °C in 90 barov) – 

spodaj glejte spreminjanje z ekstrudiranjem, ki ni dovoljeno. 

• Ekstrudiranje z visokim tlakom in/ali visoko temperaturo ni dovoljeno, če ni vplivana le 

fizična oblika izdelka, temveč tudi specifikacije in lastnosti prvotnega materiala. 

Pridelava napihnjenih žit ne sme biti označena z blagovnimi znamkami, lahko pa sledi 

smernicam za označevanje sestavin (glejte smernice označevanja). 

■ Prekajevanje – les se žge neposredno v dimni komori ali zunaj nje v primernem objektu. 

Dovoljeni so hladni in topli postopki prekajevanja (< 70 °C). Dovoljena sredstva za kajenje 

so: 

• Primerne domače vrste lesa (kot so les, ostružki ali žagovina, na primer bukev, hrast 

in ravninsko drevje). 
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• Borovi storži 

• Zelišča 

• Druge rastline, kot so brin, vres, veje, storži iglavcev in začimbe 

■ Bakterije se lahko odstranijo tudi z bakteriofugiranjem, vendar se material, ki je bil ločen, 

ne sme več uporabljati. 

■ UV-sevanje se lahko uporablja samo za razkuževanje vode ali zraka za obdelavo ali za 

odkrivanje kalupov. 

3.2.2 Prepovedane metode 

■ Visokofrekvenčno sušenje, ekstrakcija s kemično vlago (razen soli) in neposredno 

sušenje s fosilnimi gorivi.  

■ Peka v visokofrekvenčnih infrardečih pečicah.  

■ Peka v foliji. 

■ Predelovalne komponente in pekači s politetrafluoroetilenskimi (PTFE) premazi, ki so 

med postopkom izpostavljeni močnim abrazivnim obremenitvam in zato kažejo močno 

abrazijo ali so izpostavljeni temperaturi nad 250 °C. Zadevna organizacija za potrjevanje si 

lahko pridrži pravico, da posebej oceni ustrezne postopke in opremo. 

■ Visokotlačna tekoča pasterizacija ali visokotlačna obdelava (HPP), imenovana tudi hladna 

pasterizacija ali netermična pasterizacija.  

■ Lasersko označevanje za sveže sadje in zelenjavo ni dovoljeno 

■ Prepovedano je kemično konzerviranje, kot je površinska obdelava ali zaplinjevanje s 

kemičnimi konzervansi. 

■ Metilbromid za razkuževanje zelišč in začimb. 

■ Vsaka uporaba gensko spremenjenih organizmov – to vključuje izdelke gensko 

spremenjenih organizmov in tudi same organizme. Vsaka pomoč ali aditiv, ki lahko izvira 

iz gensko spremenjenih organizmov (encimi, starter kulture, plesen, kvas itn.), se lahko 

uporablja samo s pisno potrditvijo, da nima takih lastnosti.  

■ Uporaba sort, pridobljenih s tehnologijo fuzije celic (citoplazma ali protoplazma). Če se 

uporabljajo ekološke sestavine, je treba izključiti materiale iz tehnologije fuzije celic. To je 

treba dokumentirati z izjavo o ekološkem viru. Dokler ni določena najvišja meja 

kontaminacije, zahteva Demeter International, da je kontaminacija manjša od 3 %. 

■ Prepovedano je obsevanje z ionizirajočim sevanjem ali rentgenskimi žarki živil ali 

sestavin Demeter za izdelke Demeter (zadevna organizacija za certificiranje lahko odobri 

izjemo za odkrivanje tujih teles z uporabo rentgenskih žarkov). (ID 2: Poglavje 7.19) 

■ Obdelava pijač pod tlakom ogljikove kisline. 

■ Uporaba modificiranega škroba, proizvedenega s kemikalijami ali encimi. 
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■ "Tekoči" dim. 

■ Spreminjanje z ekstrudiranjem – pri katerem se spremenita tako fizična oblika kot 

kakovost prvotnega materiala (vključuje vsako ekstrudiranje nad 75 °C in/ali 90 barov).  

■ Zaplinjanje izdelkov Demeter za preprečevanje kalivosti ali zatiranje škodljivcev in 

zaplinjenih sestavin (razen CO2 ali N2, kot je navedeno zgoraj). 

■ Nano delci, ki jih je izdelal človek – delci, manjši od 100 nanometrov, morajo biti 

izključeni iz kmetijskih sredstev, sestavin, pripomočkov in aditivov, kolikor je to izvedljivo. 

Demeter International ne dovoljuje uporabe nanodelcev v biodinamičnem kmetijstvu ali v 

proizvodih Demeter zaradi negotovosti njihovega vpliva na okolje, zdravje ljudi in živali. 

Vendar pa se zaradi vsestranskosti teh materialov, pomanjkanja zahtev za označevanje in 

težav pri analizi prav tako priznava, da morda ni vedno mogoče zagotoviti njihove popolne 

izključitve.  

■ Uporaba rastlinskih semen, obdelanih z nizkoenergijskimi elektroni, je prepovedana, če so 

na voljo druge možnosti. 

■ Mikrokapsulacija na splošno. 

3.3 Pomožna sredstva in aditivi 

Skupine izdelkov z njihovimi okrajšavami 

Okr. Skupina izdelkov Okr. Skupina izdelkov 

BB Kruh in pecivo FV Sadje in zelenjava 

MI Mleko in mlečni izdelki Oil Maščobe in olja  

S Sladila, čokolada in sladoled IMF Mlečna formula za dojenčke 

MS Meso in klobase HS Zelišča in začimbe 

W Vino G Žitni izdelki, testenine in tofu 

A Alkohol B Pivo 

FHS Prehranski in zdravstveni aditivi CFW Jabolčnik, sadna vina in kis 

Vse Vse skupine izdelkov (razen 

kozmetike) pod pogojem, da ne 

obstajajo nobene druge omejitve, 

kot je splošna zakonodaja o 

pripomočkih in aditivih 

SCN Izdelki iz soje, pijače iz žita in 

oreškov 
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Tabela odobrenih ali omejenih predelovalnih pripomočkov in aditivov za izdelke Demeter 

Tab. 1: Tabela odobrenih ali omejenih predelovalnih pripomočkov in aditivov za izdelke Demeter 

Dodatek/Pripomoček za 

obdelavo 

E-št. Skupina 

izdelkov* 

Omejitev/Opomba 

 

Kalcijev karbonat 
CaCO3 

E170 Vse Kot sredstvo proti strjevanju za sol 

W Regulacija kislosti 

MI Samo za sir iz kislega mleka 

HS Kot sredstvo proti strjevanju za zelišča in 
začimbe 

A  

Magnezijev karbonat MgCO3 E504 Vse Kot sredstvo proti strjevanju za sol 

Ogljikov dioksid 
CO2 

E290 Vse Kot pripomoček za inertni plin/obdelavo 
za vse skupine izdelkov.  

 CO2 kot sestavina pri proizvodnji 
brezalkoholnih pijač. 

Dušik 
N2 

E941 Vse Kot pripomoček za inertni plin/obdelavo 
za vse skupine izdelkov.  

Argon 
Ar 

E938 Vse Kot pripomoček za inertni plin/obdelavo 
za vse skupine izdelkov.  

Ozon 
O3 

  Omejeno na reguliranje hladilnic; ne sme 
se uporabljati na izdelkih.  

Lecitin E322 S, OIL,  V organični kakovosti  

FHS Vsaj organična kakovost, samo iz 
sončnic, samo za kapsule in luščine 

SCN Za pijače iz oreškov 

Citronska kislina 
C6H8O7 

E330 OIL samo za odstranjevanje sluzi 

S Filtriranje (hidroliza škroba) 

A,   

Natrijev citrat 
Na3C6H5O7 

E331 MS Samo za opečeno klobaso, če toplega 
mesa ni mogoče obdelati. 

Kalcijev citrat 
Ca3 (C6H5O7) 2 

E333 FV  

MS Samo za opečeno klobaso, če toplega 
mesa ni mogoče obdelati. 

Vinska kislina 
C4H6O6  

 

E334 W Regulacija kislosti, pripomoček za 
obdelavo  

FV  

Valijev bitartrat 
KC4H5O6 

E336 W Stabilizacija tartarja  
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Dodatek/Pripomoček za 

obdelavo 

E-št. Skupina 

izdelkov* 

Omejitev/Opomba 

 

Agaragar E406 FV, S, G Samo za namaze na osnovi sadja in 
sladke mlečne izdelke, npr. sladoled 

MI Samo za pudinge 

Gumi iz rožičevca  E410 Vse  

Guar gumi  E412 Vse  

Akacijev gumi E414 S; FHS  

Pektin E440i BB, MI, FV, 
FHS 

 

Pecilni prašek iz vinske 
kisline 
KHCO3/NaHCO3/C4H6O6 

KC4H5O6/NaC4H5O6 

E500/
E501/
E334/ 
 
E335/ 
E336  

BB (natrijev ali kalijev bikarbonat, z vinsko 
kislino, natrijevim ali kalijevim tartratom v 
kateri koli kombinaciji); žitni škrob je 
edino dovoljeno nosilno sredstvo. 

Natrijev hidrogenkarbonat 
NaHCO3 

E500 S  

SCN  

Kalijev bikarbonat 
KHCO3 

E501 W Regulacija kislosti  

FV Pripomoček pri obdelavi za sušenje 
grozdja za rozine 

Kalijev karbonat 
K2CO3 

E501 BB Samo za medenjake 

 Proizvodnja kakava 

Natrijev karbonat 
Na2CO3 

E500 B Mehčalna voda za pivo  

S Proizvodnja sladkorja  

Magnezijev karbonat 
MgCO3 

E504 FHS Sredstvo za sproščanje in sproščanje 
plesni 

Kalcijev sulfat 
CaSO4 
 

E516 
 

SCN Proizvodnja tofuja 

B Gips za pivo 

Magnezijev klorid 
MgCl2 

E511 SCN Proizvodnja tofuja 

Natrijev hidroksid (lug) 
NaOH 

E524 BB Samo pekovski izdelki z lugom – 4 % 
raztopine 

S Proizvodnja sladkorja 

G Prilagoditev pH pri proizvodnji škroba 
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Dodatek/Pripomoček za 

obdelavo 

E-št. Skupina 

izdelkov* 

Omejitev/Opomba 

 

Apnena voda/kalcijev 
hidroksid 
Ca(OH)2 

E526 S Proizvodnja sladkorja 

Kalcijev klorid 
CaCl2 

E509 MI Samo za proizvodnjo sira  

Ogljikova kislina 
H2CO3 

 S Za obarjanje odvečnega kalcija  

Žveplo 
SO2 

E220 W Čisti SO2, v obliki plina ali raztopine, 
kalijev bisulfit, kalijev metabisulfit, 
upoštevajte količinske omejitve glede na 
vrsto vina 

Sol  Vse Morska sol, kamena sol ali rafinirana sol 
brez aditiva joda ali fluora. Dovoljena 
sredstva proti strjevanju so 
Kalcijev karbonat in magnezijev 
karbonat, vsa druga sredstva proti 
strjevanju zahtevajo izvzetje zadevne 
certifikacijske organizacije (ID 4: 
Poglavje 7.19.) 

Želatina (vsaj ekološke 
kakovosti) 
 

 BB Samo za pekovske izdelke, ki vsebujejo 
jogurt, skuto ali smetano.  

FV Za filtriranje (iz kozmetičnih razlogov) 
sadnih in zelenjavnih sokov.  

Vse 
kategorije 
razen vina 

Kot sestavina, navedena na oznaki 

"Nativni" škrob, 
pregelatiziran škrob 

 Vse  Vsaj ekološka kakovost  

Prekajevanje  MI 
MS 

Iz domačega, neobdelanega lesa, npr. 
brine, iglavca, tudi začimbe. 

Aroma izvlečki  
 

 Vse Čista eterična olja ali čisti izvlečki, ki so 
enaki osnovnemu materialu in izdelani z 
uporabo dovoljenih ekstrakcijskih 
sredstev.  

Čebelji vosek 
Karnauba vosek 
Rastlinsko olje 

 BB  Sredstva proti sprijemanju  

Rastlinski voski  FHS Lepila in vezivna sredstva 

Sirilo  MI Tudi kemično konzervirano 

Čebelji vosek 
Naravno trdi parafinski 
vosek 

 MI Samo kot premaz na siru, neobarvan in 
brez fungicidov (tudi brez aditivov, kot so 
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Dodatek/Pripomoček za 

obdelavo 

E-št. Skupina 

izdelkov* 

Omejitev/Opomba 

 

Mikrokristalni vosek 
Plastični filmi 

kratkoverižni poliolefin, poliizobutilen, 
butilna ali ciklična guma) 

Mlečna kislina 
C3H6O3 

 MS Samo za pripravo naravnih črev 

FV  

MI Kot sredstvo za kisanje za proizvodnjo 
mocarele, mikrobiološko proizvedeno 

Starter kulture 
 

 Vse Ni gensko spremenjenih kultur (potrebna 
dokumentacija), ki niso kemično 
konzervirane. 

Etilen 
C2H4 

 FV Samo za zorenje banan  

Galun 
KAl(SO4)2·12H2O. 

 FV Za ekološko pridelavo banan za 
zaustavitev pretoka lateksa z rezane 
površine šopov banan 

Encimi 
Vsi uporabljeni encimi 
(vključno z aditivi in nosilci) 
morajo izpolnjevati naslednje 
zahteve: 
▪ Brez GMO 
▪ Brez konzervansov (izvzetje 

se lahko odobri na podlagi 
izjave o nerazpoložljivosti treh 
dobaviteljev). (ID 3: Poglavje 
7.19) 

▪ Encimom se lahko doda 
glicerin, vendar morajo biti 
proizvedeni iz trajnostnih virov. 

 

 FV Encimi se lahko uporabljajo za stiskanje 
in filtriranje sokov. 

S Proizvodnja invertnega sladkorja iz 
žitnega škroba: 
Ksiloza (glukoza) izomeraza 

SCN Pri proizvodnji žitnih pijač se lahko 
uporabijo encimi za degumiranje in 
saharifikacijo škroba. 

A Encimi se lahko uporabljajo za 
proizvodnjo alkohola. 

Kvas  BB, W, A, B, 
CFW 

Brez GMO 

Oil  S Za preprečevanje penjenja 

FV Kot sredstva proti sprijemanju za suho 
sadje in zelenjavo 

Filtrirni materiali  Vse Brez azbesta, brez klora 

Diatomejska zemlja  Vse Za zatiranje škodljivcev. 
Kot aditiv ali pripomoček za obdelavo v 
vseh skupinah izdelkov se lahko 
uporabljajo neaktivirani in aktivirani tipi. 
Opraviti je treba preskuse za ostanke 
arzena in vsebnosti morajo biti v skladu z 
zakonskimi zahtevami za živila. 

Perlit  E599 Vse  

Bentonit   Vse  
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Dodatek/Pripomoček za 

obdelavo 

E-št. Skupina 

izdelkov* 

Omejitev/Opomba 

 

Aktivno oglje (ogljikov filter)  Vse  

Rastlinske beljakovine (npr. 
grahove beljakovine) 

 FV Za kozmetične namene, filtriranje in 
bistrenje je potrebno pisno dovoljenje 
certifikacijskega organa 

 W Grahova, krompirjeva ali pšenična 
beljakovina kot sredstvo za bistrenje 

Taninska kislina  S Naravni izvor  

A  

Organska ester saharoza  S Organska kakovost 

Žveplova kislina  S Nadzor pH pri proizvodnji sladkorja 

Inulin in drugi oligosaharidi  S V ekološki kakovosti samo za sladoled  

3.4 Procesna voda 

3.4.1 Definicija procesne vode 

Ta razdelek zajema zahteve za obdelavo procesne vode v predelovalnih obratih in 

kmetijstvu. Procesna voda je v tem smislu opredeljena kot voda, ki se uporablja za obdelavo 

po spravilu, čiščenje, predobdelavo ali prevoz surovin ali neobdelanih končnih kmetijskih 

izdelkov. Naslednji ukrepi ne veljajo za vodo, ki se uporablja v kakršni koli obliki za končno 

obdelavo izdelkov, zlasti če je voda del recepta. 

3.4.2Dovoljeni ukrepi – procesna voda 

Načelno bi bilo treba procesno vodo kakovosti pitne vode uporabljati brez dodatne obdelave. 

Ker se te smernice uporablja po vsem svetu in bi morala biti pitna voda v številnih regijah 

rezervirana predvsem za neposredno prehrano ljudi, so za obdelavo procesne vode 

dovoljeni naslednji ukrepi: 

■ Dovoljene so vse obdelave z naravnimi kislinami, kot so koncentrat limoninega soka, kis ali 

mlečna kislina. 

■ Če določene stopnje kislosti procesne vode ni mogoče doseči (ali je potrebna) ali je treba 

zmanjšati mikrobiološko obremenitev, je dovoljena obdelava s citronsko kislino, jabolčno 

kislino in ocetno kislino. 

■ Uporaba klorirane pitne vode kot procesne vode je dovoljena v regijah, kjer je pitna voda 

standardno klorirana. Prepovedano je dodatno kloriranje. 

■ Dovoljena je UV-radiacija za obdelavo procesne vode. 
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■ Prednost imajo zaprti sistemi, za recikliranje v zaprtih sistemih je dovoljena obdelava z 

ozonom ali uporabo bakrovih ionov. 

Vse zgoraj navedene ukrepe je treba uporabiti na način, ki preprečuje negativne učinke 

onesnažene vode. Uporaba v smislu dodatnega konzerviranja, profilaktičnega ukrepa ali 

podaljšanja roka uporabnosti ni dovoljena. 

3.4.3Prevoz 

Prevoz izdelkov Demeter in surovin z letalskim prevozom na splošno ni dovoljen. Od 

zadevne organizacije za certificiranje se lahko zahteva izjema. Pogoji za odobritev izjeme so 

najmanj: 

■ Ustrezna pisna utemeljitev, zakaj je letalski prevoz neizogiben 

■ Kompenzacija CO2 v vsaj enaki količini (ID XVII: Poglavje 7.19). 

Odgovornost za uporabo izjeme nosi licenca, s katero se organizira let. 

 

Povzeto: 

▪ Osnovne surovine, sestavine, krma, živali, semena, rastline, kmetijska sredstva, 
pripomočki in aditivi za obdelavo in proizvodnjo morajo izvirati iz Demeter in biodinamično 
certificiranih podjetij.  

▪ Če izdelki niso na voljo iz Demeter ali biodinamičnega izvora, je treba uporabiti jasne 
prioritete za sestavine za pridobivanje, kot je podrobno opisano v teh smernicah. 

▪ O razpoložljivosti surovin, sestavin, krme, živali, semen, rastlin, kmetijskih sredstev (itn.) 
Demeter odloča organ za certificiranje v skladu z merili, opredeljenimi v teh smernicah. 

▪ Zadnja faza obdelave je točka, na kateri je treba določiti deleže sestavin.  

▪ Trenutne smernice funkcionirajo kot pozitiven seznam. Nekatere metode obdelave, 
sestavine, pripomočki in aditivi so izrecno prepovedani, vendar se seznam prepovedi ne 
šteje kot popoln.  

▪ Če je potrebno pojasnilo, se obrnite na koordinatorja odbora za smernice. 
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4 Standard označevanja 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – splošni razdelek 

Različica junij 2018        Datum revizije okt. 2021 

4.1 Uvod 

Te smernice označevanja velja za različne biodinamične blagovne znamke po vsem svetu: 

novi logotip blagovne znamke Demeter, stilizirana oblika besede Demeter in "cvet" Demeter. 

Kot je opredeljeno v pravu o blagovnih znamkah, se vsaka uporaba besede Demeter in/ali 

ene ali več registriranih blagovnih znamk Demeter v kakršni koli obliki obravnava kot 

uporaba blagovne znamke. Poleg tega se za uporabo blagovne znamke šteje uporaba 

besede Biodinamično ali implikacija v javni domeni, da so izdelki Biodinamični ali Demeter.  

Lastništvo različnih biodinamičnih blagovnih znamk po vsem svetu je trenutno v rokah 

posameznih nacionalnih lastnikov. Cilj je prenos lastništva na skupni mednarodni organ.  

Lastnik registrirane blagovne znamke je zakonsko obvezan zaščititi to blagovno znamko 

pred zlorabo, vendar lahko to nalogo zaupa drugim organizacijam z licenčno pogodbo. Zato 

lahko blagovno znamko Demeter uporabljajo samo podjetja, ki imajo veljavno pogodbo in 

licenco z ustrezno organizacijo Demeter. 

4.2 Drugi pravni okviri 

Vse oznake, ki uporabljajo Biodinamične blagovne znamke, morajo izpolnjevati tudi vse 

nacionalne zahteve v povezavi z označevanjem živil in kmetijskih izdelkov; vse veljavni 

predpise za označevanje ekoloških kmetijskih izdelkov (npr. predpisi EU o ekoloških 

kmetijskih proizvodih, NOP itn.); in vse druge predpise, ki jih je zadevna certifikacijska 

organizacija izbrala kot podlago za certificiranje.  

Kot poseben primer je treba v primeru otroške hrane na osnovi žita, za katero se zakonsko 

zahteva, da ima dodane vitamine (v skladu z Uredbo EU 1925/2006), aditiv vključiti na 

seznam sestavin tako, da se vključi naslednji stavek: "Vsebuje dodane vitamine, kot se 

zakonsko zahteva." 

Vsako podjetje mora sprejeti odgovornost za izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih zakonskih 

zahtev. Te pravne omejitve v teh smernicah niso zavrnjene, omejene ali interpretirane. 
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4.3 Uporaba blagovnih znamk 

Biodinamične blagovne znamke, kot so podrobno opisane v poglavju 4.1, lahko za 

označevanje sestavin, materialov in izdelkov, ki izpolnjujejo te smernice, uporablja samo 

organizacija, ki ima certifikat Demeter in veljavno pogodbo (vključno z licenčno pogodbo) s 

pooblaščeno organizacijo. 

■ To vključuje uporabo vseh oblik blagovne znamke Demeter, Biodynamic © ali besede in 

izraza Demeter pri označevanju izdelkov, tržnem gradivu ali splošnih informacijah (npr. 

cenikih ali dokumentaciji blaga). 

■ Poleg tega mora vsak izdelek Demeter na oznaki jasno označiti imetnika licence ali 

imetnika pogodbe.  

■ Sklicevanja na "biodinamično kakovost" ali "biodinamično kmetijstvo" na proizvodih in 

tržnem materialu so mogoča le v kombinaciji s certifikacijo Demeter in oznako Demeter 

(označevanje blagovne znamke ali sestavine).  

■ Uporaba besede Demeter ali logotipa blagovne znamke Demeter znotraj poslovnega 

imena, blagovne znamke proizvajalca ali logotipa je mogoča le s pisnim dovoljenjem 

zadevne certifikacijske organizacije ali Biodinamične zveze Demeter International, e. V. 

Kmetijska podjetja lahko uporabljajo besedo Demeter v kombinaciji z imenom kmetije, npr. 

Demeter kmetija XY. Predelovalne enote v kombinaciji s kmetijskim gospodarstvom, kot so 

kmečke pekarne ali vinarne, se štejejo za predelovalne enote. Zato se zgoraj navedeni 

predpisi v povezavi z blagovno znamko proizvajalca in pisno dovoljenje nanašajo tudi na te 

enote. 

■ Okoli logotipa blagovne znamke Demeter je treba ohranjati zaščitno razdaljo od besedil in 

logotipov. Minimalne razdalje, razmerja in predpisi za zelo majhne nalepke so opisani v 

priročniku za dizajn. Vedno je treba preprečiti prekrivanje blagovne znamke z drugimi 

grafičnimi elementi.  

Boljše in jasnejše prepoznavanje izdelkov Demeter (zlasti s strani potrošnikov) je mogoče 

doseči, če so izdelki različnih proizvajalcev dosledno označeni z blagovno znamko Demeter 

v skladu s temi smernicami.  

Na oznakah in embalaži se lahko uporabi naslednje besedilo, da se certifikat Demeter lahko 

postavi v kontekst:  

• "Demeter je blagovna znamka za živila iz certificirane biodinamične proizvodnje", ali 

• "Demeter je blagovna znamka za živila iz biodinamične proizvodnje". 

Za dodatne informacije v povezavi z izračunom sestavin in njihovih kakovosti iz kmetijskega in 
nekmetijskega izvora, odobritvijo izdelka in razpoložljivostjo surovin Demeter glejte 2.6. 
Certifikacija in 3.1. Sestava in kakovost izdelkov Demeter. 
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4.4 Blagovne znamke Demeter in Biodinamika 

4.4.1 Logotip blagovne znamke Demeter 

Večina certificiranih izdelkov po vsem svetu je izdelanih z logotipom blagovne znamke 

Demeter. V večini certifikacijskih organizacij je to edina blagovna znamka Demeter in 

Biodinamika v uporabi. Dimenzije in barve logotipa se ne smejo spreminjati. Nadaljnja 

navodila so opredeljena v Priročniku za označevanje BFDI ter v poglavju 4.6 in naslednjih 

poglavjih. 

Tabela: Logotip blagovne znamke Demeter 

Logotip blagovne znamke 

 
 
 
 

Tab. 2: Logotip blagovne znamke Demeter 

4.4.2 Blagovna znamka cvet 

Nekatere organizacije za certificiranje uporabljajo izključno ali poleg logotipa blagovne 

znamke Demeter tako imenovano blagovno znamko cvet. Blagovna znamka cvet je lahko 

omejena na nekatere kategorije izdelkov. Obrnite se na svojo certifikacijsko organizacijo ali 

preverite v razdelku za označevanje v svojem nacionalnem standardu, ali je uporaba 

mogoča ter pod katerimi pogoji se lahko izdelek zaščiti s to blagovno znamko. 

Tabela: Variacije blagovne znamke cvet  
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Blagovna znamka 

cvet 

Blagovna znamka cvet v 

kombinaciji z ® (samo 

Demeter ZDA) 

Blagovna znamka cvet v 

kombinaciji s Certified 

Biodynamic (samo 

Demeter ZDA) 

Blagovna znamka cvet v 

kombinaciji s Certified 

Biodynamic (samo Demeter 

ZDA) 

   
 

Tab. 3: Variacije blagovne znamke cvet 

Logotip cvetja se nikakor ne sme spreminjati (dimenzije, barve, elementi).  

BFDI želi predvsem spodbujati enotno uporabo logotipa blagovne znamke Demeter, zato v 

povezavi z namestitvijo, velikostjo in barvnimi specifikacijami blagovne znamke cvet ni bilo 

nobenih specifikacij. Ustrezni predpisi so na voljo v nacionalnih smernicah certifikacijskih 

organizacij, ki ponujajo označevanje s cvetom. 

4.4.3 Certifikacijska oznaka Biodinamika® 

Kombinacija besede Biodinamično z registriranim simbolom blagovne znamke – 

Biodinamika® – se lahko uporablja samo v državi, v kateri je blagovna znamka zakonito 

registrirana v tej obliki. V ZDA je treba uporabiti simbol ®. Za dodatne informacije se obrnite 

na BFDI ali svojo ustrezno certifikacijsko organizacijo. 

 

V ZDA se lahko izraz Demeter® uporablja, le če je izraz Biodynamic® ali Demeter Certified 

Biodynamic® tudi prikazan nekje na oznaki. 

4.4.4 Pečat 

Nekaj certifikacijskih organizacij ponuja možnost označevanja izdelkov pod določenimi 

predpogoji z nadomestnim certifikacijskim žigom. Do zdaj ni bilo mednarodnih zahtev, zato 

prosimo, da se obrnete na svojo ustrezno certifikacijsko organizacijo ali ukrepate na podlagi 

svojega nacionalnega standarda za označevanje.  

Primeri pečatov 
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Tab. 4: Primeri pečata Biodynamic  

BFDI želi predvsem spodbujati enotno uporabo logotipa blagovne znamke Demeter, zato v 

povezavi z namestitvijo, velikostjo in barvnimi specifikacijami pečata ni bilo nobenih 

specifikacij. Ustrezni predpisi so na voljo v nacionalnih smernicah certifikacijskih organizacij, 

ki ponujajo označevanje s pečatom. 

4.5 Označevanje izdelkov glede na delež sestavin Demeter 

Naslednji del je oblikovan s poudarkom na uporabo logotipa blagovne znamke Demeter, 

vendar se mora smiselno uporabljati tudi za uporabo vseh drugih blagovnih znamk, 

navedenih v poglavju 4.4. 

■ Izdelki z eno sestavino so lahko označeni z blagovnimi znamkami le, če so 100 % iz 

sestavin Demeter, 90 % in 66 % pravila ne veljajo. Izdelki z eno sestavino ali monoizdelki 

so sestavljeni samo iz ene surovine, kot je pakirana moka ali stročnice. Izdelki, ki so 

sestavljeni iz ene surovine, vendar različnih sort, kot sta mešana kava ali cuvée, se ne 

štejejo za izdelke z eno sestavino. 

■ Izdelki z eno sestavino v pretvorbi v Demeter s polnim ekološkim statusom se lahko 

označijo z blagovno znamko, vendar se je treba dodatno sklicevati na "v preusmeritvi v 

Demeter" kot opombo, ki je ustrezno navedena na oznaki. Lahko pa se uporabi logotip 

blagovne znamke z aditivom besedila "V preusmeritvi" (primerjava s spodnjo tabelo). 

Zadevna certifikacijska organizacija se mora sama odločiti, ali bosta obe različici na voljo 

ali pa bo ena od njiju obvezna. 

■ V primeru označevanja izdelkov z eno sestavino, kjer postavitev opombe ni mogoča (npr. 

nalepke na sadju in zelenjavi), je obvezna uporaba blagovne znamke z aditivom besedila 

"v preusmeritvi". 

■ Če so izdelki in sestavine z eno sestavino v preusmeritvi v Demeter in so tudi v 

preusmeritvi v ekološko, se blagovna znamka ne more uporabiti, vendar se lahko v 

opombi, ki je ustrezno navedena na oznaki, sklicuje na "v preusmeritvi v Demeter". 

■ Izdelki z več sestavinami so lahko označeni z blagovnimi znamkami le, če je vsaj 90 % 

sestavin Demeter certificiranih in so uporabljene vse razpoložljive sestavine Demeter (za 

opredelitev razpoložljivosti in dodatne zahteve za sestavine, ki niso certificirane s strani 

Demeter, glejte poglavje 3.1). 
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■ Izdelki z več sestavinami, ki vsebujejo 66–90 % Demeter certificiranih sestavin, se lahko 

označijo z logotipom blagovne znamke le, če zadevna organizacija za certificiranje odobri 

izjemo (ID V: Poglavje 7.19). Podrobnosti o uporabi najdete v statutu ali smernicah 

zadevne certifikacijske organizacije.  

■ Kot alternativa označevanju z izjemo (ki se trenutno uporablja samo v ZDA) – Izdelki, ki 

vsebujejo 70 % ali več Demeter certificiranih sestavin, vendar manj kot 90 %, so lahko na 

splošno označeni v kategoriji "izdelano z Demeter certificiranimi sestavinami". Za vse 

izdelke v tej kategoriji se na oznaki ne smejo navesti več kot 3 skupine živil, vse sestavine 

znotraj skupine pa morajo biti Demeter certificirane. Sestavine kmetijskega izvora, ki se 

uporabljajo v preostalih 30 %, morajo biti vsaj certificirane kot ekološke. Izdelek z "izdelano 

z" izjavo ne sme nikjer prikazati blagovnih znamk na primarni prikazovalni površini takega 

izdelka. Za več podrobnosti se posvetujte z družbo Demeter ZDA ali glejte smernice za 

označevanje družbe Demeter ZDA.  

■ Izdelkov, ki vsebujejo 10–66 % Demeter certificiranih sestavin, ni mogoče označiti z 

logotipom blagovne znamke, vendar je dovoljeno označevanje sestavin z besedo 

"Demeter" ali "Biodinamično" v smislu označevanja na seznamu sestavin (glejte tudi status 

certificiranja sestavin na seznamu sestavin).  

■ Samo v Združenih državah je mogoče izdelke, ki vsebujejo 10–50 % 

Demeter/biodinamičnih sestavin, identificirati z označevanjem sestavin samo na hrbtni ali 

stranski površini. Izdelki, ki vsebujejo 50–70 % Demeter/biodinamičnih sestavin, se lahko 

identificirajo na oznaki sestavin skupaj s pripovedjo o Demeter certificirani biodinamični 

sestavini na hrbtni ali stranski površini; pripoved lahko opisuje Demeter/biodinamične 

sestavine in ne sme sklepati, da je izdelek "Demeter certificirani biodinamični" izdelek ali 

izdelek "izdelan z Demeter certificiranimi biodinamičnimi sestavinami". Izdelek je treba tudi 

preveriti, ali izpolnjuje zahteve Ameriškega nacionalnega programa za ekološko 

označevanje (USA National Organic Program requirements for Organic labeling). 

Blagovnih znamk ni mogoče uporabiti nikjer na oznaki. Označevanje sestavin zahteva 

Demeter certificiranje predelovalnega obrata.  

■ V vseh proizvodih z manj kot 100 % Demeter certificiranih sestavin mora biti status 

certificiranja vsake sestavine jasno naveden na seznamu sestavin, bodisi 

 z uporabo označevanja z zvezdico (*Demeter ali *biodinamično, **ekološko, 

***neekološko) 

 ali z uporabo vezaja v besedilu (Demeter-mleko, Demeter-moka, ekološko-

mleko, ekološka-moka) 

■ Če izdelek vsebuje katero koli sestavino z mešanimi stopnjami certificiranja (Demeter in 

ekološko), se lahko navede samo izraz ekološko. 

■ Morske ribe in morska hrana, ulovljena v skladu z zahtevami Sveta za pomorsko 

upravljanje (MSC), se lahko uporabljajo kot sestavina v proizvodih Demeter. Končni 

izdelek mora vsebovati najmanj 70 % certificiranih sestavin Demeter. Za izdelke z nižjim 

deležem Demeter se lahko uporabljajo splošna pravila za označevanje sestavin. 
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Tabela: Pregled seznamov sestavin z deležem Demeter 

Tab. 5: Pregled seznamov sestavin z deležem Demeter 

Demeter količina Označevanje Seznam sestavin 

100 % 

 

Izdelki z eno sestavino ne zahtevajo seznama 

sestavin, zato označevanje sestavin ni potrebno. 

 

90–100 % 

 

Sestavine morajo biti jasno opredeljene glede na % in 
certifikacijski status. 
 

66–90 % 

 

Blagovna znamka se lahko uporablja le z izjemo, ki jo 
odobri zadevna certifikacijska organizacija. 
Sestavine morajo biti jasno označene glede na % in 
certifikacijski status  

10–66 % 

 

Uporaba blagovne znamke ni dovoljena, vendar so 

posamezne Demeter certificirane sestavine lahko 

označene kot Demeter na seznamu sestavin.  

100 % 

  

Izdelki z eno sestavino v preusmeritvi s polnim 

ekološkim statusom kot alternativa označevanju z 

opombo 

90–100 % 

 

Za mešane izdelke. Sestavine morajo biti jasno 

opredeljene glede na % in certifikacijski status. 

Zadevna certifikacijska organizacija se mora odločiti, 

ali bo ta različica na voljo ali celo obvezna. 

66–90 % 

 

Za mešane izdelke. Blagovna znamka se lahko 

uporablja le z izjemo, ki jo odobri certifikacijska 

organizacija. 

Sestavine morajo biti jasno opredeljene glede na % in 

certifikacijski status. 

Zadevna certifikacijska organizacija se mora odločiti, 

ali bo ta različica na voljo ali celo obvezna. 

Za dodatne informacije v povezavi z izračunom sestavin in njihovih kakovosti iz kmetijskega in 
nekmetijskega izvora, odobritvijo izdelka in razpoložljivostjo surovin Demeter glejte 2.6. 
Certifikacija in 3.1. Sestava in kakovost izdelkov Demeter. 
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4.6 Standardna namestitev na izdelke – logotip blagovne 

znamke 

Logotip blagovne znamke Demeter mora biti uporabljen kot dodatna blagovna znamka 

(logotip blagovne znamke Demeter se uporablja v povezavi z blagovno znamko podjetja, ki 

pripelje izdelek na trg). Upoštevati je treba naslednja načela:  

■ Logotip blagovne znamke Demeter mora biti nameščen v zgornji tretjini sprednje strani 

embalaže, po možnosti vzdolž zgornjega roba. 

■ Velikost mora biti med 20 mm in 50 mm širine (zadevna certifikacijska organizacija lahko 

odobri uporabo zunaj teh omejitev).  

■ Logotip blagovne znamke Demeter mora biti vedno jasno prepoznaven.  

■ Imetnik licence mora biti na embalaži jasno označen, kar mora vsebovati ime in naslov.  

■ Logotip blagovne znamke Demeter se lahko uporablja tudi na oznakah v obliki ovratnika 

pri izdelkih v stekleničkah, če je logotip Demeter jasno viden v primerjavi z drugimi 

informacijami na oznaki.  

■ Če obstaja kakršna koli nejasnost, lahko zadevna organizacija Demeter odobri namestitev 

logotipa. 

Okoli logotipa blagovne znamke Demeter je treba ohranjati zaščitno razdaljo od besedil in 

logotipov. Minimalne razdalje, razmerja in predpisi za zelo majhne nalepke so opisani v 

priročniku za dizajn. Vedno je treba preprečiti prekrivanje blagovne znamke z drugimi 

grafičnimi elementi. Nadaljnja navodila o ravnanju z logotipom so opredeljena v Priročniku za 

označevanje BFDI.  

4.6.1 Oblika in barvna shema 

Sledi le splošen pregled uporabe logotipa Demeter na zunanji strani embalaže in v 

oglaševalskem materialu. Podrobne smernice in priporočila za učinkovito uporabo blagovne 

znamke, predlagane formulacije in izjave o videzu blagovne znamke so na voljo v uradnem 

Priročniku za označevanje BFDI na zahtevo od federacije ali v nacionalnih različicah 

zadevne certifikacijske organizacije. Uradne grafične datoteke za nadaljnjo uporabo najdete 

na https://www.demeter.net/certification/labelling-demeter/ 

■ Oblika in dimenzije logotipa blagovne znamke se ne smejo na noben način spreminjati.  

■ Če logotip blagovne znamke ni jasno ločen od ozadja, je treba najti grafično rešitev, ki 

zagotavlja ustrezen kontrast. Podrobnosti najdete v Priročniku za označevanje.  

■ Če se logotip blagovne znamke uporablja na krožnih nalepkah, se blagovna znamka ne 

sme prilagoditi krivulji. Razdalja med zgornjim koncem logotipa blagovne znamke in 

ukrivljenim robom nalepke mora biti razdalja, ki je enaka velikosti črki "d" blagovne 

znamke. 

https://www.demeter.net/certification/labelling-demeter/
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Če je oznaka ali embalaža za izdelek Demeter natisnjena v več kot eni barvi, je treba 

upoštevati naslednjo barvno shemo: 

Tabela: Barvna shema za normalno uporabo logotipa blagovne znamke Demeter 

Logotip blagovne 

znamke 

Barva Opis 

 Stilizirana beseda blagovne 

znamke: bela 

Bela (prozorna na bledem ozadju) 
 

 Ozadje: oranžno Barvni 
prostor/različica 

Barvna koda 

CMYK premazan 0/65/100/0 

CMYK 
nepremazan 

0/57/100/0 

Pantone 
premazan 

158C 

Pantone 
nepremazan 

144U 

RAL 2011 

RGB 239-112-025 

HEX #ef7019 

 Poudarjena črta: zelena Barvni 
prostor/različica 

Barvna koda 

CMYK premazan 100/0/70/30 

CMYK 
nepremazan 

100/0/80/23 

Pantone 
premazan 

336C 

Pantone 
nepremazan 

3288U 

RAL 6016 

RGB 000-120-087 

HEX #007857 



 

    Stran 43 od 173 

  

Tab. 6: Barvna shema za normalno uporabo logotipa blagovne znamke Demeter 

Enobarvni tisk  

Če se uporabi ena barva, je uporaba logotipa blagovne 

znamke v tej barvi dovoljena z odobritvijo zadevne 

certifikacijske organizacije.  

Če logotip blagovne znamke ni jasno ločen od ozadja, morajo 

biti robovi logotipa označeni z dodatno črto. 

Barvna oznaka z enobarvnim logotipom Demeter 

Če iz pomembnih razlogov logotipa Demeter na sprednji strani ni mogoče uporabiti v izvirnih 

barvah skladno z zgornjo tabelo, ga lahko uporabite v enobarvni zlati, srebrni ali črno-beli 

različici (tudi v sivini). Odločitev sprejme zadevna certifikacijska organizacija. Vendar pa je 

treba na zadnji oznaki izdelka uporabiti tudi logotip Demeter v originalnih barvah, da se 

doseže visoka prepoznavna vrednost med potrošniki. Pozicija sekundarne namestitve na 

hrbtni strani se lahko prosto izbere. Še vedno velja najmanjša velikost 2 cm. 

4.7 Besedilni aditivi k logotipu blagovne znamke 

Besedilni aditivi k logotipu blagovne znamke niso dovoljeni, razen uradnih trženjskih izjav v 

povezavi s koncepti mednarodnega trženja blagovnega znamke, ki jih odobri BFDI. 

Uporaba blagovne znamke brez sklicevanja na izdelek s strani organizacij ali posameznih 

oseb, ki niso vključene v certificiranje (na primer nacionalne ali mednarodne svetovalne 

organizacije ali organizacije za usposabljanje), ni urejena s tem razdelkom za označevanje. 

Uporaba blagovne znamke se ureja s pogodbami o blagovni znamki med temi strankami in 

zadevnim lastnikom blagovne znamke. 

 Primer marketinške kampanje Primer uporabe zunaj področja 

certificiranja 

 

 

 

Tab. 7: Primeri za dodajanje besedila k logotipu blagovne znamke 
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4.8 Označevanje posebnih skupin izdelkov 

4.8.1 Označevanje alkoholnih žganj 

Alkoholne pijače se lahko označijo z blagovnimi znamkami Demeter na enak način kot vino 

Demeter (glejte poglavje spodaj)  

4.8.2 Označevanje vina 

■ Če je vino narejeno iz grozdja s certifikatom Demeter in izpolnjuje smernice BFDI za vino, 

je lahko označeno z logotipom blagovne znamke Demeter, kot je navedeno zgoraj. Poleg 

tega je logotip lahko nameščen kjer koli na sprednji ali zadnji strani ter na oznaki v obliki 

ovratnika in je lahko zlat, srebrn ali črn in bel (če je to bolje kot prvotna barvna shema).  

■ Če se grozdje s certifikatom Demeter predeluje v vino z licenco Demeter v skladu s 

smernice EU za ekološko vino ali smernice, ki so priznani kot enakovredni, se lahko označi 

kot "vino iz Demeter grozdja" ali "vino iz biodinamičnega grozdja" pod naslednjimi pogoji:  

• Blagovne znamke se ne smejo uporabljati in ne sme se nakazovati, da je vino 

Demeter certificirano.  

• Omemba Demeter in/ali biodinamike je omejena na zadnjo oznako z besedilom "Vino 

iz grozdja Demeter" ali "Vino iz biodinamičnega grozdja" z isto pisavo kot preostanek 

besedila. Druga sklicevanja na biodinamično metodo pridelave grozdja so dovoljena 

samo na hrbtni oznaki z isto pisavo kot preostalo besedilo. 

4.8.3 Označevanje drugih izdelkov z alkoholnimi sestavinami 

Izdelki Demeter z alkoholnimi sestavinami (Demeter ali ekološkimi), v katerih alkoholna 

sestavina ni del imena izdelka, zahtevajo dodatno označevanje "izdelek vsebuje alkohol" ali 

podobno. Označevanje kot del seznama sestavin ni zadostno. To še posebej velja za 

izdelke, ki običajno niso povezani z alkoholnimi sestavinami, kot so sladkarije ali pekovski 

izdelki. 

4.8.4 Označevanje kozmetičnih izdelkov Demeter 

■ Izdelki, ki vsebujejo najmanj 90 % sestavin Demeter certificiranih sestavin (ali z izjemo 

med 66–90 % sestavin Demeter), se lahko označijo skladno s splošnimi zahtevami teh 

smernic označevanja, če izdelki izpolnjujejo smernice za kozmetične izdelke in izdelke za 

osebno nego ter so vsi izdelki nekmetijskega izvora navedeni v 7.15.7.  

■ Pri izdelkih, ki vsebujejo manj kot 66 % sestavin Demeter, se lahko sestavine opredelijo 

kot Demeter ali biodinamične samo v povezavi s surovinami in samo, če se ne implicira, 
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da je izdelek kot celota Demeter/biodinamične kakovosti ali da ustreza Kozmetičnemu 

standardu BFDI.  

■ Besede Demeter ali biodinamično se lahko uporabljajo samo na oznakah na hrbtni in/ali 

stranski površini, če:  

• Izdelek ustreza "ekološkemu" ali "naravnemu" standardu, ki ga je odobrila* 

mednarodna zveza Biodynamic Federation Demeter International in je kot tak 

označen, ali  

• Izdelek izpolnjuje te smernice, razen ene ali več sestavin nekmetijskega izvora, 

dovoljenih v zgoraj navedenem "naravnem" standardu, in 

• Slog in velikost pisave za Demeter ali biodinamično je podobna besedilu, ki se 

uporablja na informacijski površini (brez uporabe Demeter logotipa). 

• Certificirane biodinamične sestavine v izdelku so navedene na embalaži ali na 

vložku izdelka in na internetu prek povezave iz izdelka  

■ Sklicevanje na Demeter/biodinamično kmetijstvo in surovine v povezavi s izdelki, ki 

vsebujejo manj kot 66 % Demeter/biodinamičnih sestavin v celotni formulaciji, se lahko 

izvede le, kot je določeno zgoraj. Spletne in druge informacije, ki niso informacije iz 

prodajnih točk, specifične za izdelke, morajo prav tako jasno izreči, da navedeni izdelki 

niso v celoti Demeter/biodinamično certificirani.  

*Prosimo, glejte smernice za certificiranje kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego. 

4.8.5 Označevanje tekstila Demeter 

■ Označevanje tekstila iz volne Demeter in drugih vlaken Demeter, ki so bila izdelana v 

skladu s smernicami za obdelavo vlaken Demeter, se lahko označi z logotipom blagovne 

znamke Demeter, če so izpolnjene splošne zahteve. Označevanje uporabe surovin 

Demeter mora biti v skladu z ustreznim razdelkom standarda označevanja. 

Označevanje sestavin Demeter ali biodinamično se lahko uporablja samo na oznakah na 

hrbtni in/ali bočni površini, kadar: 

■ Izdelek ustreza "ekološkemu" ali "naravnemu" standardu, ki ga je odobril* Demeter 

International, npr. GOTS, in je kot tak označen, ali 

■ Izdelek izpolnjuje mednarodne tekstilne smernice Demeter z izjemo ene ali več 

sestavin/postopkov, dovoljenih v zgoraj navedenem "naravnem" standardu, in 

■ Slog in velikost pisave za Demeter ali biodinamično je podobna besedilu, ki se uporablja 

na informacijski površini (brez uporabe Demeter logotipa). 

■ Certificirane biodinamične sestavine v izdelku so navedene na embalaži/oznaki ali na 

vložku izdelka in na internetu prek povezave iz izdelka. 

■ Sklicevanje na Demeter/biodinamično kmetijstvo in surovine v povezavi s izdelki se lahko 

izvede le, kot je določeno zgoraj. Spletne in druge informacije, ki niso informacije iz 
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prodajnih točk, specifične za izdelke, morajo prav tako jasno izreči, da navedeni izdelki 

niso Demeter/biodinamično. 

 

*Odobritev zahteva, da zadevne smernice zahtevajo naslednje: 

• Ima najmanj 50 % vsebnost ekoloških kmetijskih sestavin 

• Nima vzporednih sestavin (Demeter z ekološkimi/konvencionalnimi)  

• Brez GSO  

• Brez nanodelcev  

Imetnik licence zaprosi za odobritev s predložitvijo dokazila o tem, da zadevne smernice 

izpolnjujejo zgornje zahteve in da so izdelki certificirani v skladu s temi smernicami. 

Logotipov blagovnih znamk Demeter/Biodinamično ni mogoče uporabiti nikjer na oznaki 

izdelka. 

4.8.6 Označevanje izdelkov iz biodinamične gojitve  

Izdelki, ki izpolnjujejo zahteve za biodinamično gojitev iz razdelka 6.1.10 teh smernic, se 

lahko označijo na naslednji način: 

■ Z blagovnimi znamkami Demeter v skladu s splošnimi zahtevami teh smernic 

označevanja.  

■ Z besedilom, ki se nanaša na biodinamičnost, npr. "biodinamično gojena sorta", 

"biodinamično gojene sorte" ali "iz biodinamične gojitve" v informacijskem delu na 

proizvodu. 

■ S kombinacijo logotipa "Bioverita" in sklicevanjem na biodinamično gojitev.  

Za označevanje s sklicevanjem na samo biodinamično gojitev ali v kombinaciji z logotipom 

"Bioverita" veljajo naslednje minimalne zahteve: 

■ Označena semena – 100 % morajo ustrezati smernicam za biodinamično gojitev. 

■ Izdelki iz ene sestavine, ohlapni in neobdelani – 100 % morajo izpolnjevati smernice za 

biodinamično gojitev. 

■ Izdelki iz ene sestavine, ki se prodajajo pakirani in/ali obdelani – vsaj 66 % surovin mora 

ustrezati smernicam za biodinamično gojitev (deleži se izračunajo na podlagi letnega 

povprečja in ne na embalažo).  

■ Izdelki iz več sestavin – vsaj 50 % surovin mora ustrezati smernicam za biodinamično 

gojitev (deleži se izračunajo z uporabo letnega povprečja, ne na paket). 

Zgoraj navedene zahteve veljajo tudi za izdelke in surovine iz semen na kmetijah Demeter, ki 

so bile za proizvodnjo semena pomnožena na ekološki kmetiji. 

Tabela: Primeri kombinacije logotipa "Bioverita" z besedilom 
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Tab. 8: Primeri kombinacije logotipa "Bioverita" z besedilom 

 
 

4.8.7 Označevanje izdelkov od kokoši nesnic 

Etikete in označevanje izdelkov iz upravljanja kokoši nesnic Demeter z uporabo logotipa 

blagovne znamke Demeter skupaj z opisom, kot je "bratje kokoši nesnic so bili vzrejeni" ali 

podobne formulacije je dovoljeno le, če so bili bratje kokoši nesnic vzrejeni v podjetju 

Demeter. 

4.8.8 Upravljanje čebel 

Oznake in označevanje embalaže izdelkov iz upravljanja čebel Demeter z logotipom 

blagovne znamke Demeter morajo izpolnjevati splošne zahteve standarda za označevanje.  

Poleg tega je treba na oznake vključiti naslednje besedilo ali podobno besedilo: "Odločilni 

dejavnik pri upravljanju čebel Demeter je metoda, s katero se skrbi za čebele. Ker imajo 

čebele veliko površino, preko katere krmijo, ni mogoče pričakovati, da bodo delale predvsem 

na zemljišču, ki je bilo upravljano po smernicah Demeter". 

4.8.9 Označevanje konopljinih izdelkov 

Označevanje konopljinih izdelkov pod blagovno znamko Demeter je mogoče z omejitvami: 

■ Izdelkov za rekreacijsko uporabo ni mogoče označiti z blagovnimi znamkami.  

■ Izdelke za medicinsko uporabo z vsebnostjo THC višjo od 0,5 % ni mogoče označiti z 

blagovnimi znamkami.  

■ Izdelki z vsebnostjo CBD skladno z zadevnimi zakonskimi zahtevami in vsebnostjo THC 

pod 0,5 % se lahko označijo z blagovnimi znamkami.  
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Možnost označevanja se nanaša na označevanje surovine v obliki posušenih cvetov in 

obdelanih izdelkov, kot so kozmetika in olja, pod pogojem, da so upoštevane smernice 

obdelave – splošni del in zadevni razdelek izdelka. 

Spremljajoče pravne norme, kot so certificiranje v skladu z ekološko zakonodajo ali 

označevanje medicinskih izdelkov z ekološkimi izjavami, se lahko razlikujejo po vsem svetu 

in lahko dodatno omejijo uporabo blagovnih znamk. Zadevna nacionalna certifikacijska 

organizacija je odgovorna za upoštevanje teh pravnih norm v postopku certificiranja. 

 

Povzeto: 

▪ Te smernice velja za biodinamične blagovne znamke po vsem svetu, vključno z blagovno 
znamko Demeter, stilizirano besedo Demeter in cvetom Demeter. Vključuje tudi uporabo 
besede Demeter in uporabo besede biodinamično pri označevanju izdelkov in sestavin ter 
tržno gradivo in s tem povezane informacije (npr. ceniki, dokumentacija blaga). 

▪ Uporaba blagovne znamke zahteva licenčno pogodbo in pogodbo o certificiranju z 

zadevno certifikacijsko organizacijo.  

▪ Vsak izdelek mora imeti jasno identifikacijo imetnika licence, vključno z imenom in 

naslovom. 

▪ Obstajajo jasne smernice za velikost, dimenzije, barve in namestitev blagovnih znamk. Te 

se razlikujejo za določene skupine izdelkov. 

▪ Informacije za potrošnike na embalažah morajo biti jasne in razumljive, vključno s 

kakovostjo in deleži vseh sestavin Demeter. 
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5 Zatiranje škodljivcev in čiščenje 
skladiščnih in proizvodnih objektov  

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – splošni razdelek 

 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

5.1 Uvod 

Tako zatiranje škodljivcev kot uporaba čistilnih sredstev v predelovalni opremi in proizvodnih 

enotah sta večinoma ali v celoti neregulirana s strani večine državnih organov za ekološki 

nadzor. Zato za razliko od drugih področij teh smernic pri tem ni podlage za certificiranje 

Demeter. Direktiva, ki lahko zadovolji tako upravičene skrbi glede higiene in varnosti živil, kot 

tudi številna področja uporabe in skupine izdelkov, hkrati pa čim bolj zmanjša vpliv na 

življenje in okolje, trenutno ni izvedljiva v skladu s temi smernicami in njegovo poznejšo 

preučitvijo. 

 Zato je slednje le izključitev najbolj invazivnih metod in sredstev na vsakem posameznem 

področju. Operativna optimizacija čiščenja in odstranjevanja odpadkov ter zatiranja 

škodljivcev z ekološkega vidika z minimalnimi učinki na izdelke Demeter in okolje je osrednja 

odgovornost vsakega imetnika licence Demeter. 

5.2 Obseg 

Ta direktiva ni omejena samo na predelovalce, ampak se nanaša na notranje in zunanje 

skladiščne površine v predelovalnicah, trgovinah in proizvodnih obratih ter proizvodnih in 

predelovalnih obratih v kmetijskih obratih, kot so obrati za obdelavo sira in molžo. 

5.3 Preventivni ukrepi  

Tako pri zatiranju škodljivcev kot pri uporabi detergentov morajo imeti profilaktični ukrepi in 

dobra industrijska higiena za preprečitev pojava škodljivcev in patogenih mikroorganizmov 

vedno prednost pred poznejšo uporabo ukrepov za zatiranje nastalega pritiska. Obe področji 
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je treba obravnavati z uporabo notranjih sistemov upravljanja in nenehno razvijati. Strukturne 

zahteve, higiena registriranih produkcijskih sredstev in osebna higiena zaposlenih zahtevajo 

stalno optimizacijo in usposabljanje. 

Koncepti iz analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk morajo obravnavati obe področji ter 

zahtevati odgovorno in usposobljeno osebje. Kjer je to mogoče, je treba zasnovati te 

koncepte tako, da zmanjšanje nevarnosti temelji na več dopolnilnih, vendar nizkih ovirah in 

ne na le nekaj invazivnih ovirah. 

5.4 Zatiranje škodljivcev 

5.4.1 Protokol zatiranja 

Mnogo predelovalcev zaupa zatiranje škodljivcev strokovnim podjetjem. Ta podjetja morajo 

voditi dnevnik svojih dejavnosti in ugotovitev, ki je na voljo pri vsakem inšpekcijskem 

pregledu. Imetnik licence mora imeti pogodbo s podjetjem za zatiranje škodljivcev, ki potrjuje, 

da bo podjetje izpolnjevalo te smernice. 

Če zatiranje škodljivcev ni predano v zunanje izvajanje, mora imetnik licence protokolirati vse 

ukrepe, ki uporabljajo sredstva za zatiranje škodljivcev (datum, material, doziranje, lokacije 

vab, usposabljanje o njihovi uporabi). 

5.4.2 Dovoljeni ukrepi – skladiščni prostori 

Naslednji ukrepi se lahko uporabljajo v skladiščnih prostorih brez stika s proizvodom: 

■ Pasti (lovilci, pasti z vabo, pasti z antikoagulacijskimi strupenimi vabami za glodavce, UV 

pasti, pasti z alkoholom, lepljivi papirji, inertne atmosfere) 

■ Naravna olja z odbojnim učinkom (citrusi, laneno seme, živalska olja) 

■ Ultra zvočni generatorji 

■ Parazitske ali plenilske žuželke (npr. Lariophagus) 

■ Diatomejska zemlja 

■ Piretrum (brez piperonilbutoksida). Zadevna organizacija za certificiranje lahko izda 

izjemo, če je PBO prisoten v materialih, ki jih je zakonsko treba uporabiti. (ID 7: Poglavje 

7.19) 

■ Bacillus thuringiensis 

5.4.3 Odobreni ukrepi – surovine 

Naslednji ukrepi se lahko uporabljajo tako v skladiščih kot v neposrednem stiku s surovinami 

in izdelki: 
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■ Pranje z vodo ali paro 

■ Presejanje ali pretepanje 

■ Izsesavanje  

■ Stisnjen zrak – odstranjevanje škodljivcev 

■ Termalni ukrepi (hlajenje, močno zmrzovanje, toplota) 

■ Obdelava z inertnimi plini, npr. z dušikom ali ogljikovim dioksidom. 

5.4.4 Drugi ukrepi  

Če zgoraj opisani ukrepi za zatiranje škodljivcev ne zadostujejo in je potrebna uporaba 

drugih kemičnih ali biotehničnih sredstev, kot so izvlečki strupenih rastlin, nevrotoksini ali 

hormonske spojine, se to lahko stori le v praznih prostorih in pod naslednjimi pogoji. Ukrepi 

se zahtevajo vnaprej od zadevne certifikacijske organizacije (ID 8: Poglavje 7.19), navedeni 

razlogi pa vključujejo vsaj: 

■ Nasvet in utemeljitev strokovnjaka za zatiranje škodljivcev. 

■ Opis in specifikacijo sredstev in materialov. 

■ Opis ukrepov za preprečevanje kontaminacije izdelkov po ponovni uporabi skladiščenja 

■ Ukrepi za izboljšanje preprečevanja, da se prepreči ponovna pojava škodljivcev. 

5.5 Čistilna sredstva 

5.5.1 Čistilna sredstva – osnove 

Izdelki, dovoljeni za čiščenje in razkuževanje zgradb in napeljav za živino (npr. opreme in 

orodja). 

Uporaba čistilnih sredstev se ne more ustrezno odražati pri nadzoru in certificiranju zaradi 

različnih področij uporabe, številnih različnih skupin izdelkov in prednosti varnosti izdelkov. 

Splošne smernice v smislu pozitivnega seznama po tej smernici niso mogoče. Poleg 

uporabe čistilnih sredstev z najnižjimi mogočimi vplivi na okolje pri obdelavi, uporabi in 

proizvodnji je treba upoštevati odgovorno ravnanje s čistilnimi sredstvi, ki se uporabljajo v 

podjetju. 

Najpomembnejša mogoča uporaba je lahko opisana le v podrobnem sistemu upravljanja ob 

upoštevanju specifičnih okoliščin in tveganj posamezne operacije. Ukrepe je treba prilagoditi 

zadevnemu tveganju. Kadar je treba nevarne snovi uporabljati na občutljivih območjih, mora 

biti poudarek na zaščiti uporabnika, pravilnem odstranjevanju odpadnih tekočin in 

preprečevanju kontaminacije izdelka. 

Prosimo upoštevajte, da za vino obstajajo nekatere dodatne zahteve, ki so omenjene samo v 

razdelku za obdelavo vina. 
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5.5.2 Priporočena čistilna sredstva  

■ Kalijevo in natrijevo milo 

■ Apneno mleko 

■ Limeta 

■ Živo apno 

■ Kavstična soda 

■ Ionizirana voda 

■ Jedek kalijev karbonat 

■ Vodikov peroksid 

■ Naravne rastlinske esence 

■ Citronska, perocetna, mravljična, mlečna, oksalna in ocetna kislina 

■ Alkohol 

■ Dušikova kislina (za mlekarsko opremo) 

■ Fosforjeva kislina (za mlekarsko opremo) 

■ Natrijev karbonat 

■ Ozon 

■ Žveplo 

5.5.3 Dovoljena čistilna sredstva  

Načelno so odobrena vsa čistilna sredstva, razen tistih, ki so navedena pod točko 5.5.4, če 

jih ne izključuje nobena druga pravna direktiva višjega ranga. To velja pod pogojem, da se v 

proizvodu ne zaznajo ukrepi, opisani v točki 5.5.2. Onesnaženje izdelka, tudi z odobrenimi 

sredstvi, lahko povzroči, da zadevna certifikacijska organizacija razveljavi certifikacijo 

izdelka. 

5.5.4 Prepovedana čistilna sredstva  

Zdravila z naslednjimi aktivnimi sestavinami so prepovedana: 

■ QAC (kvartarni amonijevi kationi) 

■ Aktivni klor (zadevna organizacija za certifikacijo lahko odobri izjemo pri obdelavi mesa) 

(ID 9: Poglavje 7.19) 

■ Kompleksno sredstvo EDTA (etilendiamintetraocetna kislina) in njegove soli 

■ Formaldehid 
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6 Proizvodnja 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – proizvodnja 

 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

6.1 Poljedelstvo in pridelava rastlin 

"Gnojiti pomeni oživljati tla". Ta teza nas vodi k metodi gnojenja, ki ima svoje temelje v 

povezavi med življenjem rastlin in živali. Pri gnojenju ima strokovna uporaba biodinamičnih 

preparatov odločilen pomen. 

6.1.1 Obseg 

Poljedelstvo in pridelava rastlin zajema vse kmetijske pridelke in rastline, vključno s 

trajnicami in okrasnimi rastlinami, ki se običajno gojijo v ekološko upravljanih kmetijah. 

Nove kulture ali proizvodne tehnike, ki niso zajete v tem razdelku in ki niso običajna praksa v 

ekološko upravljanih podjetjih, se lahko preizkusijo le z dovoljenjem Demeter International ali 

zadevne organizacije za certificiranje (ID 3: glejte prilogo 7). 

6.1.2 Seme, razmnoževalni material in sadike 

6.1.2.1 Splošna načela – seme, razmnoževalni material in 

sadike 

Seme, razmnoževalni material in sadike gensko spremenjenih sort (GSO), vključno s 

protoplazmo in tehnikami fuzije citoplazme, se ne smejo razmnoževati ali sejati v kmetijah 

Demeter.  

Uporaba semena, razmnoževalnega materiala in sadike pridobljenih z novimi žlahtniteljskimi 

postopki (NPBT), je prepovedana pri pridelavi na Demeter kmetijah. To zajema vse nove 

žlahtniteljske tehnike, ki jih IFOAM EU smatra kot tehnike genetske modifikacije in vodijo do 

nastanka gensko spremenjenih organizmov po obstoječi EU pravni opredelitvi. Sem spadajo 

naslednje tehnike:  
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■ Direktna Oligonukleotidna mutageneza (ODM) 

■ Tehnologija nukleaze cinkovih prstov tipa 1–3 (ZFN-1, ZFN-2, ZFNIII) 

■ CRISPR/CAS; skupki enakomerno prekinjenih kratkih palindromnih ponovitev 

■ Meganukleaze 

■ Cisgeneza 

■ Cepljenje na transgeni osnovi 

■ Agroinfiltracija 

■ RNA-odvisno DNA metiliranje (RdDM) 

■ Povratno križanje 

■ Sintetična genomika 

Seme, razmnoževalni material in sadike morajo po možnosti izvirati iz biodinamičnega 

kmetijstva ali iz ekološkega kmetijstva, če biodinamični material ni na voljo. 

Uporaba semen rastlin, obdelanih z nizkoenergijskimi elektroni je prepovedana, če je na 

voljo druga alternativna metoda, ki ustreza tem smernicam. 

6.1.2.2 Seme in semenski krompir 

Semena in semenski krompir morajo izvirati iz biodinamičnega kmetijstva, če jih ni na 

razpolago, pa iz ekološkega. 

Semena in semenski krompir iz biodinamičnega ali ekološkega kmetijstva ne smejo biti 

tretirana s sintetično kemičnimi sredstvi za tretiranje semen, tudi ne v skladiščih. 

Prepovedana je uporaba ionizirajočega sevanja. Prepovedano je obsevanje z ionizirajočim 

sevanjem. 

Če semena ali semenski krompir biodinamičnega ali ekološkega izvora niso na voljo, se 

lahko z izjemnim dovoljenjem pristojne organizacije uporabi netretirano seme 

konvencionalnega izvora. (glejte prilogo 7) 

Ni dovoljena uporaba hibridnega semena žit, z izjemo koruze (Zea mays) za pridelavo krme 

in hrane. Semena in rastlinski material pridobljena s pomočjo protoplazemske in 

citoplazemske fuzijske tehnike so prepovedani. 

6.1.2.3 Razmnoževalni material (sadike) za listavce in trajnice 

Če razmnoževalni material za drevesa dokazljivo ni na voljo v biodinamični ali ekološki 

kakovosti, je dovoljeno uporabiti konvencionalen material (glejte prilogo 7) Požetveno 

tretiranje s kemično-sintetičnimi pesticidi (npr. razkužila) ni dovoljeno. 

Na kmetijo se sme uvoziti največ dva drevesa na leto. 
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6.1.3 Gnojenje – splošno  

Oživljanje tal ter ohranjanje in spodbujanje rodovitnosti tal, so osnova biodinamičnega načina 

kmetovanja. To vključuje ohranjanje in povečanje naravne rodovitnosti tal z ustreznimi ukrepi 

za pridelovanje, živinorejo in gnojenje. Cilj gnojenja je predvsem izgradnja humusa in s tem 

ustvarjanje rodovitnosti tal, iz katerih se hrani rastlinska živina, ne pa neposredno gnojenje 

rastline. Zato so gnojila, gnoj in kompost na kmetiji izredno pomembni v biodinamičnem 

kmetijstvu.  

Skladiščna zmogljivost vseh gnojil mora biti ustrezna v smislu, da so izgube hranil čim 

manjše in da se prepreči nenadzorovan vstop v neposredno okolje v bližini skladiščenja. 

Osnova gnojenja za vse tipe kmetij je kompostiranje in stabilno gnojilo, pripravljeno s 

pripravki iz komposta. Na ekstenzivnih pastoralnih kmetijah lahko zadevna organizacija za 

certificiranje odobri ureditev gnojil, ki ne vključuje komposta, če pripravki iz komposta vsako 

leto dosežejo vsa zemljišča z alternativnim postopkom (npr. s pripravo kravjega gnoja). Za 

podrobnosti primerjajte s poglavjem 6.2. Biodinamični pripravki. 

Naslednja poglavja o minimalnih zahtevah za gnojenje razlikujejo med različnimi vrstami 

kmetij:  

■ Tržni vrtovi/vrtnarstvo,  

■ Trajnice/sadovnjaki 

■ Kmetijstvo, vključno s poljščinami 

in različne vrste gnojenja: 

■ Hlevski gnoj (kompost, tekoči gnoj iz rastlin – primerjajte s Prilogo 4/1) 

■ Uvoženi hlevski gnoj (kot hlevski gnoj, vendar pripeljan iz drugih biodinamičnih, ekoloških 

ali neekoloških kmetij – primerjajte s Prilogo 4/1 in 2) 

■ Reciklirani gnoj (kot kompostirani komunalni zeleni odpadki ali substrati iz pridobivanja 

bioplina – primerjajte s Prilogo 4/1 in 2)  

■ Komercialna gnojila (ekološka in mineralna – Primerjajte s Prilogo 4/2 in 3) 

V nadaljevanju so navedene minimalne mednarodne zahteve, nacionalne organizacije za 

certificiranje pa se spodbujamo, da razvijejo dodatne zahteve, ki upoštevajo regionalne 

posebnosti, tradicionalne načine kmetovanja in sisteme kmetovanja. 

Poleg tega je treba intenzivnost gnojenja prilagoditi območju in podnebnim razmeram. 

 

6.1.3.1 Gnojenje – količine, vrste kmetij in viri 

V povezavi z oskrbo s hranili, prilagojeno lokaciji in vrsti kmetije, je ravnovesje med 

povpraševanjem po hranilih in ponudbo s hranili bistveno odločilno.  
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Vnos dušika skozi zeleno gnojilo se pri ravnotežju dušika ne upošteva. 

Certifikacijska organizacija lahko zahteva bilanco dušika, da se utemelji višji vnos dušika za 

tržne vrtove in trajnice (v (sub)tropskih pokrajinah) (do 170 kg N/ha/leto).  

Pri tem se dobava dušika uporablja kot orientacijska vrednost, naknadne vrednosti pa se 

predpostavljajo v okviru inšpekcijskega pregleda in certificiranja s 5 % stopnjo napake. 

Da zlasti za majhne kmetije uravnoteženje dušika in fosforja ne bi bilo nepotrebno zapleteno, 

se upošteva le delež komercialnih ekoloških gnojil za vnos fosforja (v nasprotju z vnosom 

dušika). 

■ Poljedelstvo – Skupna količina dušika in fosforja pri vseh vrstah uporabljenih gnojil ne 

sme presegati količine, ki bi jo proizvedle tiste živali, ki bi jih kmetija lahko redila iz lastne 

proizvodnje krme. To ustreza vnosu dušika, ki ne presega 112 kg N/ha/leto (in kot 

usmeritev 43 kg P/ha/leto), na podlagi celotne površine kmetije. Če lastni hlevski gnoj 

(lastni hlevski gnoj ali hlevski gnoj, ki temelji na sodelovanju pri krmnem gnojenju) ne 

zadošča za pokritje povpraševanja po dušiku, se lahko uvozijo druga gnojila, pri čemer je 

treba upoštevati naslednje: 

 Omejitve za uvoženi hlevski gnoj iz neekoloških virov in upoštevanje splošnega 

režima 

 Omejitve za recikliran gnoj  

 Komercialna ekološka gnojila morajo biti manjša od 40 kg/N/ha/leto na podlagi 

skupne površine kmetije, količina dušika iz komercialnih ekoloških gnojil pa mora 

biti manjša od količine gnojila na kmetiji, uvoženega gnojila na kmetiji, zelenega 

gnoja in recikliranega gnoja.  

■ Tržni vrtovi (z velikostjo kmetije, manjšo od 40 ha) – Skupna količina dušika, 

uporabljenega za vse vrste uporabljenih gnojil, ne sme presegati 170 kg/N/leto na podlagi 

skupne površine kmetije. Če lastni hlevski gnoj ne zadošča za pokritje povpraševanja po 

dušiku, se lahko uvozijo druga gnojila, pri čemer je treba upoštevati naslednje: 

 Omejitve za uvoženi hlevski gnoj iz neekoloških virov in upoštevanje splošnega 

režima 

 Omejitve za recikliran gnoj  

 Komercialna ekološka gnojila morajo biti manjša od 80 kg/N/ha na podlagi 

kolobarjenja rastlinskih izdelkov, količina dušika iz komercialnih ekoloških gnojil 

pa mora biti manjša od količine gnojila na kmetiji, uvoženega gnojila na kmetiji, 

zelenega gnoja in recikliranega gnoja. 

■ Trajnice – skupna količina dušika, uporabljenega iz vseh vrst uporabljenih gnojil, ne sme 

presegati 96 kg N/ha/leto na splošno, 50 kg N/ha/leto za vinogradništvo (izračunano kot 

povprečje v treh letih) in 170 kg N/ha/leto za trajnice v (sub)tropskih pokrajinah – na 

podlagi skupne površine kmetije. Če lastni hlevski gnoj ne zadošča za pokritje 

povpraševanja po dušiku, se lahko uvozijo druga gnojila, pri čemer je treba upoštevati 

naslednje: 
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 Omejitve za uvoženi hlevski gnoj iz neekoloških virov in upoštevanje splošnega 

režima 

 Omejitve za recikliran gnoj  

 Komercialna ekološka gnojila morajo biti manjša od 40 kg/N/ha/leto na podlagi 

skupne površine kmetije, količina dušika iz komercialnih ekoloških gnojil pa mora 

biti manjša od količine gnojila na kmetiji, uvoženega gnojila na kmetiji, zelenega 

gnoja in recikliranega gnoja. 

Tabela: Največja količina gnojila in gnojil  

Vrsta kmetije 

  

Maks. dušik 

/ha/leto 

Maks. količina dušika in 

fosforja*, ki se uporablja 

prek komercialnih 

ekoloških gnojil 

 

Kmetijstvo/ 

poljedelstvo, 

vključno s 

pridelavo 

živali/pašniki 

112 kg  40 kg N/ha/leto in 20 kg 

P/ha/leto kot povprečje na 

kmetiji 

Upoštevajte omejitve za uvoženi 
kmetijski gnoj iz neekoloških virov; 
omejitve za reciklirani gnoj in 
upoštevanje splošnega režima. 
Količina dušika iz komercialnih 
ekoloških gnojil mora biti nižja od 
količine gnojila iz lastnega 
hlevskega gnojila, uvoženega 
gnojila s kmetijskega gospodarstva, 
zelenega gnojila in recikliranega 
gnojila. 
 
 
 
 
 

Vrtnarstvo/tržni 

vrtovi 

170 kg 80 kg N/ha/leto in 40 kg 

P/ha/leto kot povprečje pri 

kolobarjenju zelenjadnic 

Rastlinjak (kot 

obratovalna enota 

tržnega vrta ali 

poljedelstva) 

Rastlinjak 

(specializiran) 

Brez omejitev 80 kg N/ha/leto in 40 kg 

P/ha/leto kot povprečje pri 

kolobarjenju zelenjadnic 

Glejte tudi poglavje 6.1.5.6. 

Proizvodnja pod steklom in plastiko. 

Splošni sadovnjaki 96 kg  40 kg N/ha/leto in 20 kg 

P/ha/leto kot povprečje na 

sadovnjaku 

Upoštevajte omejitve za uvoženi 
kmetijski gnoj iz neekoloških virov; 
omejitve za reciklirani gnoj in 
upoštevanje splošnega režima. 
Količina dušika iz komercialnih 

ekoloških gnojil mora biti nižja od 

količine gnojila iz lastnega 

Sadovnjaki/ 

trajnice v 

(sub)tropskih 

podnebjih 

170 kg 
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Vrsta kmetije 

  

Maks. dušik 

/ha/leto 

Maks. količina dušika in 

fosforja*, ki se uporablja 

prek komercialnih 

ekoloških gnojil 

 

Vinogradništvo 150 kg 

[N/ha/3 leta] 

40 kg N/ha/leto in 20 kg 

P/ha/leto kot povprečje 

vinogradih 

hlevskega gnojila, uvoženega 

gnojila s kmetijskega gospodarstva, 

zelenega gnojila in recikliranega 

gnojila. Za vinogradništvo so vse 

zahteve izračunane kot povprečje v 

treh letih. 

*Količina fosforja je lahko višja, če analiza tal pokaže pomanjkljivost 

Tab. 9: Največja količina gnoja in gnojil v različnih tipih kmetij 

6.1.4 Nega in zaščita rastlin  

Vsak material v izdelku za varstvo rastlin mora biti naveden v Prilogi 5. Novi materiali in 

metode se lahko preizkusijo le s soglasjem Odbora federacije za smernice (Federation’s 

Standards Committee) in zadevne certifikacijske organizacije (glejte Prilogo 7). Pri nakupu 

komercialnih pripravkov je treba paziti, da ne vsebujejo sestavin, prepovedanih v teh 

smernicah, in da niso proizvedeni s transgenskimi metodami. 

Vsaka uporaba materiala, ki ga te smernice ne dovoljuje, vodi do razveljavitve certifikacije 

kmetije ali vsaj obdelanih posevkov in površin. 

6.1.5 Proizvodnja rastlin s kolobarjenjem 

Kolobarjenje za vse tipe kmetij na določenem polju mora biti raznoliko, prilagojeno lokalnim 

razmeram in vključiti mora pridelke zelenega gnoja, ko je to mogoče. Potrebne so izmenične 

vrste enoletnih ali dvoletnih rastlinskih družin, kolobarjenje pa mora vsebovati vsaj 20 % 

talnih rastlin, po možnosti stročnic.  

Na tržnih vrtovih mora približno 1/3 kolobarjenja biti zeleni gnoj in/ali proizvodnja krme. Ta 

zahteva se ne uporablja za kmetije, manjše od 2 ha (zemljišča za pridelavi zelenjave). Ker v 

okviru teh smernic ni enotne opredelitve zelenega gnoja, je za klasifikacijo odgovorna 

zadevna certifikacijska organizacija, odvisno od podnebnih razmer in regionalne prakse. 

Za kolobarjenje v specializiranih rastlinjakih glejte poglavje 6.1.6.5. 
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6.1.6 Tržni vrtovi in poljščine 

6.1.6.1 Gnoj, prst in mešanice za lončenje 

Veljajo predpisi iz razdelka 6.1.3.1 – Gnojenje. Nadaljnje zahteve so: 

■ Prsti in rastni substrati naj bi bili v prvi vrsti pripravljeni kot mešanice sestavin, pridobljenih 

na lastni kmetiji. Pri tem mora osnovo vedno tvoriti prepariran rastlinski ali živalski 

kompost, katerega delež mora znašati najmanj 25 %. 

■ Komercialne mešanice za lončenje se lahko uporabijo, če so izpolnjene naslednje zahteve: 

 Vsa komercialna mešanica za lončenje mora biti odobrena za ekološko 

kmetovanje 

 Komercialna mešanica za lončenje mora biti proizvedena iz podjetij, ki 

uporabljajo najmanj 25 % prepariranega komposta. Druga možnost je, da se na 

sami kmetiji doda 25 % prepariranega komposta. 

 Da bi spodbudili uporabo mešanic brez šote, jih lahko uporabljamo brez 

dodatnega prepariranega komposta. Pripravke je treba uporabiti po setvi/sajenju. 

■ Druge mešanice za lončenje, če so odobrene za ekološko kmetovanje, so dovoljene le z 

odobritvijo zadevne organizacije (ID. št. 3 A, primerjajte s Prilogo 7).   

■ Rastlinski materiali za kompostiranje in končni kompost iz lubja, listov, ostružkov lesa itn., 

ki izvirajo iz območij skupnosti, se lahko uporabijo, če preskus ostankov dokaže, da so 

sprejemljivo čisti.   

■ Šota je dovoljena samo kot sestavina za razmnoževalne gredi in lončarske mešanice. 

Delež šote mora biti čim nižji in ne sme presegati 70 %. Uporaba sintetičnih sredstev za 

izboljšanje prsti ni dovoljena. Vsa gnojila morajo izpolnjevati zahteve teh smernic (glejte 

Prilogo 4).  

■ Mešanice za lončenje in rastni substrati se lahko sterilizirajo s paro. Po sterilizaciji je treba 

za usmerjanje naselitve mikrobov v prsti takoj uporabiti preparat gnoj iz roga (500). (ID 1 C: 

Priloga 7) 

6.1.6.2 Tehnike gojenja 

Tehnike gojenja brez zemlje (hidroponika, tanek sloj zemlje itn.), pridelki, pridelani na inertnih 

substratih (npr. škori), in rastline v posodah niso dovoljene. Tehnika gojenja na zelo tanki 

plasti zemlje (z izjemo kreše in kalečih se rastlin v prodajnih posodah), niso dovoljeni. 

Korenine cikorije je treba siliti v zemljo. Če se uporabljajo vodne tehnike, voda ne sme imeti 

aditivov, ki so v teh smernicah prepovedani. Cikorija vsiljena z vodo mora biti označena kot 

taka.  
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6.1.6.3 Nega in varstvo rastlin – tržni vrtovi 

Veljajo predpisi v razdelku 6.1.4 – Nega in varstvo rastlin. 

Delež proizvodnje pod blagom ali folijo, zlasti plastično, ki pokriva tla, mora biti čim manjši. 

Prednost je treba dati perforiranim materialom, primernim za ponovno uporabo.  

6.1.6.4 Uravnavanje zapleveljenosti 

Kolobar, obdelava tal in oskrba kultur, so odločilnega pomena za uravnavanje 

zapleveljenosti. Mehanični ukrepi morajo imeti prednost pred termičnimi. Zaparjevanje zemlje 

na njivi ni dovoljeno. 

Zemlja ne sme ostati brez vegetacije skozi celo leto. Dovoljeno je malčiranje z ekološkim 

materialom kmetijskega izvora (na kmetiji in uvoženo/podobno slami, sekancem, listnim 

malčem, volni, juti, papirju). 

Industrijski material za mulčenje se lahko uporablja samo pri poljščinah z visoko količino 
plevela ali za zmanjšanje zelo visokih stopenj izhlapevanja za ohranjanje vode. Pred 
mulčenjem je treba na tla naneti preparat gnoj iz roga. Material za mulčenje je omejen na 
naslednji način: 

– Material za mulčenje, izdelan iz plastik, ki temeljijo na mineralnem olju, regenerativnih 

surovinah ali njihovih kombinacijah, ni dovoljen, niti oksorazgradljiv. 

– Trenutno je dovoljen material za mulčenje iz biološko razgradljivega materiala, vendar 

ne bo dovoljen od certifikacijske kampanje 2027 naprej.  

Če se uporabljajo drugi materiali, morajo biti uporabni več let (predpražniki za zatiranje 

plevela) ali biti del lokalnega sistema za recikliranje  

6.1.6.5 Proizvodnja pod steklom in plastiko 

V nadaljevanju se uporablja rastlinjak, ki vključuje gojenje pod steklom ter plastiko ali folijo.  

Smernice razlikujejo med rastlinjaki kot delom vrtnarske kmetije ali specializiranim varovanim 

pridelovanjem. Razlikovanje temelji na stopnji gnojenja. Za rastlinjake kot del kmetije se 

uporabljajo ustrezne mejne vrednosti zadevnega tipa kmetije (6.1.3 Gnojenje in naslednje). V 

tem primeru zgornje meje ni treba upoštevati za rastlinjak, ampak za celotno delovanje.  

Specializirana zaščitena pridelava nima zgornjih mej glede vnosa dušika, vendar mora 

izpolnjevati številne druge zahteve, da se nadomesti pomanjkanje vključitve v celoten 

kmetijski organizem.  
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Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Živinoreja 

 So razvrščeni kot del tržnega 
vrta (ali poljedelne kmetije), 
zato se splošne zahteve za 
celotno kmetijo uporabljajo v 
skladu s 6.3.2. in 6.3.3. 

Splošne zahteve v povezavi 
z živinorejo se uporabljajo v 
skladu s 6.3.2. in 6.3.3. 

Gnojenje (obdelanih površin, za lončarske mešanice primerjajte s 6.1.6.1) 

Količina dušika – 
splošno 

Pri tržnih vrtovih se uporablja 
skupni izračun (170 kg 
N/leto), višja potreba po 
rastlinjakih se lahko 
nadomesti z manjšim vnosom 
na območjih, ki niso pod 
steklom ali plastiko. 

Ni zgornje meje 

Količina komercialnih 
ekoloških gnojil 

Primerjava s tržnimi vrtovi na splošno – 80 kg N/ha/leto z 
zadevnimi omejitvami, navedenimi v 6.1.3.1. 

Količina lastnega 
hlevskega gnoja 

Primerjajte s tržnimi vrtovi na splošno 

Količina uvoženega 
hlevskega gnoja 

Primerjajte s tržnimi vrtovi na 
splošno 

Najmanj dve tretjini 
preostalega povpraševanja 
po dušiku (po odbitku 
lastnega kmetijskega 
gnojila) morata biti zajeti s 
kompostom in hlevskim 
gnojem. Zadevna 
certifikacijska organizacija 
lahko zniža delež komposta 
in stabilnega gnoja, če se 
dokaže nevarnost 
sistematične obogatitve 
makrohranil. 

Bilanca dušika (za 
utemeljitev potrebe) 

Ni zahtevano Zahtevano – na podlagi 
pričakovanega donosa je 
skupni vnos v kg N enak 
skupni proizvodnji v kg N z 
razliko 5 %, alternativno 
analiza glede kopičenja 
humusa v višini najmanj 1,5 
%/leto 
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Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Kolobarjenje 

Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Zeleno gnojilo Površina pod steklom ali 
plastiko mora biti vključena v 
izračun splošne zahteve za 
tržne vrtove (približno 1/3 
kolobarja – 6.1.5), vendar ni 
nujno, da zeleno gnojenje 
poteka na površini pod 
steklom ali plastiko. 

Kmetija mora upoštevati 
koncept kolobarjenja, ki 
zajema tri vidike: 

• Zeleno gnojenje med 

denarnimi pridelki 

(čez trajanje) ali med 

različnimi denarnimi 

pridelki (približno 1/3 

kolobarja) 

• Rotacija denarnih 

pridelkov skozi leta 

• Več sort ali pridelkov 

prisotnih ob istem 

času v rastni sezoni 

Kolobarjenje primerjajte z označenimi 
vrtovi na splošno 

Uporaba za pripravo 

Gnoj iz kravjega roga Veljajo splošni predpisi (6.2) Za setev in sajenje za vsako 
kulturo poljščin 

Kremen iz roga Veljajo splošni predpisi (6.2) Enkrat pred presaditvijo, 
enkrat v vegetativnem 
obdobju, enkrat v obdobju 
zorenja za vsako kulturo 
poljščine 

Pripravki iz komposta Vsa ekološka gnojila (hlevsko 
gnojilo in uvoženo gnojilo), 
veljajo splošni predpisi (6.2) 

Vsa ekološka gnojila 
(hlevsko gnojilo in uvoženo 
gnojilo), veljajo splošni 
predpisi (6.2) 

Tehnične zahteve 

Segrevanje  Ogrevanje rastlinjakov na osnovi fosilnih virov ni dovoljeno 
od certifikacijske kampanje 2028 dalje* 

Zaščita proti zmrzovanju Za zaščito pred zmrzovanju (do 5 °C) lahko vir energije 
prihaja iz fosilnih virov 
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Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Obogatitev s CO2 Ni dovoljeno Sistematična celoletna 
obogatitev ni dovoljena; za 
ciljno usmerjeno obogatitev 
za optimizacijo CO2 nivoja v 
obdobjih primanjkljaja rasti 
(npr. jesen) lahko zadevna 
organizacija za certificiranje 
izda izjemo. (ID 1 E: Priloga 
7) 

Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Asimilacijska 
razsvetljava 

Dovoljeno za sadike, zelišča, matične rastline in okrase 

Material za mulčenje  • Organski material za mulčenje je dovoljen 

• Biorazgradljiv in oksobiorazgradljiv material ni 

dovoljen 

• Plastični material za mulčenje je dovoljen le, če je 

ponovno uporaben vsaj 5 let 

Sterilizacija  Ni dovoljeno (prosimo, upoštevajte izjeme za lončarske 
mešanice in rastni substrat/6.1.5.1./ID 1 C: Priloga 7) 

Solarizacija/biofumigacija Biosolarizacijo kot mešanico solarizacije (razvoj s toploto s 
prekritjem navlažene zemlje s prozorno folijo) in 
biofumigacije (dodajanje svežih ekoloških snovi v tla) z 
namenom zmanjšanja prisotnosti nematodov in 
kompostiranja ostankov poljščin na kraju samem lahko 
dovoli zadevna certifikacijska organizacija na podlagi izjeme 
pod naslednjimi pogoji: 

̶ Takojšnja uporaba 500 in CPP po uporabi metode 

̶ Samo v kombinaciji s konceptom kolobarjenja 

̶ se lahko uporabijo ponovno v najkrajših časovnih 

presledkih treh let. 

(ID 1 B, glejte Prilogo 7) 

Upravljanje z vodami Obvezna je rekuperacija deževnice z območja pod steklom, 
iz te zahteve so izključeni rastlinjaki, manjši od 50m2, in 
plastični tuneli. 

Biotska raznolikost 
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*Ta uredba velja za trenutno certificirane kmetije od certifikacijske kampanje 2028 naprej. Za kmetije 
v preusmeritvi iz nacionalnega izvajanja teh smernic. 

**Za to zahtevo lahko nacionalne certifikacijske organizacije podelijo obstoječim licencam 
prehodno obdobje petih let do certifikacijske kampanje 2027. Za podjetja v preusmeritvi se bo ta 
uredba uporabljala že od leta 2021. 

6.1.6.6 Kalčki in poganjki 

Pri proizvodnji kalčkov in poganjkov je treba uporabiti semena, korenine in korenike, ki so bili 

biodinamično pomnožene. Material konvencionalnega izvora ni dovoljen.   

Voda, ki se uporablja pri proizvodnji kalčkov in poganjkov, mora biti pitne kakovosti. Če se 

uporabljajo, morajo vsi substrati in nosilci izpolnjevati zahteve teh smernic. V primeru dvoma 

bo Federacijski pododbor za proizvodne smernice izdal odločbo. 

6.1.7 Trajnice  

Zemlja ne sme ostati brez vegetacije ali naravne prevleke skozi celo leto. Leto ustanovitve je 

lahko izjema od te uredbe, če je to potrebno (ID 2: glejte Prilogo 7). 

Izjeme za trajnice v semiaridnih podnebjih zahtevajo odobritev zadevne certifikacijske 

organizacije. 

(ID 2: glejte Prilogo 7). 

Kategorija Rastlinjak  

kot del kmetije 

Specializirano  

zaščitena pridelava 

Biotska raznolikost  Površino pod steklom in 
plastiko je treba vključiti v 
splošni koncept biotske 
raznolikosti kmetije (6.1.8.3 
Biotska raznolikost) 

Kmetija mora izpolnjevati 
zahteve iz poglavja 6.1.8.3, 
vendar mora to storiti z 20 % 
biotske raznolikosti** 
namesto 10 %, biotska 
raznolikost mora vključevati 
površino pod steklom ali 
plastiko. Nadomestila, ki 
temeljijo samo na prostorih 
zunaj rastlinjaka, niso 
mogoča. Posebno pozornost 
je treba nameniti zelenemu 
gnoju med rastno sezono, 
cvetnim trakom in sortam, 
odpornim na semena 

Tab. 10: Zahteve za proizvodnjo pod steklom in plastiko 
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6.1.7.1 Opore 

V zmernih podnebjih zaradi degradacije okolja ni dovoljeno, da se tropski ali subtropski 

gozdovi uporabljajo kot opore. Uporabijo se lahko tropske trave, bambus in tonkin. 

6.1.8 Gobe 

6.1.8.1 Izvor spor 

Spore se lahko kupijo iz ekoloških virov ali pridobijo iz divjine. Kadar se spora proizvaja na 

kmetiji Demeter, morajo biti sestavine kmetijskega/gozdarskega izvora Demeter certificirane, 

če so na voljo. 

6.1.8.2 Izvor rastnega substrata 

■ Rastni substrat za gobe mora biti sestavljen iz ekološko certificiranih materialov ali 

materialov, ki se lahko uporabljajo v ekološkem kmetijstvu, kot so mineralni izdelki.  

■ Slama, pridelana v drugem letu obdelave, se lahko uporabi v substratu.  

■ V primeru uvoženega lesa npr. hrastov les (za šitake), sekancev ali žagovine, se ne sme 

pojavljati insekticidno tretiranje od prve sečnje dalje. 

■ Šota je pri gojenju gob dovoljena kot pokrivni material. Drugi dovoljeni aditivi so navedeni v 

prilogah. 

6.1.8.3 Biodinamični ukrepi 

Pred inokulacijo je treba pripravke iz komposta vnesti v substrat v ustrezni fazi. Kadar je 

narejena sterilizacija, moramo po tem postopku v rastni substrat vstaviti kompostne 

preparate še pred naknadno inkubacijo. Gobe, ki jih gojimo na steriliziranem rastnem 

substratu iz lesa, morajo imeti kompostne preparate vstavljene v žagovino med staranjem in 

pred obdelavo s toploto. 

Preparat gnoj iz roga (500) mora biti nanešen najmanj enkrat v rastnem ciklu. To mora biti po 

inokulaciji rastnega substrata. Preparat kremen iz roga (501) mora biti nanešen najmanj 

enkrat v rastnem ciklu. 
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6.1.8.4 Osvetljevanje 

Vrste gob, ki reagirajo na svetlobo, npr. šitake, kultiviramo s svetlobo. Mogoča je odobritev 

izjemnega dovoljenja s strani pristojne organizacije, če podnebje zahteva izoliranje 

rastlinjakov. (ID 1D: glejte Prilogo 7). 

6.1.8.5 Zdravje pridelka gob 

Preventiva je prevladujoče načelo pri ohranjanju zdravja kulture. To dosežemo preko 

higiene, kontrole klime, mehaničnega odganjanja škodljivcev in z biodinamičnimi preparati. 

Uporaba soli je dovoljena pri kontroli glivičnih bolezni. Preostali izdelki za kontrolo rastlinskih 

škodljivcev in bolezni so navedeni v Prilogi 5. 

6.1.8.6 Čiščenje in razkuževanje rastlinjakov in komor za 

gojenje gob 

■ Za čiščenje prostorov, kjer gojimo gobe, uporabljamo fizikalne postopke v kombinaciji z 

vodo in paro. Dovoljeni detergenti, dezinfekcijska sredstva, sterilizatorji in razkužila so 

navedeni v paragrafu 5.5. teh smernic. Ne smejo vsebovati DDAC/BAC.  

■ Oprema sme biti sterilizirana s 70 % alkoholom ali sredstvi, ki temeljijo na perocetni kislini. 

Formaldehid je prepovedan. 

■ Po čiščenju vseh notranjih prostorov je treba površine sprati s pitno vodo. To ni potrebno le 

tam, kjer je rastni substrat za gojenje gob uporabljen po popolni biodegradaciji 

čistnilnih/sterilizacijskih sredstev. 

■ Izvzetje zadevne organizacije za certificiranje se lahko odobri za razkuževanje rastočega 

substrata v razumnih in utemeljenih primerih. Po sterilizaciji je treba za usmerjanje 

naselitve mikrobov takoj uporabiti preparat gnoj iz roga (500). (Izjema 1C, Priloga 7) 

6.1.8.7 Recikliranje odpadnega komposta iz gob 

Obstajati mora načrt za rutinsko recikliranje vsega odpadnega komposta iz gob. Imetnike 

licenc spodbujamo, da najdejo biodinamični postopek, kjer bi jim tak material koristil.  
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6.1.9 Biotska raznolikost in okolje 

6.1.9.1 Izsekavanje nedotaknjenega deževnega gozda 

Prepovedano je izsekavanje nedotaknjenega deževnega gozda za kmetijsko rabo. Enako 

velja za druge, okoljevarstveno zaščitene površine, ki jih je dovoljeno posekati le, če je 

okoljevarstvena organizacija odobrila izjemo (ID 4: glejte Prilogo 7). 

6.1.9.2 Voda za namakanje 

Voda ne sme biti onesnažena z ostanki pesticidov, bakterijami ali zajedavci, ko povzročajo 

bolezni ter ne sme na noben način onesnažiti končnega izdelka. V primeru dvoma so 

potrebni preskusi kakovosti vode. Namakanje mora biti regulirano tako, da količina vode in/ali 

frekvenca namakanja ne vodi do degradacije tal (zasoljevanja, erozije). Vsa uporabljena 

voda mora imeti vsa uradna dovoljenja za uporabo. Uporaba podzemne vode je dovoljena 

samo v primeru, ko je odobren natančen načrt uporabe in potrjen s strani pristojne 

organizacije. Izjema mora vključevati podroben načrt za oceno učinka uporabe.   

         (ID 5: Priloga 7) 

6.1.9.3 Biotska raznolikost 

Kmetija mora pokazati zavezanost k ohranjanju biotske raznolikosti kmetije. Če biotska 

raznolikost na kmetiji in na območjih, ki neposredno mejijo na kmetijo ne dosega 10 % 

celotne površine kmetijskega gospodarstva, se mora izdelati načrt biotske raznolikosti s 

katerim bo dokazano, kako bo kmetija to dosegla v določenih časovni okvirjih, ki ga je 

odobrila ustrezna organizacija. Ta načrt lahko vsebuje tudi druge kulturne elemente, kot so 

ohranjanje redkih in ogroženih pasem živali in rastlin, ki spodbuja ptice/insekte k življenju z 

zagotavljanjem naravnega okolja, izkoristku biodinamičnega načina gojenja rastlin in reje 

živali itn. 

Območja, ki štejejo kot biotska raznolikost: 

■ Rahlo pašna polja, ki omogočajo vegetacijo rastlin v cvet in seme.  

■ Pogozdena polja (kmetijsko-gozdarstvo) 

■ Ohranjen gozd 

■ Neobdelane površine 

■ Zemljišče, posejano z enoletnicami/trajnicami, ki jim je omogočen prehod v cvetenje. Te 

rastline naj ne bi bile glavni (intenzivni, komercialni) posevek razen, če ne gre za zeleno 

gnojenje ali travnik in morajo biti medonosne rastline. 

■ Praha kot del kolobarja ali drugače 
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■ Neobdelani pašniki (nobene košnje med letom)  

■ Ogradne linije (upošteva se lahko neobdelana širina zemljišča) 

■ Avtohtona drevesa, za posamezno drevo nameniti prostor (100 m2/drevo) in dostop do 

posajenih dreves 

■ Grmičevje, polja in bregovi vodotokov, hosta 

■ Vodne brzice, umetna jezerca, mokrišče, obrežne površine 

■ Plazovita področja, vetrni nanosi 

■ Kamnite suhe stene 

■ Odprte naravne poti in steze 

■ Izkoriščanje drugih zalog biotske raznovrstnosti, vključno z gospodarnim varovanjem 

redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 

■ Drugi elementi vključeni v načrtu za zagotavljanje biotske raznovrstnosti  

Tiste države članice, ki ne izvajajo biotske raznovrstnosti kot standard, morajo biotsko 

raznovrstnost vključiti kot obvezno poglavje pri pogovorih na kmetiji ali pri drugih 

inštrumentih, ki zagotavljajo kakovostno gospodarjenje na kmetiji in ki se osredotočajo 

predvsem na razvoj kmetije in motivacijo ljudi. 

6.1.10 Biodinamično žlahtnjenje 

6.1.10.1 Področje uporabe in osnove 

Smernice za biodinamično žlahtnjenje rastlin je razvilo Združenje za biodinamično 

žlahtnjenje (Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter, ABDP). Te smernice je 

temelj za dogovor med uporabniki besedne zveze "biodinamično vzgojene sorte rastlin" in 

zadevno certifikacijsko organizacijo, odgovorno za izdajanje pogodb biodinamičnim rejcem 

rastlin in urejanje uporabe zgornje besedne zveze za označevanje njihovih izdelkov. 

Podrobnosti o označevanju biodinamično vzgojenih rastlinskih sort najdete v razdelku za 

označevanje teh smernic. 

Namen standarda biodinamične vzreje rastlin je zagotoviti standardiziran niz meril za 

identifikacijo in označevanje biodinamično vzgojenih rastlinskih sort. To omogoča 

razlikovanje biodinamično vzgojenih sort od drugih sort, ki ne izpolnjujejo meril teh smernic. 

Demeter logotip prikazuje le, da so bile rastline ali rastlinski izdelki pridelani na kmetiji, ki je 

certificirana Demeter, ne identificira pa izvora semena iz katerega so bile te rastline 

pridelane. Biodinamične smernice za žlahtnjenje rastlin tako namerava posebno pozornost 

nameniti razmnoževalnemu ozadju rastlin z označevanjem biodinamično vzgojenih 

/žlahtnenih rastlinskih sort. 
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6.1.10.2 Splošna priporočila za žlahtnjenje novih sort 

■ Žlahtnjenje mora potekati na Demeter certificiranih poljih ali kako drugače primernih 

lokacijah za žlahtnjenje. Če to ni mogoče, se biodinamično žlahtnjenje lahko izvaja pod 

spodaj navedenimi pogoji: 

■ Če žlahtnjenje poteka ne ekoloških poljih, potem morajo biti uporabljeni biodinamični 

preparati kot sledi: minimalno enkrat letno in rastlini ter rastlinski fazi primerna uporaba 

gnoja iz roga in kremena iz roga, tako kot tudi nanos biodinamično pripravljenega 

komposta. Če to ni mogoče, uporaba fladna (CPP preparata) na vseh poljih. O teh 

zahtevah se je potrebno pisno dogovoriti na s certificirano ekološko kmetijo, npr. s 

pogodbo o upravljanju z rastlinami.  

■ Kmetija, kjer poteka žlahtnjenje in ustrezna dokumentacija o vseh postopkih žlahtnjenja 

morajo biti vedno dostopne in na razpolago Demeter kontroli.  

■ Razvoj nove sorte se začne z namernim ali naključnim navzkrižnim opraševanjem ali z 

mutacijo dednih lastnosti in poznejšo selekcijo. Potrebno je minimalno štiriletno selektivno 

žlahtnjenje pod biodinamičnimi pogoji, kot je opisano v paragrafu 1 in 2.  

■ Naslednje žlahtniteljske metode niso dovoljene: 

• Vse metode, ki niso dovoljene po IFOAM-standardu 

• Hibridno žlahtnjenje, ne glede na tehniko 

• Tehnika podvojenih haploidov ali poliploidizacija  

• Rastline, proizvedene s pomočjo citoplastne ali protoplastne fuzije 

■ Uporaba hibridov ali dvojnih haploidnih sort kot starševskih linij za razvoj novih 

biodinamičnih sort je dovoljeno.  

■ Da bi bila prepoznana kot registrirana sorta je bistveno, da se vse na novo razvite 

biodinamične sorte rastlin registririrajo pri pristojnem patentnem uradu. Šele takrat lahko 

novo sorto (seme) prodajamo naprej. 

■ V primeru zaprtega pridelovalnega sistema, patentiranje ali registracija nove biodinamične 

sorte ni pomembna za žlahtnitelja. Kljub temu pristojna organizacija lahko izda uradno 

priznanje sorte kot ‘biodinamično pridobljena/žlahtnjena sorta’. Za pridobitev priznanja se 

lahko predloži vloga, ki izkazuje, da sorta izpolnjuje potrebno stopnjo razlikovanja od 

drugih sort iste vrste.  

6.1.10.3 Zahteve za ohranitveno žlahtnjenje 

Ohranitveno žlahtnjenje samo po sebi poteka na certificiranih biodinamičnih kmetijah, ali kot 

minimalna zahteva, na ekološko certificiranih kmetijah z opisanimi dodatnimi zahtevami iz 

6.1.10.2.  
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6.1.10.4 Zahteve za posebno dokumentacijo 

■ Prvo dobavo semena na kmetijo je potrebno dokumentirati. Dostavni list ali 

pošiljka/račun/potrdilo/dobavitelj/količina/tretiranja/analiza tveganja za gensko spremembo.  

■ Načrt poljskega poskusa mora izkazovati, katere površine so bile namenjene za gojenje in 

selekcijo željene sorte. Starševske linije izbranih sort morajo biti sledljive s predložitvijo 

računov in drugih dokumentov.  

■ Prodaja semen mora biti dokumentirana z računom za dostavo kot je zahtevano za 

ekološke preglede v EU. V računih je potrebno navesti ime sorte/lot/količino/obdelavo 

semena/prejemnika.  

■ Zahtevana dokumentacija omogoča sledenje sorti v kolobarju in sledenju razvoja sorte v 

več generacijah.  

6.1.10.5 Navodila glede transparentnosti pri žlahtnjenju rastlin 

Razvojna zgodovina sorte vključuje naslednje informacije: 

■ Sorta, kultivar, predlagano ime sorte, ime žlahtnitelja, datum, cilj žlahtnjenja. 

■ Vir genskega(starševskega) materiala za žlahtnjenje, opis, dobavitelj, datum prve 

pridelave, navedba ali je osnovni material rezultat navzkrižnega razmnoževanja. 

■ Pod katerimi pogoji je ali je bila sorta pridelana in izbrana? Navedba lokacije in 

pridelovalnih metod. 

■ Katere metode selekcije so ali so bile v uporabi? Masovna selekcija (pozitivna ali 

negativna): koliko posameznikov od skupnega števila? V primeru izbire posamezne 

rastline, ali so posamezne rastline ločene in gojene? Se rastline pregledujejo na 

posamezne lastnosti ali je posejana mešanica semena (metoda rodovnika v primerjavi z 

metodo množične populacije). Ali se je postopek kadar koli spremenil skozi generacije? Ali 

so bila v selekcijskem obdobju uporabljena enaka merila za izbor? Ali so bile uporabljene 

specifične testne metode za podporo selekcijskemu postopku? Pod kakšnimi pogoji se 

izvedejo dodatni poskusi? Ali obstajajo posebne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti pri 

sorti, ki je bila uvedena za širšo uporabo? 

■ Kdaj je bila sorta registrirana v patentni pisarni? 

■ Opis procesa razmnoževanja semena, ki se uporablja za pridelavo semena za prodajo in 

distribucijo. 

■ Trenutni opis sorte: značilne lastnosti, priporočene metode pridelave in druga praktična 

priporočila za delo s sorto, rezultati analiz kakovosti.  
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6.2 Biodinamični preparati (glejte tudi Prilogo 10) 

V podjetju mora biti prisotna učinkovita metoda mešanja preparatov ali pogodba s storitvijo 

mešanja in škropljenja, ki mora biti pregledana v okviru letnega pregleda. 

Predpogoj za certificiranje kmetije kot "v preusmeritvi v Demeter" po 12 mesecih kmetovanja 

po tem standardu je vsaj ena uporaba gnoja iz kravjega roga in kremena iz kravjega roga, pa 

tudi širjenje pripravljenega gnoja (ali preparata iz kravjega gnoja, proizvedenega s preparati 

iz komposta kot nadomestek) na vseh območjih podjetja. To velja tudi za nova območja v 

preusmeritvi. 

Pripravke za škropljenje je treba uporabiti glede na vrsto pridelka: 

■ Gnoj iz kravjega roga ali prepariran gnoj iz kravjega roga (500P) je treba razširiti na 

začetku vegetativne faze ali po spravilu certificiranega pridelka, vendar v vsakem primeru 

najmanj enkrat letno po stopnji najmanj 50 gr/ha. Kremen iz roga je treba škropiti, kot to 

narekuje rastlinska faza razvoja, vendar vsaj enkrat letno po stopnji najmanj 2,5 g/ha. 

■ Preparate za škropitev je treba nanašati s čisto opremo. 

■ Vsa ekološka gnojila (hlevski gnoj, kompost itn.) je treba obdelati s preparati iz komposta. 

V primeru, da kmetija nima lastnega kompostiranja ali kompostiranega hlevskega gnoja, 

npr. ekstenzivne pastoralne kmetije, je obvezno, da se na tiste površine, ki med letom ne 

prejmejo pripravljenega gnoja, kot nadomestek razširi sestavljen preparat (kot so preparat 

iz kravjega gnoja, sodček za kompost itn.). 

■ Vsa proizvodna območja kmetije morajo biti vsako leto v celoti pokrita s preparati za 

škropljenje. Ta zahteva se ne uporablja za neuporabljena ali druga trajno neproduktivna 

območja. 

■ Nižja frekvenca škropljenja s kremenom iz roga se lahko uporabi na podlagi izjeme, ki jo 

odobri pristojna organizacija (ID 4B: Priloga 7) za neobdelana pašna zemljišča, ki se 

uporabljajo za prežvekovalce, pod naslednjimi pogoji: 

– Vsako nepokošeno pašno zemljišče je treba vsaj vsaka tri leta poškropiti s kremenom iz 
roga 

– Vsako leto je treba dve tretjini površin za krmo poškropiti s kremenom iz roga 

■ Izvzetje se lahko odobri za strma pobočja v gorskih regijah (pod pogojem, da niso 

intenzivno upravljana ali pokošena) in za območja, na katerih ni mogoče voziti. Zadevna 

organizacija za certificiranje lahko upošteva to izjemo, če imetnik licence pripravi načrt 

upravljanja s pripravki, ki opisuje načrtovano uporabo pripravkov (površine, ki niso 

popolnoma pokrite ali niso pokrite in s katero pogostostjo, stroji za mešanje in škropljenje, 

ki so na voljo na kmetiji, predlagane izboljšave pokritosti v prihodnosti itn.) Izjema ima rok, 

vendar se lahko podaljša (Priloga 4 A: glejte Prilogo 7). 
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6.3 Živinoreja 

6.3.1 Obseg 

Razdelek 6 določa pravila za vso živino, ki se goji na kmetiji Demeter za komercialne 

namene. Živali za domačo porabo se lahko odvzamejo iz certificiranja in pri tem se ne bo 

kršila preusmeritev celotne kmetije, vendar jih ni mogoče tržiti pod blagovno znamko 

Demeter. 

6.3.2 Zahteve za lastno rejo živali 

Demeter certificiranje kmetij brez živali na kmetiji ni mogoče. 

Prednost ima vključitev prežvekovalcev z lastno živino ali sodelovanje pri izmenjavi krme in 

gnoja.  

Kjer to ni mogoče, je treba vključiti drugo živino (za minimalni stalež živali glejte naslednje 

poglavje). 

Na vrtnarijah in pridelavah trajnih kultur lahko lastna reja živine izostane, če je uporaba 

gnoja, komposta in zelenega gnojenja kakor tudi preparatov še posebej intenzivna.  

6.3.3 Stalež živali 

Stalež živali je določen z možnostmi za proizvodnjo krme, ki jih narekujejo podnebne in 

lokalne razmere. Upoštevati je treba tudi vzdrževanje in razvoj rodovitnosti tal.  

Vrsta kmetije 0–10 ha 10–20 ha  20–40 ha > 40 ha 

Poljedelstvo Gostoto 
naseljenosti 
živine določi 
zadevna 
organizacija za 
potrjevanje 

Stalež živali ne sme biti manjši od 
0,1 glave živine/ha. 

Stalež živali ne 
sme biti manjši 
od 0,2 glave 
živali/ha. 

Trajno 
kmetijstvo 

Stalež živali določi zadevna organizacija za certificiranje 

Tržni vrtovi/ 
Vrtnarstvo 

Stalež živali 
določi zadevna 
organizacija za 
certificiranje 

Stalež živali ne 
sme biti manjši 
od 0,1 glave 
živine/ha od 
certifikacijske 

Stalež živali ne 
sme biti manjši 
od 0,1 glave 
živine/ha od 
certifikacijske 

Stalež živali ne 
sme biti manjši 
od 0,2 glave 
živali/ha.* 
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kampanje leta 
2032 naprej.** 

kampanje leta 
2027 naprej. 

Tab. 11: Stalež živali in vrste kmetij 

Izračun staleža živali vedno temelji na celotni površini proizvodnje. 

*Ta uredba velja za trenutno certificirane kmetije od certifikacijske kampanje 2024 naprej. Za 
kmetije v preusmeritvi iz nacionalnega izvajanja teh smernic. 

**Ta uredba velja za trenutno certificirane kmetije od certifikacijske kampanje 2032 naprej. Za 
kmetije v preusmeritvi od certifikacijske kampanje 2027 naprej. 

Za izračun za različne vrste živine si oglejte Prilogo 1. 

ICO za svoje področje uporabe določa najnižjo raven staleža 0,2 glave živine/ha, neodvisno 

od velikosti kmetije. 

Nadomestni ukrepi za najnižji stalež živali so opisani v poglavju 6.3.4; za vse nadaljnje 

nacionalne izravnalne ukrepe ali koncepte pa je potrebna odobritev Odbora za smernice 

BFDI. 

Najvišji stalež živali ne sme presegati 2,0 glavi živine/ha, kar ustreza največ 1,4 glave 

živinskega gnoja/ha, če se prinese krma. 

6.3.4 Sodelovanje med kmetijami 

Sodelovanje med certificiranimi biodinamičnimi kmetijami (npr. izmenjava krme ali živalskega 

gnoja) v smislu biološke enote je mogoče. Standard se uporablja za to novo enoto kot celoto.  

Kadar nobena biodinamična kmetija ni dovolj blizu, se lahko organizira sodelovanje med 

certificirano biodinamično kmetijo in ekološko kmetijo. V vsakem primeru pa mora obstajati 

pravna pogodba, ki jo je treba vložiti pri zadevni certifikacijski organizaciji. 

Preden je dovoljeno sodelovanje z ekološko kmetijo, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

■ Sodelujoča partnerska kmetija mora živali krmiti s 100 % ekološko krmo 

■ Sodelujočo partnersko kmetijo je treba v celoti spremeniti v ekološko pridelavo 

■ Od zadevne certifikacijske organizacije je treba zahtevati izjemo (ID 5A: glejte Prilogo 7). 

■ Gnoj na kmetiji je treba pripraviti na kmetiji, kjer izvira (najbolje v hlevu), ali vsaj šest 

tednov pred uporabo. 

■ Gnojilna enakovrednost za vse površine ne sme presegati 1,4 gnojilne enote/ha letno. 

■ Sodelovanje z ekološkimi kmetijami glede krme je mogoče samo v primerih, če ekološka 

kmetija prideluje trajne rastline za pridelavo krme (najmanj tri leta). Nanos preparatov se 

mora začeti leto prej in morajo biti nanešeni na krmo, ki se potem prenese na Demeter 

kmetijo. Če kolobar omogoča sejanje krmnih rastlin za Demeter kmetijo, potem se mora 
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uporaba preparatov nadaljevati. Če se na sodelovalnih površinah na ekološki kmetiji 

prideluje hrana, ta ne more biti označena z znakom Demeter.  

■ Pridelava krme v sodelovanju pod prej omenjenimi pogoji se upošteva kot pridelava na 

kmetiji in Demeter količina za namen 6.3.6 Krma.   

6.3.5 Reja živali 

Slog hleva in druge okoliščine reje morajo biti organizirani tako, da lahko živali izrazijo 

normalne vedenjske značilnosti in gibanje; npr. morajo biti sposobne neovirano stati in ležati 

ter imeti suho počivališče. Zato imajo prednost hlevi, v katerih imajo živali prosto gibanje. 

■ Če svetovalne službe za gradnjo hlevov utemeljijo podaljšanje obdobja preusmeritve, se to 

lahko podaljša. 

■ Sistem reje naj živalim omogoči svoboden stik z naravnim okoljem (sonce, dež, zemlja 

itn.), če fiziološko stanje živali, klimatski pogoji in stanje tal to dopuščajo. To naj se dogaja 

predvsem s pašo ali vsaj z izpustom. Potrebno je poskrbeti za dovolj naravne svetlobe, 

dobro hlevsko klimo in zaščito pred vetrom.  

■ Reja stalno privezanih živali v zgradbah ni dopustna. Zaradi varnosti in zaščite živali lahko 

na upravičeno prošnjo lastnika pooblaščena kontrolna organizacija dodeli začasno izredno 

dovoljenje za privez posameznih živali.  

■ V hlevih, ki so bili zgrajeni pred 24. avgustom 2000, je reja privezanih živali dovoljena na 

nastilu, ob individualni negi in rednem izpustu (ID 6: glejte Prilogo 7).  

■ Majhne kmetije morajo upoštevati tudi naravno rejo svojih živali. To pomeni omogočen 

dostop na pašo, gibanje tako pogosto kot je le mogoče, idealno dnevno poleti in minimalno 

dvakrat tedensko pozimi. Privez mora biti zmanjšan na minimum. 

■ Omejeno izjemno dovoljenje, ki ureja nastanitev in prost dostop, lahko izda pristojna 

organizacija, če obstajajo naslednji pogoji (ID 8: glejte Prilogo 7): 

• Hlev je premajhen 

• neprimeren dohod do tekoče ali stoječe vode za vodne živali 

• kokošnjaki, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev 

• pašno območje za perutnino, ki ni pokrito s travo  

• Naravna ali umetna zavetja niso na voljo za živali (ID 8: glejte Prilogo 7) 

6.3.5.1 Reja govedi 

Vse kategorije govedi (krave molznice, biki, mladi staleži, dojilje in teleta dojilj) morajo v 

poletnih mesecih imeto dostop na pašo. Če to ni mogoče, mora biti dostop do odprtega zraka 

na voljo vse leto. Privezovanje vseh vrst goveda v zgradbah je prepovedano vse leto. Krave 

morajo pri telitvi prosto gibanje. Če pride do prenovitve, je treba zagotoviti bokse za telitev. 
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Za kmetije, na katerih zaradi njihove posebne lege v vasi, zaradi oddaljenosti od izven vasi 

ležečih pašnikov, ali zaradi drugih praktičnih vzrokov paša ali izhod na prosto nista izvedljiva, 

je mogoče izjemno dovoljenje. To izvzetje se lahko odobri samo za manjkajoči dostop do 

pašnikov ali sprehod po prostem. (ID 9: glejte Prilogo 7). 

Tip hleva ter notranja razporeditev in oprema morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

■ Ležišča govedi je potrebno oskrbeti s primerno steljo. 

■ Rešetke lahko predstavljajo maksimalno 50 % talne površine in ne smejo biti upoštevane 

kot ležišča. 

■ Električna naprava, ki preprečuje privezanemu govedu iztrebljanje na ležišče, ni dovoljena. 

■ Zadostna površina za gibanje mora vsem živalim črede omogočati dovolj prostora za 

socialno obnašanje in dostop do krme.  

■ V hlevu mora biti vsaj toliko prostorov za hranjenje/spanje, kot je živali. hlevih s prostim 

dostopom do krme – tudi osnovne krme – je dovoljenih manj mest za hranjenje. 

■ Teletom je treba takoj, ko je mogoče, omogočiti stik s sovrstniki. Najpozneje od 2. tedna jih 

je potrebno postaviti v skupine, če imamo v hlevu dovolj živali enake starosti. Boksi za 

teleta so dovoljeni samo v prvem tednu življenja. 

Odstranjevanje rogov živalim in živali, ki so jim bili rogovi odstranjeni, na kmetiji niso 

dovoljene. V posebno utemeljenih primerih lahko pristojna organizacija naredi izjemo, ki pa jo 

je potrebno vsako leto preveriti. 

Prežvekovalcev, oplojenih s pasmami, ki so nastale v procesu gensko sporne vzreje, ne 

smemo uporabiti za prirejo Demeter mleka, mesa in vlaken. Zgodovinske pasme, 

tradicionalne in avtohtone pasme prežvekovalcev brez rogov, ki ne obstajajo več v pasmi z 

rogovi (glejte naslednji pozitivni seznam), so dovoljene samo za proizvodnjo mesa. Te 

pasme se lahko uporabijo za izpodrivno križanje. 

■ Aberdeen Angus 

■ Galloway 

(Ta seznam ni izčrpen, za nadaljnje pasme lahko prosite od Odbora za smernice) 

Pasme, ki so gensko brez roga v kateri koli obliki in izpodrivno križanje bodisi s pasmami 

gensko brez roga ali s katero koli drugo obliko pasme brez roga ali križancev v proizvodnji 

mleka Demeter so prepovedane.  

Če ima podjetje, ki se želi preusmeriti, pasme gensko brez roga, mora podjetje takoj po 

začetku obdobja preusmeritve začeti z izpodrivnim križanjem genetike brez rogov. Med 

procesom preusmeritve se v podjetju tolerira govedo brez rogov, če se med inšpekcijskim 

pregledom lahko pokaže napredek v smer pridobitve rogov. Pri mesni govedi se lahko zgoraj 

navedene zgodovinske, tradicionalne in avtohtone pasme uporabljajo za izpodrivno križanje. 

Dovoljeno je kastrirati teleta, da se izboljša zdravje, počutje ali higiena živali. Take posege 

opravi usposobljeno osebje ob najprimernejši starosti živali, vsakršno trpljenje živali pa je 

treba zmanjšati na najmanjšo mogočo mero. 
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6.3.5.2 Reja ovc, koz in konjev 

Za ovce, koze in konje veljajo enaka določila kot za govedo.  

■ Dodatno velja, da naj bi se posegi, kot so kastracija, vstavljanje gumijastih obročkov na 

repe in krajšanje repov na biodinamičnih kmetijah ne izvajalo sistematično.  

■ Nekatere teh posegov, ki so potrebni zaradi vzdrževanja zdravja, boljšega počutja živali ali 

higiene lahko dovoli pristojna organizacija. Take posege opravi usposobljeno osebje ob 

najprimernejši starosti živali, vsakršno trpljenje živali pa je treba zmanjšati na najmanjšo 

mogočo mero. 

6.3.5.3 Reja prašičev 

Ležišča za prašiče morajo biti nastlana s slamo (ali drugim ekološkim nastiljem). Delno 

rešetkasta tla z deležem rež, ki presegajo 50 %, in privezi niso dopustni. Kjer je le mogoče, 

je potrebno urediti izpust na prosto, z možnostjo ritja (ID 10: glejte Prilogo 7).  

■ Svinje se lahko za prasitev uporabljajo le najkrajši čas (najpozneje do 14 dni). Ne smejo 

biti vezani v zgradbah. Svinje morajo imeti dostop do odprtega prostora, kjerkoli to 

omogočajo lokalni pogoji. Svinje, mladice in mlade svinje na prostem morajo biti v 

skupinah. 

■ Zaprte ograde z ozkimi rešetkastimi tlemi ali kletke niso dovoljene za odstavljene pujske.  

■ Rezanje zob ali druga preventivna zobna obloga pujskov ni dovoljena, prav tako pa ni 

dovoljeno rezanje repa ali ušesa. 

■ Prepovedani so nosni obroči ali svinjski obroči, ki prašičem preprečujejo ritje po zemlji. 

■ Pujske je dovoljeno kastrirati zaradi zdravja, dobrega počutja ali kakovosti mesa. Take 

posege opravi usposobljeno osebje ob najprimernejši starosti živali, vsakršno trpljenje 

živali pa je treba zmanjšati na najmanjšo mogočo mero. 

6.3.5.4 Reja perutnine – osnovni predpisi 

Vse vrste perutnine zahtevajo rejo, ki omogoča njihovo naravno vedenje. Za izboljšanje 

socialne strukture v jatah perutnine sta potrebna 2 petelina na vsakih 100 kokoši.  

■ Pri perutnini, ki se običajno zadržuje na gredi, morajo biti te povišane in zagotavljati 

ustrezna počivališča. Zagotoviti je potrebno dovolj peska in svetlobe – sonca, vodni 

perutnini pa zagotoviti zadostno oskrbo z vodo. Race morajo imeti vodne površine za 

kopanje, gosi potrebujejo oskrbo z vodo, za potapljanje glave in vratu. 

■ Gibanje na prostem je potrebno za mlade ptice in kokoši nesnice, druga perutnina mora 

imeti dostop do zunanjega gibanja, vodne perutnine pa tudi dostop do odprte vode. 
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■ Hlevi, zgradbe in stanovanja morajo biti zgrajena in vzdrževana tako, da izpolnjujejo 

naravne zahteve ptic. Sistemi s kletkami so prepovedani. Za nesnice jajc je treba 

zagotoviti gnezda. 

■ Zadostna dnevna svetloba, dobre podnebne razmere v bivalnih prostorih in nizka 

izpostavljenost prahu so nujni predpogoji za zdravje in dobro počutje perutnine. Vsako 

pohabljanje, kot je rezanje, krajšanje kljunov ali kastracija, je prepovedano. Prepovedana 

je reja kopunov. 

■ V aktivni fazi dneva je v bivalnem prostoru na a m2 mogoče namestiti največ 4,4 nesnic, 

starševski stalež ali 7,1 mladih nesnic ali največ 16 kg žive teže (največ 18 kg žive teže v 

premičnih kurnicah). Minimalna starost ob zakolu za vse vrste perutnine je navedena v 

prilogi številka 8.  

■ Dnevna svetloba se lahko z razsvetljavo podaljša na največ 16 ur/dan. Na področju 

brskališča in v območju za oskrbo z vodo mora biti dovolj dnevne svetlobe. Za osvetlitev 

so dovoljene le svetilke brez stroboskopskih učinkov. 

■ V bivalnem prostoru je lahko največ 3.000 kokoši nesnic (po možnosti v jatah po 1.000 

kokoši) ali matične živali za kokoši nesnice ali pitance, 9.300 mladih kokoši nesnic in 

mladih matičnih ptic v jatah ne večjih od 4.800 ptic v jati. 10 x 200 prepelic nesnic; 

maksimalno 1.000 puranov, 2.500 pegatk ali petelinov, 1.000 gosi, 1.000 rac in 10 x 500 

prepelic za pitanje. Izjeme lahko odobri ustrezna organizacija za obstoječe prostore. Vsi 

novi objekti morajo biti v skladu s temi smernicami (ID 12: glejte Prilogo 7). 

■ Glede na lokalno podnebje, je smiselno omogočiti prostor z različnimi temperaturnimi 

pogoji (ogrevana notranja površina in t. i. zimski vrt, z dostopom do zunanjega izpusta, da 

se perutnini omogoči gibanje). Površina za izpust, ki se šteje k zunanjemu območju (npr. 

območje pašnika) je ograjeno, ne pa pokrito, z luknjami, ki gledajo na pašnik in pokrito s 

praskavim materialom, ki absorbira vlago in ščiti pašnik v bližini ohišja pred visokim 

vnosom gnoja.  

■ Za gosi in race zadostuje zavetišče. 

Navedene zahteve so obvezne za vse postopke ne glede na število gojene perutnine. 

6.3.5.5 Reja perutnine – posebni predpisi 

To poglavje ni obvezno na kmetijah z manj kot 100 kokoši nesnic, 100 piščancev za 

pitanje, 20 puranov, gosi ali rac. 

■ V bivalnih enotah z različnimi podnebnimi območji je v toplem podnebju mogoče čez noč 

kokoši nesnice namestiti z večjim staležem. 

■ Kadar je na voljo zimski vrt, je največji stalež živali na kvadratni meter: 10 kokoši nesnic ali 

starševskih živali ali 16 mladih kokoši ali 48 kg teže pitane perutnine. 

■ V notranjem delu ohišja (toplo podnebje), ko so prehodi na zunanji del objekta (zimski vrt) 

odprte, se lahko goji največ 8 kokoši nesnic ali 13 mladih kokoši nesnic ali 24 kg žive teže 
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perutnine za pitanje na m2. V tem primeru se morajo odprtine odpirati same od sebe 

(avtomatsko). Samo pod temi pogoji je zimski vrt ocenjen kot stabilna površina. 

■ Stalež živali, število in širina odprtin, oprema za krmljenje in oskrbo z vodo, višja gnezda in 

gnezda za leglo ali z gladkim vložkom je treba prilagoditi teži živali. 

■ Med aktivno fazo živali ne smejo biti ovirane pri dostopu do različnih bivalnih območij. 

Tako zimski vrt kot ohišje morata biti razsvetljena. 

■ Širina prehoda na različna območja/prostor mora biti najmanj 1 m na 150 kokoši nesnic ali 

na 250 mladih kokoši nesnic ali na 500 kg žive teže pitane perutnine. Višino vratc je treba 

prilagoditi tako, da se lahko živali pokončno sprehodi skozi. Področje za zbiranje gnoja 

mora biti pokrito z rešetkami. Lahko so največ tri rešetke ena vrh druge. Vsaj 1/3 območja 

v zaprtih prostorih mora biti pokrito s steljo. 

■ Izpust, prostor za gibanje, mora izpolnjevati naravne zahteve posameznih vrst perutnine. 

Za piščance naj bo najmanj 40 % površine enakomerno poraščene s trajnicami, da se 

zagotovi varnost in zaščita živali npr. z grmovjem in drevesi. Zaščita z enoletnimi rastlinami 

ali umetna zaščita se lahko uporabi, dokler stalna pokritost ne doseže 40 % prostora. 

Mobilni hlevi so izvzeti. Minimalna potrebna površina je: 4 m2 za kokoši nesnice in 

plemenske živali, 1 m2/kg žive teže pitane perutnine, vendar najmanj 4 m2/žival, 10 

m2/purana, 5 m2/raco. Gosi potrebujejo najmanj 4 m2 površine travnikov na kg žive teže, in 

najmanj 15 m2 na gos in ni omejitev razdalje od ograje do hleva. Pašnik ne sme biti 

oddaljen več kot 150 m od hleva, za kokoši nesnice, živali za pitanje in purane, in 80 m za 

race. Za gosi so razdalje neomejene. 

■ Mlade kokoši nesnic in njihovi bratje potrebujejo dostop do pašnikov (1 m2 na žival). 

■ Vzreja in valjenje morata biti vključena v postopek certificiranja. 

■ Določanje spola v jajcu ni dovoljena metoda. 

6.3.6 Krmljenje 

Vsaka kmetija bi si morala prizadevati za lastno pridelavo krme. Močna krmila naj bodo 

sestavljena pretežno iz žit in stročnic. Krma s stranskimi izdelki industrijske ekstrakcije ni 

dovoljena. Živalski izdelki niso dovoljeni (razen mleka, mlečnih izdelkov, sirotke in jajc). 

Antibiotiki, sulfonamidi, kokcidiostatiki, hormoni, sintetične-ekološke spojine kot tudi drugi 

farmacevtski aditivi niso dovoljeni. Izolirane aminokisline, sredstva za povečanje prireje (npr. 

nutritivni antibiotiki; hormoni) kot kemično-sintetični aditivi krmi (razen vitaminov) niso 

dovoljeni. 

Običajne krme ni dovoljeno kupiti. V nujnih primerih lahko organizacija za certificiranje odobri 

izjemo: 

■ Samo v nepredvidljivih dogodkih, kot so ekstremne podnebne razmere, naravne 

katastrofe, poškodbe zaradi požara itn. 
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■ Odstopanja od splošnega režima krmljenja, ki ga izvzame certifikacijska organizacija, 

morajo biti v skladu z načelom razpoložljivosti in splošnim režimom z zmanjšanjem deleža 

na kmetiji, nato deleža Demeter na splošno, nato deleža ekološke pridelave do 100 % 

neekoloških deležev 

■ Neekološki deleži so omejeni na sestavine krme, navedene v Prilogi 2 d) 

(ID 24: glejte Prilogo 7).  

Vsak nakup krme, pripravkov iz krme, krmnih aditivov, mineralov in mešanic vitaminov ter 

pomožnih tehnoloških sredstev za izdelavo silaže je treba dokumentirati. Na enak način je 

treba preveriti, ali v proizvodu ni gensko manipuliranih snovi ali njihovih derivatov. Dokaz o 

nerazpoložljivosti krme iz biodinamičnih virov je treba vključiti kot del letnega postopka 

certificiranja. Za vsak uvoz krme je treba predložiti dokumentacijo, ki prikazuje izvor, 

označbo, količino in način uporabe krme. 

6.3.6.1 Pridelavi na kmetiji – delež Demeter za vse živali 

Osnova za prehrano živali je krma, proizvedena na kmetiji. Vsaj 50 % (60 % za 

prežvekovalce, kopitarje in kamelide) krme (DM) mora izvirati iz lastne kmetije ali iz 

sodelovanja z drugo kmetijo Demeter. Krma, proizvedena na kmetiji, je izhodišče za krmni 

režim, primeren za živali, ki živijo na tej kmetiji. 

■ Če se krma uvaža na kmetijo, je treba izbiri kakovosti krme, primerne za proizvodnjo 

Demeter in splošnemu režimu nameniti posebno pozornost. 

Tabela: O kmetijski proizvodnji in povprečni letni porabi krme v suhi snovi za vse živali 

Vrsta živali  Min. delež 

Demeter v letni 

porabi krme* 

Maks. ekološki 

delež v letni 

porabi krme** 

Min. krma lastne 

proizvodnje*** 

Je mogoča odobritev 

za manjši delež 

Demeter v primeru 

potrebe?  

Prežvekovalci, 

kopitarji in 

kamelidi 

70 % 30 % 60 % Ne**** 

Prašiči 70 % 30 % 50 % Da, do 50 % 

Perutnina 70 % 30 % 50 % Da, do 50 % 

Tab. 12: O kmetijski proizvodnji in povprečni letni porabi krme v suhi snovi za vse živali 

*Lahko vsebuje "v preusmeritvi v Demeter" krmo, če ima krma ekološko certifikacijo. Če se uvaža, 
lahko znaša le 20 %, tako da se še vedno 50 % v celoti pretvori v krmo Demeter. 

**Lahko vsebuje krmo "v preusmeritvi v ekološko" 
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***Lahko se izračuna povprečje za vse živali na kmetiji, dokler je to v skladu z nacionalno ekološko 
zakonodajo 

****Razen v nujnih primerih z odobritvijo zadevne certifikacijske organizacije (ID 24: glejte Prilogo 
7). 

6.3.6.2 Krma v preusmeritvi 

■ Krma iz lastne kmetije, ki je v prvem letu preusmeritve v Demeter in ekološko, se lahko 

krmi samo na lastni kmetiji. V prvem letu preusmeritve lahko ta krma predstavlja 100 % 

letne porabe. V naslednjih letih ali če kmetija kupi novo zemljo, je lahko ta krma le 20 % 

letne porabe.  

■ Krma iz lastne kmetije, ki je v drugem letu preusmeritve v Demeter in ekološko, se lahko 

krmi na lastni kmetiji brez omejitev. Uvažati ga je mogoče le do 30 %. 

■ Krma iz lastne kmetije, ki je v drugem letu preusmeritve v Demeter in je že ekološka, se 

lahko neomejeno krmi na lastni kmetiji. Uvaža se lahko le do 50 %, tako da je vsaj 50 % v 

celoti certificirana krma Demeter. Glejte tudi tabelo 1. 

6.3.6.3 Krmljenje krav molznic, ovc, koz in konjev 

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 krme. Večina poletne krme mora biti iz zelenega materiala, po možnosti pašnika. 

■ Pozimi naj bi živali dobile čim več sena (krave najmanj 3 kg dnevno na žival, manjši 

prežvekovalci primerno manj). Če vremenski pogoji ne omogočajo kakovostne košnje 

sena, lahko pristojna organizacija izda dovoljenje, da se krmi dodaja travna in deteljna 

silaža, ki je bila pokošena po cvetenju. (ID 14A: glejte Prilogo 7) 

■ Silaža ne sme biti osnovna krma skozi celo leto. 

■ Krma živalskega izvora je izključena za vse prežvekovalce. Ta omejitev se ne uporablja za 

mleko in mlečne izdelke. 

■ V vseh primerih je treba upoštevati ustrezne učinke na status certificiranja končnih 

izdelkov.  

6.3.6.4 Krmljenje pitane govedi 

Obrok krme mora biti primeren prežvekovalcem in mora v vseh letnih časih vsebovati vsaj 75 

% voluminozne krme (seno, silaža ali slama). Silaža je lahko glavni delež osnovne krme, 

vendar mora poleti ena tretjina krme biti iz sveže krme. 
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Pozimi morajo živali dobiti čim več sena (tri kg na žival na dan). Če vremenski pogoji ne 

omogočajo kakovostne košnje sena, lahko pristojna organizacija izda dovoljenje, da se krmi 

dodaja silaža, ki je bila pokošena po cvetenju. (ID 14A: glejte Prilogo 7) 

6.3.6.5 Krmljenje telet za vzrejo, telet za pitanje, žrebet ter 

ovčjih in kozjih mladičev 

Uporabijo se lahko naslednje krme, in sicer v čim večjem deležu iz lastne kmetije: mleko, po 

možnosti materino mleko, voluminozna krma, brušena zrna. Teleta in žrebeta morajo dobiti 

mleko najmanj tri mesece, ovce in koze pa 45 dni. Prepovedano je pitanje samo z mlekom 

brez dodajanja neke oblike voluminozne krme. 

Krma z mlečnimi nadomestki je dovoljena v skladu s splošnim režimom in pod naslednjimi 

pogoji: 

■ Nadomestilo za mleko je sestavljeno iz najmanj 80 % (na osnovi suhe snovi) mleka v 

prahu ali posnetega mleka v prahu. 

■ Nadomestilo za mleko lahko vsebuje sirotko v prahu, žitni škrob, sladkor, rastlinska olja, 

dodane vitamine in minerale. 

■ Nadomestilo za mleko ne sme vsebovati rastlinskih virov beljakovin ali palmovega ali 

kokosovega olja. 

Glede na kakovost sestavin in trajanje krmljenja lahko pride do posledic za certifikacijski 

status telet, prodanih v skladu s poglavjem 6.3.8 in naslednjim. 

6.3.6.6 Nomadska živinoreja in paša na neobdelanih površinah 

Izdelki nomadskega goveda se smejo prodajati pod blagovno znamko Demeter samo v 

primeru, da je 2/3 krme iz lastne proizvodnje Demeter in polovica krme prihaja z območij, ki 

so tretirana na biodinamičen način. Izvor preostale krme je lahko iz ekstenzivnih površin, 

naravnih rezervatov, če ne uporabljajo umetnih gnojil in sintetičnih zaščitnih sredstev za 

rastline, kjer uporaba preparatov ni mogoča zaradi strmih pobočij ali nedostopnih terenov. 

(ID 4A: glejte Prilogo 7). 

■ Tako vzrejene živali smejo biti prodane pod blagovno znamko Demeter šele 6 mesecev po 

odstavitvi, če so bile vzrejene in krmljene v skladu s smernicami Demeter.  

■ Voditi je treba dnevnik o paši. 

6.3.6.7 Gostujoče živali 

Živali konvencionalnega ali ekološkega izvora, ki niso v posesti certificirane kmetije, lahko 

pašejo na pašnikih Demeter ali v hlevih Demeter pod naslednjimi pogoji.  
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■ Treba je skleniti pisni sporazum med lastnikom živali in kmetijo. 

■ Vse živali morajo biti jasno označene z oznakami ali primerljivimi oznakami. 

■ Vse živali je treba vzrejati skladno z rejo, zdravljenjem in krmljenjem teh smernic. 

■ Če gostujoče živali izpolnjujejo te zahteve, se lahko vključijo v bilanco krmljenja in gnojenja 

certificirane farme. 

Če gostujoče živali ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev in so krmljene z ekološko ali 

konvencionalno krmo, se zahtevajo naslednji pogoji:  

■ Treba je skleniti pisni sporazum med lastnikom živali in kmetijo. 

■ Živali morajo biti jasno ločene v hlevih in na pašnikih.  

■ Krma živali mora biti jasno ločena. 

■ Če se gostujoče živali vzrejajo pod ločenimi okoliščinami, se lahko vključijo v bilanco 

krmljenja in gnojenja na podlagi sodelovanja krmljenja in gnojenja v skladu s 6.3.4 samo, 

če so vsaj ekološko vzrejene. 

V obeh primerih je zahtevana izjema, ki se pridobi od zadevne certifikacijske organizacije (ID 

15: glejte Prilogo 7). Zahtevek za izvzetje mora imeti jasen opis okoliščin, zlasti v povezavi z 

ukrepi ločitve.  

6.3.6.8 Skupni pašniki 

Živali z Demeter kmetij se lahko pasejo na skupnih pašnikih, če na pašnikih vsaj tri leta niso 

uporabljali sredstev, ki so v nasprotju s smernicami in če konvencionalne živali izhajajo iz 

ekstenzivne reje. Dodajanje konvencionalne krme ni dovoljeno.  

■ Mleko in meso se lahko certificira Demeter, če se živali ponovno krmijo z Demeter krmo. 

■ Meso se lahko certificira za Demeter, če se živali hranijo vsaj polovico življenjske dobe v 

skladu s temi smernicami.  

Od zadevne organizacije za certificiranje se zahtevajo izjeme pri uporabi skupnostnih 

pašnikov (ID 16: glejte Prilogo 7). 

6.3.6.9 Krmljenje prašičev 

Tudi pri tej vrsti živali si je treba prizadevati za popolno lastno pridelavo krme. Prašiči morajo 

dnevno dobivati voluminozno krmo, če je mogoče tudi sočno krmo (npr. zeli ali peso). 

■ Skupna količina uvožene krme je omejena na 50 % letne porabe (DM).  

■ Zadevna organizacija za certificiranje lahko dovoli nakup certificirane ekološke krme za 

prašiče v deležu do 50 %, če ni na voljo nobene krme Demeter. Nedostopnost je treba 

dokazati. (ID 13: glejte Prilogo 7) 
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6.3.6.10 Krmljenje perutnine 

Le del prehrane jim je treba zagotoviti, da lahko živali iščejo hrano. Perutnina in podobne 

živali morajo imeti 20 % krme kot cela zrna. Vsaj 5 % od celotne krme je potrebno ponuditi 

na način, da lahko same brskajo za krmo. Ponuditi jim je potrebno strukturirano surovo krmo; 

pri perutnini za pitanje dodajamo v krmo cela zrna. 

■ Vsa perutnina mora dobiti tudi nekaj peska. Živali morajo imeti možnost pitja iz odprtih 

vodnih virov, vsaj skodelic. Gosi in purani potrebujejo zelene površine, ki so v fazi 

vegetacije. Pri Demeter reji gosi na paši, mora paša predstavljati vsaj 35 % suhe snovi 

krme. Racam moramo omogočiti, da pobirajo krmo same. 

■ Zadevna organizacija za certificiranje lahko dovoli nakup certificirane ekološke krme za 

perutnino v deležu do 50 %, če ni na voljo nobene krme Demeter. Nedostopnost je treba 

dokazati. 

6.3.7 Reja in označevanje 

6.3.7.1 Reja 

Vzreja lastnih plemenskih samcev je v skladu z osnovami biodinamičnega načina 

gospodarjenja in je zato nujno priporočena. Umetno oplojevanje lahko učinek moškega 

elementa v čredi le delno nadomesti in ga zato ne priporočamo. Uporaba genskih tehnik ali 

biotehnoloških metod (prenos zarodkov, ločevanje sperme za določanje spola) ni dovoljena. 

6.3.7.2 Identifikacija živali in vodenje knjig (hlevska knjiga) 

Vse lastne in dokupljene živali morajo biti nedvoumno in trajno označene z ušesnimi ali 

drugimi oznakami. Pri perutnini in drugih malih živalih je zadostna skupinska identifikacija. 

Uvoženim živalim mora biti priloženo potrdilo, ki navaja njihov izvor. Biti mora mogoče slediti 

žival nazaj do kmetije, na kateri je bila rojena in do staršev. 

Voditi je treba hlevsko knjigo (glejte tudi poglavje 6.3.10 Veterinarsko zdravljenje živali), ki 

omogoča slediti živali in živalskim proizvodom od mesta prodaje do rojstva. Dokumenti, ki 

vsebujejo enake informacije (na primer vzrejni dokumenti), lahko nadomestijo hlevsko knjigo. 
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6.3.8 Izvor živali, nakup in trženje 

6.3.8.1 Nakup živali za vzrejo ali za povečanje staleža 

Nakup živali za vzrejo ali za povečanje staleža naj bo prednostno s certificiranih 

biodinamičnih kmetij. Samo če te niso na voljo, se lahko dokupi živali s certificiranih 

ekoloških kmetij. Ko živali iz ekološkega kmetovanja niso na voljo lahko pristojna 

organizacija dovoli dokup živali iz konvencionalne kmetije (do največ 40 % črede). (ID 18: 

glejte Prilogo 7) 

Vsi dokupljeni prežvekovalci morajo imeti potrdilo, da niso bili hranjeni s kostno moko, če to 

že ni izključeno v nacionalnih pravilnikih. 

Za minimalne zahteve za trženje pod Demeter glejte tabele pod 6.3.8.3 in naslednje.  

6.3.8.2 Dokup živali za pitanje 

Dokup živali za pitanje za meso, ki bi se prodajalo z blagovno znamko Demeter, mora biti 

izvor izključno s certificiranih biodinamičnih kmetij, ali – če takih živali ni – s certificiranih 

ekoloških posestev. Glede najkrajših obdobij, potrebnih za pridobitev potrdila Demeter za 

meso in druge izdelke, glejte naslednje tabele. 

6.3.8.3 Mleko, krave molznice in teleta, govedo za pitanje 

Mleko lahko tržimo pod oznako »preusmeritev v Demeter« samo, če krave molznice krmimo 

s krmo, ki ima to oznako.  

■ Če so posamezne krave molznice dokupljene iz konvencionalne reje, lahko mleko po 6 

mesecih krmljenja in vzreje v skladu s smernicami tržimo pod oznako Demeter ali »v 

preusmeritvi v Demeter«, odvisno od statusa krme. 

■ Dokupljene vzrejne živali iz priznane ekološke vzreje se po najmanj 12-mesečnem 

krmljenju in reji v skladu s smernicami, lahko tržijo pod znamko Demeter. 

■ Dokupljeno govedo za pitanje ekološkega izvora je treba v skladu s temi smernicami krmiti 

in vzrejati najmanj 2/3 življenja, če se bo tržilo kot Demeter. 

■ Teletca, ki se pripeljejo za vzrejo pri kravah dojiljah, je treba po možnosti dokupiti iz kmetij 

Demeter. Če to ni mogoče, morajo izvirati iz certificiranih ekoloških kmetij. Telet za rejo, ki 

izvirajo iz konvencionalnega upravljanja, se lahko pripeljejo samo z izjemo, ki jo mora 

odobriti zadevna organizacija (ID 18: glejte Prilogo 7). 
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Tabela: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora  

Izdelek za prodajo 

Govedo 

Priznani status živali 

ob prihodu  

Krmljenje in vzreja v 

skladu s smernicami  

Oznaka 

prodajanega izdelka  

Mleko Ekološko – Demeter 

Mleko Konvencionalno 6 mesecev  Demeter 

Meso pitane govedi Ekološko najmanj 2/3 

življenjske dobe.  

Demeter 

Meso 

vzrejnega/pitanega 

goveda 

Konvencionalno Vsaj ¾ življenjske 

dobe 

 

Demeter 

Meso vzrejenega 

goveda 

Ekološko Najmanj 12 

mesecev 

Demeter 

Tab. 13: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali neekološkega izvora – govedo  

6.3.8.4 Ovce in koze 

Pri dokupu velja v poglavju 6.3.8.1 opisani vrstni red. 

Mleko dokupljenih konvencionalnih vzrejnih živali se po 6 mesecih lahko trži pod blagovno 

znamko Demeter. 

Tabela: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – 
ovce in koze 

Izdelek za prodajo  

Ovce in koze  

Priznani status živali ob 

prihodu  

Krmljenje in vzreja v 

skladu s smernicami  

Označevanje izdelkov 

Mleko Ekološko – Demeter 

Mleko Konvencionalno 6 mesecev  Demeter 

Meso Ekološko Vsaj 6 mesecev Demeter 

Meso  Konvencionalno Več kot 12 mesecev Demeter 

Volna Ekološko ali 

konvencionalno 

Več kot 12 mesecev Demeter 

Tab. 14: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – ovce 
in koze 
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6.3.8.5 Prašiči 

Vrstni red, opisan v poglavju 6.3.8.1, omejuje nakup "mladih samic" in druge osnovne 

zahteve. 

■ Dokup pujskov naj bo predvsem s kmetij Demeter. Če ni ponudbe, lahko dokupujemo na 

ekoloških posestvih s certifikatom. 

■ Pujske konvencionalnega izvora lahko kupujemo izključno samo takrat, kadar ekoloških ni 

na trgu in še takrat samo z izjemnim dovoljenjem pristojne deželne in kontrolne 

organizacije (ID 19: glejte Prilogo 7). 

■ Za začetek nove črede se lahko pripeljejo na novo odstavljeni pujski konvencionalnega 

izvora, ki tehtajo manj kot 25 kg. Pujske, ki so bili kupljeni kot mladiči konvencionalnega 

izvora, je mogoče tržiti za zakol pod oznako »preusmeritev na Demeter« šele po 6 

mesecih krmljenja in reje po smernicah. Pujski morajo tehtati manj kot 25 kg; to pomeni, 

da jih je treba pripeljati neposredno po odstavitvi.  

■ Mogoč je dokup le pujskov z repi iz sistema z uporabo talnega nastilja. 

■ Imunska kastracija ni dovoljena. 

Tabela: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – 

prašiči 

Izdelek za prodajo  

Prašiči 

Priznani status 

živali ob prihodu  

Starost ob prihodu  Krmljenje in vzreja 

skladno s 

smernicami  

Označevanje 

izdelkov  

Meso Ekološko  Vsaj 1/2 življenjske 

dobe 

 

Demeter 

Meso Konvencionalno pujski najmanj 25 

kg takoj po 

odstavitvi 

Vsaj 6 mesecev  V preusmeritvi v 

Demeter 

Meso Konvencionalni 

(vzrejna žival) 

 Najmanj 2 leti Demeter 

Tab. 15: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – 

prašiči 
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6.3.8.6 Perutnina 

■ Piščanci za pitanje ali druga perutnina za pitanje mora biti pripeljana kot "enodnevni 

piščanci", kar pomeni, da morajo zapustiti valilnico najpozneje tri dni po rojstvu.  

■ Dokupljena perutnina naj bo prednostno iz certificiranih biodinamičnih kmetij. Samo, če te 

niso na voljo, se lahko dokupi živali s certificiranih ekoloških kmetij.  

■ Kadar ni na voljo, je lahko tudi iz ekološkega kmetijstva ter zadevna organizacija lahko 

odobri, da se „enodnevni“ piščanci za meso pripeljejo iz konvencionalnih kmetij (ID 20: 

glejte Prilogo 7). 

■ Perutnina za pitanje konvencionalnega izvora, ki se krmi in upravlja v skladu s smernicami, 

se lahko trži kot Demeter. Ozirati se je treba na najnižjo starost za zakol (glejte Prilogo 8). 

■ Najprimernejše so pasme, ki počasi rastejo. 

Tabela: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – 

perutnina 

Izdelek za prodajo  

Perutnina 

Priznani status 

živali ob prihodu  

Starost ob prihodu  Krmljenje in vzreja 

skladno s 

smernicami  

Označevanje 

izdelkov  

Jajca Ekološke kokoši  Največ 18 tednov Enak status 

certificiranja kot 

krma 

Demeter/ 

V preusmeritvi v 

Demeter 

Jajca Konvencionalni 

enodnevni piščanci 

Največ 3 dni Enak status 

certificiranja kot 

krma 

Demeter/ 

V pretvorbi v 

demeter 

Perutnina za 

pitanje (vključno z 

brati kokoši nesnic 

in kokoši nesnic za 

pitanje) 

Konvencionalni 

enodnevni piščanci 

Največ 3 dni Od prihoda do 

zakola 

(za starost zakola 

glejte Prilogo 8) 

 

Demeter 

 

Perutnina za 

pitanje (vključno z 

brati kokoši nesnic 

in kokoši nesnic za 

pitanje) 

ekološko  ½ življenjske dobe   

Demeter 

 

Tab. 16: Označevanje izdelkov iz živali, dokupljenih iz ekološkega ali konvencionalnega izvora – 

perutnina 
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6.3.8.7 Čebelarski izdelki 

Pridelavo in certifikacijske pogoje za med in čebelarske izdelke urejajo smernice za 

čebelarjenje in čebelarske izdelke za označevanje z Demeter, Biodinamika® in sorodne 

blagovne znamke.  

6.3.9 Uporaba zdravil pri živalih 

Zdravje živali je treba zagotavljati predvsem s skrbno nego in opazovanjem živali, izbiro 

primernih pasem, vzrejo in krmo, kot tudi z drugimi preventivnimi ukrepi, kot so vrsti živali 

primerni pogoji bivanja. Če se pojavijo zdravstvene motnje, je treba takoj primerno ukrepati, 

da jih odstranimo, oziroma olajšamo. Če je zdravljenje pod nadzorom veterinarja in natančno 

dokumentirano, izbrano zdravilo lahko odstopa od teh smernic, zato da bi našli najboljšo 

mogočo rešitev pri zdravljenju obolele živali, upravljanjem odpornosti in ekološkimi vidiki. 

6.3.9.1 Splošne zahteve za vse živali 

Rutinsko in/ali profilaktično zdravljenje z materiali, ki jih ne imenujemo naravna zdravila (npr. 

sintetična alopatska zdravila, antibiotiki, antihelmintiki), ni dovoljeno, razen če je to zakonsko 

potrebno. Izjema od tega je uporaba dovoljenih antihelmintikov (glejte spodaj) v primerih, ko 

je parazitizem endemičen na območju, na katerem je kmetija. 

Vsako tretiranje, ki je bilo opravljeno za posamezno žival ali celotno čredo, ne glede na to, za 

kakšno tretiranje se gre, je treba podrobno zabeležiti v ustrezne dokumente na kmetiji. V tem 

dokumentu mora biti za vsako zdravljeno žival navedeno zdravljenje, metoda, uporabljeno 

zdravilo, čas zadržanja in datum zdravljenja. Te evidence je treba hraniti in morajo biti na 

voljo pri pregledu. 

■ Pri uporabi veterinarskih alopatskih sredstev je treba upoštevati dvakratno zakonsko 

obdobje zadržanja, in sicer najmanj 48 ur, če ni omenjene čakalne dobe. (Razen v primeru 

negativnega testa o prisotnosti bakterij po uporabi antibiotikov.) 

■ Živali s produktivno življenjsko dobo, krajšo od enega leta, imajo lahko le eno tretiranje z 

alopatskimi zdravili, vse druge živali pa imajo lahko 3 tretiranja na leto. 

■ Če katera koli žival prejme več od dovoljenega števila tretiranj ali je tretirana z 

nedovoljenim materialom, se ne sme tržiti kot Demeter. 

■ Zdravila, ki vsebujejo organofosfatne snovi, in zdravljenja s hormoni za sinhronizacijo 

estrusa ali povečanje hitrosti rasti ali proizvodnje živali niso dovoljena. 
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6.3.9.2 Uporaba antibiotikov: večji in manjši kopitarji, sodoprsti 

in lihoprsti kopitarji, jelenjad in divje svinje 

Antibiotiki: Cilj pri teh živalih je neuporaba antibiotikov, če je mogoče, uporaba samo takrat, 

ko je to neizogibno potrebno. Posamezne živali se lahko zdravijo največ trikrat na leto. Ne 

smejo se uporabljati profilaktično in samo pod vodstvom veterinarja. Antibiotiki, ki so 

ključnega pomena za humano medicino, se lahko uporabljajo le kot zadnja rešitev. V primeru 

vztrajnih težav s čredo se je zelo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, da bi s 

programom reje izboljšali moč črede. 

Ektoparaziti (zunanji zajedavci): individualna žival lahko prejme samo eno tretiranje na leto 

z zdravilom Ivermectin/Doramectin kot zdravljenje ali tretiranje pred miazami ali šugami. 

Tretiranje celotne črede pred ektoparaziti je dovoljeno samo z drugimi sredstvi proti zunanjim 

zajedavcem. 

Piretroidi kot lokalna aplikacija (brez celotnega potapljanja živali), so dovoljeni za klope, 

rogovo muho (Haematobia irritans), dermatobio itn. Druge rešitve morajo biti vključene v 

nadzorne ukrepe. Spinosad za kontrolo uši in/ali miaz je dovoljen pri ovcah in kozah. 

Notranji zajedavci: antihelmintiki se dodajajo samo v povezavi z diagnosticirano prisotnostjo 

parazitov in primernim čiščenjem pašnikov s pašo. Tretiranje celotne črede je dovoljeno, 

vendar je uporaba Ivermectina in Doramectina pri notranjih zajedavcih na splošno izključena 

kot zdravilo proti notranjim zajedavcem z izjemo jetrnih bolezni in oestrus ovis, v primeru, da 

ne dobimo drugega ustreznega zdravila. Prednostna je oralna uporaba zdravil, nanašanje na 

kožo in injekcijska aplikacija ni zaželena in je dovoljena kot zadnja možnost in pod nadzorom 

veterinarja.  

6.3.9.3 Dodatne zahteve za perutnino, pitane prašiče, zajce in 

druge male živali 

Predhodne zahteve veljajo tudi za perutnino, pitane prašiče, zajce in druge majhne živali, 

razen če so navedene izključno za določeno vrsto. V primeru izbruha bolezni pri perutnini, 

majhnih živalih in pitanih prašičih se lahko tretira celotna jata. Pitani prašiči in kunci lahko na 

leto prejmejo samo eno tretiranje za zdravljenje šuge, in sicer Ivermektin/Doramektin. 

6.3.10 Transport živali in zakol 

Zavedati se moramo, da je začetek vsake obdelave mesa smrt bitja z dušo. Etični in moralni 

vidik zahtevata, da se z vsako živaljo od transporta do zakola ravna tako, da kolikor je le 

mogoče, doživlja čim manj strahu, stresa, bolečin in žeje. Transportne poti naj bodo čim 

krajše, zato naj bi bile živali zaklane v okolju, kjer so bile vzrejene. Te smernice ne bo 

podrobno zajemal zakola živali. Smernice nadomeščajo prizadevanja vpletenih 

posameznikov, ki morajo delovati pronicljivo, in zgoraj navedena načela. 
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■ Uporaba električnih goad je prepovedana, kot tudi uporaba pomirjeval ali drugih kemičnih 

ali sintetičnih materialov pred, med ali po transportu. 

■ Čakalne dobe v klavnici morajo biti čim krajše. Če je potrebno čakanje, mora biti na voljo 

dovolj pokritega prostora. 

■ Živali morajo med čakalno dobo prejeti dovolj hrane in vode. 

■ Živali je treba hitro in učinkovito omamiti. Po omamljanju jih je treba pustiti, da popolnoma 

izkrvavijo. 

■ Predpisi o rezanju grl v nekaterih religijah dovoljujejo ta proces za kmetije, vendar morajo 

spoštovati zgoraj navedene smernice (razen omamljanja). 

6.4 Preusmeritev kmetije 

6.4.1 Načrt preusmeritve 

Pri preusmeritvi kmetije na biodinamičen način, je potrebna individualna predstava o tem, v 

katero smer naj bi se kmetija razvijala. Ta mora nato obvestiti o razvoju načrta za 

preusmeritev, ki vsebuje podrobnosti o kmetiji ter o tem, kako jih je mogoče upravljati v 

skladu z biodinamičnimi cilji in smernice.  

Minimalne zahteve in priporočila za certifikacijske organizacije v povezavi z načrti 

preusmeritve in sodelovanjem s svetovalci v okviru preusmeritve so v Priročniku za 

upravljanje kakovosti BFDI. 

6.4.2 Preusmeritev celotne kmetije  

Kmetija se mora v biodinamično metodo preusmeriti v celoti in z enim samim korakom.  

Ta pogoj velja za celoten kmetijski organizem, vključno z živino, tudi če po tem standardu to 

ne bi bilo obvezno za zadevno vrsto kmetije (pridelovalci trajnic in tržni vrtovi, manjši od 40 

ha). 

V primeru večjih struktur, kot so zadruge ali združitve kmetij, je mogoče opredeliti delne 

površine kot kmetijske organizme. Zadevna organizacija za certificiranje je odgovorna za 

opredelitev teh področij glede na regionalne posebnosti, kot so: 

■ Razlikovanje po pravnih enotah 

■ Razvrstitev glede na ekološko certificiranje 

■ Logično ločevanje iz fizičnega vidika, vključno s skladišči in pakirnimi enotami 

Vendar pa mora slediti preglednim, obvladljivim in razumljivim pravilom, razdelitev pa ne sme 

služiti namenu izogibanja nekaterim področjem teh smernic. 

Vodja kmetije ne sme hkrati upravljati kmetije Demeter in konvencionalne kmetije.  
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Kadar je mogoče upravičiti, se lahko obdobje preusmeritve nekaterih površin/živinoreje 

podaljša v naslednjih okoliščinah: 

• Podaljšana obdobja certificiranja do pet let od prvega leta preusmeritve so mogoča 

samo za trajnice in okrasne rastline. 

• Trajnice in okrasne rastline, ki še niso certificirane za Demeter, je treba upravljati v 

skladu z ekološkimi smernice. 

• Če je vzpostavljen celovit protokol ločevanja, lahko organ za certificiranje v petih letih 

dovoli vzporedno proizvodnjo trajnic in okrasnih rastlin. 

• V vsaki fazi postopka je potrebna natančna dokumentacija. 

• Živinoreja se lahko upravlja konvencionalno do treh let v obdobju preusmeritve, 

vendar le, če se ta del živinoreje pozneje opusti in ni več sprejemljivo obnoviti hleva 

ali zgraditi standardno skladne skupne zgradbe za krmo na kmetiji. 

• Živinoreja se lahko v obdobju preusmeritve upravlja ekološko do pet let, če so 

bistvene fizične strukture (hlev) razlog za neskladnost s temi smernicami. 

• Upoštevajte posebne pogoje za ponovno vzrejo gensko spremenjenega goveda v fazi 

preusmeritve iz poglavja 6.3.5.1. 

• Celotno podjetje mora pridobiti certifikat Demeter najpozneje pet let po začetku 

preusmeritve.  

Za dolgotrajno preusmeritev, vzporedno proizvodnjo trajnic in neekološko živinorejo v 
preusmeritvi je potrebna izjema zadevne organizacije. Izjeme zahtevajo pisno obrazložitev 
(ID 21: glejte prilogo 7).  

6.4.3 Preusmeritev novih kmetijskih območij 

Preusmeritev na novo dodanih zemljišč zaradi širitve pridelave se v nekaterih vidikih razlikuje 

od faze preusmeritve novih kmetij.  

V nasprotju z omejitvijo vzporedne pridelave iz poglavja 6.4.2 pri celotni preusmeritvi kmetije 

je za isto vrsto krmnih rastlin in trajnic dovoljena vzporedna pridelava ekološke, demetrske in 

demetrske pridelave. V vsakem primeru je potreben opisni protokol ločevanja v povezavi z 

žetvijo in skladiščenjem.  

Določbe iz 6.4.4 v povezavi s predelovalnimi obdobji, odvisnimi od pridelka in predhodne 

pridelave na novo pridobljenega zemljišča, veljajo brez omejitev. 

Pridelava istega (vrste) letnega pridelka na območjih z različnimi stopnjami certificiranja vodi 
do znižanja stopnje statusa celotnega pridelka. 
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6.4.4Certifikacija v obdobjih preusmeritve 

Naslednji roki in obdobja predstavljajo zadevni idealen primer konverzijskih obdobij. V 
primeru odstopanj ali neskladnosti lahko zadevna certifikacijska organizacija kadar koli 
podaljša obdobje preusmeritve.  
 
Predpogoj za certifikacijo preusmeritve je upravljanje celotnega podjetja 
v skladu s temi smernicami, kot to izhaja iz razdelka "Preusmeritev". Uporaba blagovne 
znamke je nato urejena z naslednjo časovnico (tabela 1): 

■ Ni dovoljeno trženje izdelkov pridelanih v prvem letu preusmeritve z označevanjem, iz 

katerega jasno izhaja, da gre za izdelek ekološkega kmetijstva, npr. "iz ekološke pridelave" 

ali "iz biodinamične pridelave" ali podobnim besedilom. 

■ Izdelki, pridelani 12 mesecev po začetku preusmeritve, se lahko s certifikacijo tržijo kot "V 

preusmeritvi v Demeter".  

■ Posevki, pridelani čez več kot 36 mesecev (trajnice) ali posejani več kot 24 mesecev po 

začetku preusmeritve, se lahko tržijo kot "Demeter" po pridobitvi certifikacije. 

Ti roki se lahko izjemoma podaljšajo. Če je bilo podjetje ali del podjetja intenzivno 
konvencionalno obdelano, lahko pred zgoraj navedenimi časi nastopi tako imenovano 
ničelno leto. 
 

Tabela: Običajna preusmeritev, predhodno konvencionalno kmetovanje 

    Končana 
certifikacija 

 

   12 mesecev   

  12 mesecev Žetev = demeter Žetev =  

 12 mesecev  (posevki, posejani 24 
mesecev po začetku 

preusmeritve) 

demeter  

 Biodinamične 
smernice so bile 
upoštevane 

Žetev = 

"V preusmeritvi v 
demeter" 

ali Žetev = 

"V pretvorbi v 
demeter" (trajnice*) 

(trajnice*)  

      

 0 (Začetek)** 1 2 3 leta  

Tab. 17: Običajna preusmeritev, predhodno konvencionalno kmetovanje 

Časovna točka 1: 12 mesecev po začetku pretvorbe; izdelki, pridobljeni od tega časa naprej, so 
lahko certificirani kot "V pretvorbi v Demeter" 

Časovna točka 2: 24 mesecev po začetku pretvorbe; izdelki, posejani 24 mesecev po začetku 

pretvorbe, se lahko tržijo kot “Demeter” po pridobitve certifikata. Večletni pridelki, požeti od tega 

časa naprej, lahko nosijo certifikat "V pretvorbi v Demeter". 
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Časovna točka 3: 36 mesecev in dlje po začetku preusmeritve; Izdelki pridobljeni iz trajnic lahko 

nosijo certifikat "Demeter". 

*Trava ali trajni zeleni gnoj se ne štejejo kot trajni trajnice 

**Začetek certifikacije preusmeritve je lahko različno opredeljen glede na različne organizacije za 

certificiranje, npr. podpis pogodbe o preusmeritvi ali odobritev načrta preusmeritve. V nobenem 

primeru se preusmeritev ne more začeti, dokler niso izpolnjene vse zahteve teh smernic 

Ti roki se lahko skrajšajo v izjemnih primerih: 

■ Če je bilo kmetiji ali njenemu večjemu delu izdana ekološka certifikacija (brez časa 

preusmeritve) za najmanj eno leto, se lahko za prvo letino izda certifikat "v preusmeritvi v 

Demeter" pod pogojem, da je bila pri pregledu potrjena popolna skladnost z vsemi 

določbami teh smernic (vključno s popolno uporabo preparatov, glejte tudi 6.2). Končano 

certificiranje je mogoče v drugem letu preusmeritve. Trajnice eno leto pozneje. 

■ Če je podjetje ali njegov večji del certificirano ekološko (brez časa preusmeritve) najmanj 

tri leta pred začetkom preusmeritve, se lahko izda celotna Demeter certifikacija za prvo 

letino, pod pogojem, da je bila pri inšpekcijskem pregledu potrjena popolna skladnost z 

vsemi določbami teh smernic (vključno s popolno uporabo preparatov).  

■ Delna obdelava in nova območja sledijo zgornjim predpisom z dodatno zahtevo po 

dokumentaciji. 

Za živalske izdelke certificiranje ustreza statusu certificiranja krme. Glejte tabele, navedene v 
6.3.8. 

Tabela: Srednje hitra pretvorba, predhodno ekološko kmetovanje najmanj eno leto  

     

   Končana certifikacija  

  12 mesecev Žetev = demeter  

 12 mesecev Žetev = 

"V preusmeritvi v 
demeter" 

  

 Ekološka certifikacija 
(brez preusmeritvi v 
ekološko) 

 trajnice 

Žetev "V pretvorbi v 

Demeter" 

 

     

 0   1 (Začetek)* 2 Let  

    

Tab. 18: Srednje hitra pretvorba, predhodno ekološko kmetovanje najmanj eno leto 

*Začetek certifikacije preusmeritve je lahko različno opredeljeno glede na različne organizacije za 
certificiranje, npr. podpis pogodbe o preusmeritvi ali odobritev načrta preusmeritve. 
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Tabela: Hitra preusmeritev, predhodno ekološko kmetovanje najmanj tri let 

Tab. 19: Hitra preusmeritev, predhodno ekološko kmetijstvo najmanj tri let 

  Končana certifikacija  

    

  Žetev =  

 36 mesecev demeter  

 Ekološko 

smernice so bili 
izpolnjeni  

  

    

  0      3 let (Začetek)*       

 

*Začetek certifikacije preusmeritve je lahko različno opredeljeno glede na različne organizacije za 
certificiranje, npr. podpis pogodbe o preusmeritvi ali odobritev načrta preusmeritve. 

Ker se trajnice v tropih in subtropih v določenih okoliščinah nenehno spravljajo, usmeritev 

glede na prvo letino ni pomembna. Zato se tukaj uporabljajo druge referenčne točke.  

Če je podjetje ali njegov večji del ekološko certificirano (čas preusmeritve je izključen) za 

najmanj eno leto, se lahko izda certifikat "v preusmeritvi v Demeter" (izpolnjeni morajo biti vsi 

trije predpogoji): 

■ ne prej kot 12 mesecev po začetku preusmeritve (podpisana pogodba o preusmeritvi ali 

blagovni znamki); 

■ ne prej kot 6 mesecev po prvi celotni uporabi preparatov; 

■ ne prej kot 3 mesece po prvem inšpekcijskem pregledu s pozitivnimi dokazi o skladnosti s 

standardom brez večjih neskladnosti; 

Če je podjetje ali njegov večji del ekološko certificirano (čas preusmeritve je izključen) za 

najmanj tri leta, se lahko izda celoten certifikat Demeter (izpolnjeni morajo biti vsi trije 

predpogoji): 

■ ne prej kot 12 mesecev po začetku preusmeritve (podpisana pogodba o preusmeritvi ali 

blagovni znamki); 

■ ne prej kot 6 mesecev po prvi celotni uporabi preparatov; 
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■ ne prej kot 3 mesece po prvem inšpekcijskem pregledu s pozitivnimi dokazi o skladnosti s 

standardom brez pomembnih neskladnosti; 

 

Tabela 4: Specifični pogoji za trajnice v tropskem in subtropskem podnebju – hitra preusmeritev 

    Končana 
certifikacija 

 

                                     12 mesecev    

 9 mesecev  Žetev =  

 6 mesecev Celoten krog uporabe 
preparatov 

Prvi inšpekcijski 
pregled 

demeter  

    (trajnice)  

      

0 (Začetek)   0,5  0,75  1 leto  

Tab. 20: Posebni pogoji za trajnice v tropskem in subtropskem podnebju – hitra preusmeritev 
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Priloga 1: Izračun staleža živali 

Gnojilna enota (manure unit) določa stopnjo obremenitve. 

Ena gnojna enota ustreza 80 kg N in 70 kg P2O5. Ena enota živine (npr. krava z nominalno 

živo težo 500 kg – 1 GVŽ) izloči 0,7 enote gnoja v letu. 

Tabela: Izračun staleža živali 

Vrsta živali GVŽ-enota živali 

Plemenski biki 1,2 

Krave 1,0 

Govedo, starejše od 2 let 1,0 

Govedo 1–2 let 0,7 

Teleta  0,3 

Ovce in koze do 1 leta 0,02 

Ovce in koze, starejše od enega leta 0,1 

Konji do 3 let, poniji in majhne pasme  0,7 

Konji, stari 3 leta in več 1,1 

Pitani prašiči (20–50 kg) 0,06 

Pitani prašiči nad 50 kg 0,16 

Plemenski merjasci 0,3 

Plemenske svinje (vključno s pujski do 

20 kg) 

0,55 

Plemenske svinje brez pujskov 0,3 

Pujski 0,02 

Kokoši nesnice (brez dopolnilne vzreje)  0,0071 

Pitana perutnina (piščanci, petelinčki) 0,0036 

Pitani piščanci 0,0036 

Pitane race 0,005 

Pitani purani 0,0071 

Pitane gosi 0,0036 
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Tab. 21: Izračun staleža živali 

Za tiste živali, ki proizvajajo različne količine gnoja zaradi svoje pasme ali ravni proizvodnje, 

je treba izvesti prilagoditve navzgor ali navzdol. 

Enote gnoja se izračunajo na podlagi povprečnega števila živali, ki so med letom na kmetiji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga 2: Krma, dovoljena za dokup 

Krma, pridelana na kmetiji, je osnova prehrane živali; cilj je popolna samopreskrba. Če pa 

je treba krmo uvažati, je treba zlasti paziti, da je izbira primerna za proizvodnjo kakovostnih 

izdelkov Demeter. Pri dokupu krme se je treba držati naslednjega prednostnega vrstnega 

reda: 1) krma iz certificiranih kmetij Demeter, 2) krma iz kmetij, ki so ekološko certificirane 

in so članice ekološko certificirane organizacije 3) krma iz kmetij, inšpekcijsko pregledanih 
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glede uredb EC 834/2007 in 889/2008 (ali primerljivo nadzorovana podjetja) 4) krma s 

skrbno upravljanih območij, vključno z naravnimi rezervati, ki ne smejo uporabljati 

sintetičnih gnojil ali kemikalij za zaščito rastlin. 

Do 50 % povprečnega obroka krme je lahko iz še ne polno certificiranih površin, ki pa so 

biodinamično obdelovane in do 20 % iz ekološko obdelanih površin. Dnevni obrok ne sme 

vsebovati več kot 50 % krme iz preusmeritvene Demeter kmetije in ekološke krme. Dokup 

konvencionalne krme ni dovoljen. Pristojna organizacija lahko odobri maksimalno 50 % 

dokup ekološko pridelane krme za prašiče in perutnino, če ni na razpolago nobene 

Demeter krme. To pomanjkanje mora biti dokazljivo.  

Dokup krme mora biti dokumentiran in dokumenti priloženi vsakoletnemu dokaznemu 

poročilu, da je kmetovanje potekalo v skladu s smernicami.  

a) Prežvekovalci: 

■ Osnovna rezana krma kot je seno, slama, silaža, koruza in pesa 

■ Žita, otrobi in tropine  

■ Zrnate stročnice 

■ Listno seno 

■ Zelišča 

■ Melasa 

■ Drugi nenavedeni travniški in poljski sadovi 

■ Krmne mešanice, ki vsebujejo zgoraj naštete surovine 

■ Sadni in zelenjavni odpadki 

■ Mleko in mlečni izdelki  

■ Stranski izdelki obdelave (živalski izdelki so izključeni) 

b) Prašiči: 

■ Dodatno k točki a) se sme dajati: 

■ Mleko, mlečni izdelki in posneto mleko v prahu brez aditivov  

■ Rastlinska olja naravnega izvora (pod pogojem, da ni skrbi glede vsebnosti ostankov) 

■ Čisti zelenjavni odpadki 

■ Sirotka in jajca 

c)    Perutnina: 

■ Dodatno k točki a) in točki b) je dovoljeno dajati: 

■ Suha zeliščna moka 

■ Paprika v prahu 
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d) Naslednja konvencionalno pridelana osnovna krma sme biti uporabljena samo primeru sile 
(npr. neobičajno velika izguba pridelka krme ob naravnih katastrofah, požarih itn.) in to 
samo z dovoljenjem kontrolne organizacije in ob predpostavki, da ni gensko spremenjena: 

■ Osnovna krma kot je seno, silaža, če je mogoče s posestev, ki ne pridelujejo 

intenzivno 

■ žita in stranski izdelki žitne obdelave in mlinov 

■ Stročnice; (brez pogače) 

■ Oljna semena, stisnjene oljne pogače, expeller pogače 

■ Krmna pesa 

Postopek pod točko d) zahteva posebno dovoljenje pristojne organizacije Zduženja 

Demeter Slovenija (ID 24: glejte prilogo 7). 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 3: Obdelava krme – dovoljena dopolnila in aditivi v krmi  

3.1 Obdelava krme  

Krma, krmne komponente ali krmne mešanice se lahko zaradi nerazpoložljivosti 

biodinamičnih surovin, kot so opredeljene v Prilogi 2 in poglavju 3.1.3, dopolnijo s surovinami 

iz ekoloških virov ali virov v preusmeritvi. Vendar pa ne smejo biti obdelani ali vsebovati 

aditivov, ki niso zajeti v teh smernicah (oblikovan za obdelavo živil Demeter v poglavju 3.3 

teh smernic). 

Kadar se krma ali sestavni deli krme s sklicevanjem na Demeter ali biodinamiko na splošno 

dobavljajo kmetijam ali potrošnikom, veljajo splošna pravila za odobritev izdelka in smernice 

označevanja. 

Premiksi ne smejo vsebovati gensko spremenjenih snovi ali biti proizvedeni s pomočjo 

genske tehnologije. Inšpekcijskemu organu ali certifikacijski organizaciji je treba predložiti 

pisno dokazilo o tem. 



 

    Stran 100 od 173 

  

3.2 Dodatki in konzervansi 

Dodatki ali konzervansi, ki so dovoljeni ali dovoljeni z omejitvami: 

■ Krmna sol 

■ Apnenec iz alg, krmni apnenec, apnenec iz školjk 

■ Morske alge 

■ Mineralne mešanice, vitaminski preparati (= premiks: nobenih izoliranih aminokislin, 

prednostno iz naravnih virov) 

■ Kamena moka, ribje olje (samo za mesojedce), rožiči 

■ rastlinska olja, otrobi, pivski kvas, melasa kot nosilec snovi v mineralni krmi, kot vezivo 

prašnih snovi in kot pomožno sredstvo pri stiskanju (maks. 2 % vsebovanih snovi) 

■ v čebelarstvu: sladkor (predpisane Smernice za čebelarjenje in čebelarske izdelke za 

uporabo Demeter, Biodinamika® in sorodne blagovne znamke v dopustni meji). 

3.3 Sredstva za siliranje 

Kot sredstvo za siliranje je dovoljeno uporabiti: 

■ Krmni sladkor 

■ Žitna moka iz žit, pridelanih v skladu s smernicami 

■ Tvorci mlečne kisline 

■ Sirotka 

■ Melasa, sol, mokri in suhi sekanci 

Za zagotavljanje krme v letih s slabimi vremenskimi pogoji:  

■ Organske kisline (brez GSO) 

3.4 Metode obdelave krme  

Vse metode obdelave, dovoljene za živila v skladu s temi smernicami, so dovoljene tudi za 

krmo. Poleg tega je dovoljeno naslednje: 

■ Ekstrudiranje sojinih zrn 
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Priloga 4: Dovoljena/Omejena gnojila ter aditivi za izboljšanje 

tal 

Uvod 

Načelno si je potrebno prizadevati za preskrbo kmetije z lastnimi gnojem in gnojili. Spodaj 

opisan uvoz omenjenih dokupljenih substratov, gnojil in aditivov za izboljšanje tal se lahko 

zgodi samo po potrebi. Uporaba dokupljenega materiala je podvržena posebno skrbnemu 

preverjanju kakovosti z ozirom na zahtevano kakovost Demeter izdelkov. Biodinamične 

kompostne preparate je po možnosti potrebno uporabiti tudi za dokupljena gnojila. 

Dokupljene materiale je treba navesti v okviru uveljavljanja letne certifikacije. Če obstajajo, je 

treba priložiti tudi rezultate raziskav o prisotnosti škodljivih snovi (npr. pri kompostu iz 

svežega zelenja). Nova gnojilna sredstva se sme preizkušati samo v dogovoru s federacijo 

ali pristojno deželno organizacijo – Združenjem Demeter Slovenija (ID 7 – Izjema 3) . 

Uporabiti je treba ustrezne sisteme za preprečevanje kontaminacije certificiranih zemljišč z 

ostanki veterinarskih sredstev, krmnimi aditivi, kot so antibiotiki, naravnimi onesnaževali, kot 

je živo srebro v ribji moki, in drugimi ostanki, kot so herbicidi v leglu.  
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Vsaka uporaba materiala, ki ga te smernice ne dovoljuje, vodi do razveljavitve certifikacije 

kmetije ali vsaj obdelanih posevkov in površin. Glejte tudi poglavje 3.7.  

 

Gnojila in aditivi za izboljšanje tal, dokupljeni s certificiranih Demeter ali ekoloških virov 

Dovoljeno 

Opis Dodatne zahteve 

■ Kompost 

■ Hlevski gnoj, tekoči in poltekoči gnoj živali  

■ Tekoča rastlinska gnojila  

■ Organski odpadki (ostanki žetve itn.) 

■ Slama 

■ Odpadni kompost iz gob 

■ Ostanki pridobivanja bioplina samo, če so 

substrati navedeni v tem razdelku (Demeter ali 

ekološki viri) 

Upoštevajte, da uporaba uvoženih 

snovi sledi splošni ureditvi (3.1.2. 

Izvor surovin) in načelu 

razpoložljivosti (3.1.3. 

Razpoložljivost surovin Demeter). 

Načelno se lahko uporabi vsako 

sredstvo s certificirane kmetije 

Demeter. Ekološka sredstva sledijo 

zgoraj navedenim načelom in se 

lahko dodatno omejijo v 

nadaljevanju. 

 

 

 

 

 

Ni dovoljeno 

Opis  

Na splošno je te smernice oblikovan kot pozitiven seznam, kar ni dovoljeno je 

prepovedano. Kljub temu so omenjena številna prepovedana sredstva, da se zagotovi 

potrebna jasnost. V primeru dvoma se obrnite na svojo certifikacijsko organizacijo.  

Načelno se lahko uporabi vsako sredstvo s certificirane kmetije Demeter. Ekološko 

certificirana sredstva iz kmetije sledijo zgoraj navedenim načelom splošnega režima in 

razpoložljivosti. Gnojila in aditivi za tla iz ekoloških virov v smislu "certificirani za ekološko 

kmetovanje", tj. komercialna sredstva, so opisana spodaj in po potrebi omejeni.  

 

2. Gnojila in aditivi za izboljšanje tal, ki so pripeljana iz necertificiranih virov ali virov zunaj področja 
uporabe ekoloških predpisov 
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Komercialna ekološka dušikova gnojila (glejte omejene količine v poglavju 6.1.3.1): 

■ gnojila z nemineralnim virom dušika, ki ne spadajo v kategorije kmečki gnoj, uvoženi 

kmečki gnoj, zeleni gnoj ali reciklirani gnoj (za podrobnosti primerjajte s poglavjem 6.1.3 

Gnojenje – Splošno) 

■ ki temeljijo na stranskih proizvodih zakola živali, se kompostirajo s preparati, preden se 

uporabijo na področjih, kjer to dopušča nacionalna zakonodaja o gnojilih 

■ neekološkega izvora so dovoljene do konca certifikacijske kampanje 2028. Po tem je treba 

ta gnojila izdelati izključno iz izdelkov, pridobljenih iz ekološko certificiranih virov.  

Dovoljeno 

Opis Dodatne zahteve 

Kmetijski gnoj iz ekstenzivne živine  ■ kolikor je mogoče, pripravljeno v 

kraju izvora ali na lastni kmetiji 

■ ekstenzivna: živina manj kot 2,5 

glave živine/ha in stalen dnevni 

dostop do zunanjih površin 

Gnoj nomadske živine kolikor je mogoče, pripravljeno v 

kraju izvora ali na lastni kmetiji 

Slama in drugi rastlinski materiali Upoštevajte, da uporaba uvoženih 

snovi sledi splošni ureditvi (3.1.2 

Izvor surovin) in načelu 

razpoložljivosti (3.1.3 Razpoložljivost 

surovin Demeter). 

Izvlečki in preparati iz rastlin   

Ribe ■ Kompostirane ali fermentirane s 

preparati 

■ Preskušanje težkih kovin je morda 

potrebno 

Izdelki iz morskih alg uporabljajo se varčno zaradi 

izčrpanja virov 

Izvlečki morskih alg, topni v vodi   

Rastlinsko oglje  

Jajčne lupine  

Izdelki iz svežega lesa in lesni pepel iz 

neobdelanega lesa 

Žaganje, lubje in lesni odpadki – če 

niso onesnaženi s fungicidi in 

insekticidi. 
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Opis Dodatne zahteve 

Šota ■ brez sintetičnih aditivov  

■ za gojenje sadik,  

■ če ni na voljo nobene druge 

možnosti;  

■ uporabljajo se varčno zaradi 

izčrpanja virov 

Potolčena ricinusova semena  

Kompostirani komunalni zeleni odpadki Predvidene sprejemljive ravni 

ostankov, orientacijska Uredba (ES) 

št. 889/2008 za kompostirane 

gospodinjske odpadke 

Mikrobni ali rastlinski kompostni aktivatorji   

Huminske in fulvične kisline  

Talni inokulati  

 

Na primer: 

■ fermenirana žita,  

■ N-fiksirajoče bakterije 

■ mikroza,  

■ Rhizobium bakterije 

■ Hlevski gnoj kot posušeni piščančji gnoj 

■ stranski izdelki zakola živali, kot so  

– moka iz rogov,  

– kostna moka,  

– mesno-kostna moka,  

– posušena kri,  

– lasje in perje ter drugi podobni izdelki 

■ Rastlinski ali glivični ostanki ali stranski izdelki pri 

obdelavi rastlin ali gliv, kot sta vinaza in melasa 

ali drugi podobni izdelki 

■ druge snovi, navedene v tej Prilogi 

 

Če izpolnjuje zahteve Uredbe ES 

1069/2009 za kategorijo 3 

 

Poglavje/Razdelek 1./2./3. 

 

Ni dovoljeno 
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Na splošno je te smernice oblikovan kot pozitiven seznam, kar ni dovoljeno je prepovedano. 

Kljub temu so omenjena številna prepovedana sredstva, da se zagotovi potrebna jasnost. V 

primeru dvoma se obrnite na svojo certifikacijsko organizacijo.  

Opis Dodatne zahteve 

Poltekočinski ali tekočinski gnoj  

Tovarniška ribja moka ali ribji 

odpadki iz ribogojstva 

 

Gvano  Iz netopirjev in morskih ptic 

Živalski gnoj živali, krmljenih z 

gensko spremenjeno krmo 

Če ni mogoče dokazati, da je gnoj brez GSO, ali če 

ni na voljo gnoja brez GSO, lahko zadevna 

organizacija odobri izjemo (točka 1A: glejte Prilogo 

7). 

Kompost iz splošnih komunalnih 

odpadkov 

Nezeleni odpadki ali gospodinjski odpadki, trdni 

odpadki iz gastronomije ali obdelave 

Kanalizacijsko blato  

 

3. Gnojila in aditivi za izboljšavo tal (naravnega) mineralnega izvora 

Dovoljeno 

Opis Dodatne zahteve 

Kamenski prah ■ Vključno s tistimi, ki vsebujejo fosfat in zemljo 

■ Sestava mora biti znana. 

Pulverizirane gline (npr. bentonit)   

Kalcijev klorid  CaCl2; Zdravljenje listov jablan po ugotovljenem 

pomanjkanju kalcija  

Gnojilo iz apna ■ Uporabijo naj se vrste počasnega sproščanja  

■ Dolomit, kalcijev karbonat, školjke,  

■ Kalcificirane morske alge – samo iz mrtvih morskih 

nahajališč ali fosilnih oblik na kopnem. 

Naravna fosfatna kamnina z nizko 

vsebnostjo težkih kovin  

Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov ali 

drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po tem 

materialu 
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Talna bazična žlindra Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov ali 

drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po tem 

materialu 

Kalijeve soli ■ Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov 

ali drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po 

tem materialu. Pri proizvodnji banan se kalij lahko 

uporabi glede na donos, brez dokazane potrebe, do 

4,0 kg K/t oziroma 9,1 kg K2SO/t. 

■ Vsebnost klorida maks. 3 %,  

■ Samo minerali iz naravnih virov  

■ Samo fizično ločevanje soli. 

Kalijev magnezijev sulfat 

Kalijev sulfat 

Magnezijev sulfat Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov ali 

drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po tem 

materialu 

Žveplo Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov ali 

drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po tem 

materialu 

Elementi v sledovih  Samo, če rezultati testiranja tal, analize tkiva/listov ali 

drugi simptomi pomanjkanja pokažejo potrebo po tem 

materialu 

 

Ni dovoljeno 

Na splošno je te smernice oblikovan kot pozitiven seznam, kar ni dovoljeno je prepovedano. 

Kljub temu so omenjena številna prepovedana sredstva, da se zagotovi potrebna jasnost. V 

primeru dvoma se obrnite na svojo certifikacijsko organizacijo.  

Opis Dodatne zahteve 

Sintetični viri dušika  

Natrijev nitrat  

Fosfatna gnojila, topna v vodi  

Čiste kalijeve soli  z vsebnostjo klorida več kot 3 % 

Živo apno  Hitro sproščanje, dovoljeno samo za razkuževanje 

 

4. Substrati, zemlja, lončki, material za tehnično pomoč 
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Dovoljeno 

Opis Dodatne zahteve 

Pripomočki za seme  Na primer: 

■ Kamena moka,  

■ Naravni polimeri 

Nadomestni aditivi  

 

■ Vermikulit,  

■ Vulkanska kamnina,  

■ Perlit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 5: Dovoljeni materiali in metode za nego in zaščito 

rastlin 

Material, naveden tukaj, zlasti pod 3. in 4., se lahko uporablja le v primerih dokazane 

potrebe, in le, če biodinamični ukrepi (npr. ritmična uporaba silika za zatiranje žuželk, 

paprenje) ne morejo zatirati problema. Upoštevati je treba, da lahko uporaba nekaterih 

materialov (npr. mikrofin žveplo, piretrum) ogrozi populacije plenilskih žuželk. Novi materiali 

in metode se lahko preizkusijo le s soglasjem Federacijskega odbora za smernice. Pri 

nakupu komercialnih pripravkov je treba paziti, da ne vsebujejo sestavin, prepovedanih v teh 

smernicah, in da niso proizvedeni s transgenskimi metodami. 

1. Biološka sredstva in tehnologije 

■ spodbujanje razvoja in vnos naravnih sovražnikov povzročiteljev bolezni in škodljivcev 

kulturnih rastlin (roparske pršice, osa najezdnica in podobno), 

■ Sterilizirani samci insektov 

■ Pasti za insekte (barvne ploščice, lepljive pasti in vabe). 

■ Feromoni (seksualno vabeči vonji, sredstva za privabljanje v pasteh in dozirnikih) 

■ Mehanski repelenti (mehanske vabe, ograje proti polžem in podobno), 
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■ Repelenti (ne kemično-sintetična sredstva za odvračanje in preganjanje mrčesa). 

Dodajanje samo na rastline, ne za porabo pri ljudeh in živalih. 

■ Obarvanje (npr. apno za žuželke) 

2. Adhezijska sredstva in sredstva za zdravje rastlin 

Preparati, ki spodbujajo odpornost rastlin na bolezni ter zavirajo škodljivce in bolezni, npr.: 

■ Rastlinski preparati koprivna gnojevka, čaj iz preslice, čaj iz pelina), propolis, mleko in 

mlečni izdelki, homeopatski pripravki 

■ Vodno steklo* (natrijev silikat, kalijev silikat) 

■ Kremenčev pesek, aluminijev silikat 

■ Hitosan 

■ Dodatki: adhezijski pripomočki, sredstva za omočenje, emulgatorji, olja 

■ Dodatna sredstva, odobrena in objavljena s strani Demeter International Odbora za 

smernice  

3. Sredstva proti glivičnim obolenjem 

■ Močljivo žveplo, žvepleni cvet 

■ Vodno steklo* (natrijev silikat, kalijev silikat) 

■ Kalijev bikarbonat* 

■ Eterična olja iz rastlin 

■ Rastlinski izvlečki, če je metoda ekstrakcije v skladu s temi smernicami in izdelek ne 

vsebuje drugih pripomočkov, kot so nosilci ali konzervansi. 

■ Mikroorganizmi/bakterijski preparati 

■ Natrijev bikarbonat* 

■ Natrijev klorid 

■ Cerevisan 

4. Sredstva za zatiranje škodljivcev 

■ Mikroorganizmi; virusni, glivični in bakterijski preparati (npr. Bacillus thuringiensis, 

granulozni virus)  

■ Spinosad z dovoljenjem pristojne organizacije (ID 7: Priloga 7). 

■ Izvlečki piretruma in prah v naslednjih okoliščinah: 

 brez sintetičnih piretroidov; 

 ne za gojenje gob;  

 kot sredstvo za zatiranje škodljivcev v skladišču samo, če v formulacijo niso 

vključeni nobeni kemični sinergisti; 
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 v kmetijski proizvodnji dovoljeno, če v formulacijo ni vključen noben kemični 

sinergist in če zadevna organizacija za potrjevanje dodeli izjemo.(ID 7 A: Priloga 

7); 

■ Čaj iz lubja kasije, 

■ Oljne emulzije (brez kemično-sintentičnih insekticidov) na osnovi rastlinskih olj (vse 

rastline). 

■ Oljne emulzije (brez kemično-sintetičnih insekticidov) na osnovi mineralnih olj, v primeru 

trajnih kultur, samo pred cvetenjem (rastline, ki cvetijo vse leto so izjema) in v primeru, da 

učinkovita rastlinska olja niso na razpolago.  

■ Kalijeva mila, maščobne kisline 

■ Želatina* hidrolizirani protein, 

■ Fe(3) ortofosfat (kot moluskocid) 

■ Azadirahtin (Neem – insekticid)* 

■ Rodenticidi /sredstva za uničevanje miši in podgan v hlevih in drugih zgradbah (samo v 

škatlastih pasteh z vabami oz. tako, da niso ogroženi plenilci /ptice roparice) 

■ Kamena moka*, kava*  

■ Sredstva za uporabo v hlevih in na živalih: diatomejska zemlja, lepljivi trakovi za muhe, 

eterična olja 

■ Maltodekstrin 

■ Terpen (Eugenol, Geraniol in Thymol) 

5. Sredstva dovoljena samo za posebne, trajne in okrasne rastline: 

■ Diatomejska zemlja* 

■ Kalcijev hidroksid 

■ V primeru potrebe se lahko uporablja baker tako, da povprečna količina, uporabljena v 

sedmih letih, ne presega 3 kg/ha/leto, po možnosti z največ 500 g/ha/pršilo. V vinorodnih 

regijah z visokim glivičnim tlakom lahko zadevna organizacija odobri izvzetje za uporabo 

povprečne količine do 4 kg/ha/leto v petih letih. To je omejeno samo na grozdje in hmelj 

(ID 25, glejte Prilogo 7). 

■ žvepleni pripravki kot Hepar Sulphuris*, žvepleno-apnena brozga (fungicid, insekticid, 

akaricid)* 

■ Etilen za indukcijo cvetov v ananasu. 

 

*) Če izpolnjuje zahteve iz Priloge 2, Uredbe ES 834/2007 in 889/2008. 
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Priloga 7: Izjemna dovoljenja (ID) 

Naslednje izjeme so predvidene v mednarodnih Demeter smernicah, ki jih lahko odobrijo 

nacionalne organizacije. Vsa odobrena izjemna dovoljenja se vodijo in letno poročajo 

Akreditacijskemu odboru. 

Št. ID  Opis Referenč-

no 

poglavje 

Nadaljnja merila/Omejitve 

1 Vnos semena neobdelanega, 

konvencionalnega izvora ali 

razmnoževalnega materiala 

konvencionalnega izvora 

6.1.2.2./6.1

.2.3 

 

1A Dokup gnoja živali krmljenih z gensko 

spremenjeno krmo 

Priloga 4 ■ Gnoj je treba kompostirati 

najmanj eno leto ali z 
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intenzivno, hitro metodo 

kompostiranja. 

■ Kompost je treba identificirati 

in obdelati kot ločen kup. 

■ Izvor, količina in uporaba 

(katera površina, kateri 

pridelek) vseh vnesenih gnojil 

morajo biti ustrezno 

dokumentirani. 

 

1B Toplotna obdelava tal v rastlinjakih 6.1.5.5 ■ Takojšnja uporaba 500 in CPP 

po uporabi metode 

■ Samo v kombinaciji s 

konceptom kolobarjenja 

■ se lahko uporabijo ponovno v 

najkrajših časovnih presledkih 

treh let. 

1C Sterilizacija rastnega substrata za gobe, 

rastni substrat in mešanic za lončenje 

6.1.7.6 ■ Takojšnja uporaba 500 in CPP 

po uporabi sterilizacije 

1D Vrste gob, za katere je znano, da reagirajo 

na svetlobo, npr. šiiti, se gojijo z svetlobo, če 

podnebje zahteva izolirane rastne lope 

6.1.7.4  

1 E Ciljna obogatitev z CO2 za optimizacijo ravni 

CO2 v obdobjih primanjkljaja rasti 

6.1.6.5  

2  Tla brez vegetacije trajnic 6.1.7 Prvo leto sajenja ali trajno v 

polaridnih podnebjih 

3 Novi posevki in proizvodne metode (npr. 

nova gnojila, sredstva za varstvo in nego 

rastlin) 

6.1.1/6.1.4/

Prilogi 4 in 

5 

 

3 A Komercialne mešanice za lončenje, ki ne 

izpolnjujejo splošnih zahtev 

6.1.6.1  

4  Čiščenje neokrnjene narave 6.1.9.1  

4A Neuporaba preparatov na strmih in 

nedostopnih zemljiščih 

6.2./6.3.6.6  
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4 B Spodnja frekvenca škropljenja iz roga na 

nekošenih pašnikih  

6.2 ■ Vsako nepokošeno pašno 

zemljišče je treba vsaj vsaka tri 

leta poškropiti s kremenom iz 

roga 

■ Vsako leto je treba dve tretjini 

površin za krmo poškropiti s 

kremenom iz roga 

5 Uporaba fosilne vode za namakanje 6.1.9.2 Mora vključevati podroben načrt 

za oceno učinka uporabe 

5 A Sodelovanje med kmetijami 6.3.4 Za omejitve glejte 6.3.4.  

6 Privezovanje živine 

 

6.3.5 Posamezne živali iz varnostnih 

razlogov, cele črede v zgradbah, 

postavljenih pred letom 2000, ne 

pri prašičih, teletih in mladem 

govedu 

7 Uporaba zdravila Spinosad pri zatiranju 

škodljivcev 

Priloga 5  

7 A Uporaba piretruma v kmetijski proizvodnji  Priloga 5 V formulacijo niso vključeni 

nobeni kemični sinergisti  

8 Izjeme od zahtev, ki urejajo zgradbe in pašo  6.3.5 Za nadaljnje zahteve glejte 6.3.5. 

9  Pomanjkanje dostopa do pašnikov ali 

gibanje na prostem za govedo 

6.3.5/6.3.5.

1 

 

10  Pomanjkanje gibanja na prostem za pitane 

prašiče 

6.3.5.3  

11 Odstranjanje rogov 6.3.5.1 Letni pregled 

12 Obstoječi objekti perutnine pred junijem 

2013 

6.3.5.4 Samo omejitve zalog 

13  Omejitev za uvoženo ekološko krmo 6.3.6.2/6.3

6.9/6.3.6.1

0 

 

14 A Manj kot 3 kg sena/žival v zimski prehrani 6.3.6.3 

6.3.6.4 

Silaža ali slama kot nadomestek 

15  Gostujoče živali 6.3.6.7  

16  Skupni pašniki 6.3.6.8  
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17 Konvencionalna krma za mlade purane 6.3.6/6.3.6.

10 

Največ 10 % do 10. tedna 

18  Dokupljena živina 6.3.8.1 Do 40 % črede, za nadaljne 

omejitve glejte 6.3.8.1. 

19  Dokup pujskov konvencionalnega izvora  

 

6.3.8.5 Lahko se proda kot "v 

preusmeritvi v Demeter" 

20  Nakup pitanih kokoši konvencionalnega 

izvora 

6.3.8.6  

21 Podaljšana obdobja preusmeritve 6.3.11 

6.3.11.2 

6.3.11.4 

■ Do pet let za trajnice in 

okrasne rastline (za dodatne 

omejitve glejte 6.3.11.2);  

■ Konvencionalna živinoreja do 

treh let (če je bila pozneje 

opuščena),  

■ Ekološka živinoreja do pet let 

24  Odstopanja od režima krmljenja v izrednih 

razmerah 

6.3.6/Prilo-

ga 2 

■ Samo v nepredvidljivih 

dogodkih, kot so ekstremne 

podnebne razmere, naravne 

katastrofe, poškodbe zaradi 

požara itn. 

■ Odstopanja od splošnega 

režima krmljenja, ki ga 

izvzame certifikacijska 

organizacija, morajo biti v 

skladu z načelom 

razpoložljivosti in splošnim 

režimom z zmanjšanjem 

deleža na kmetiji, nato deleža 

Demeter na splošno, nato 

deleža ekološke pridelave do 

100 % neekoloških deležev 

■ Neekološki deleži so omejeni 

na sestavine krme, navedene v 

Prilogi 2 d) 

25  Za uporabo povprečne količine bakra do 4 

kg/ha/leto nad 5 

Priloga 5  

Tab. 22: Pregled izjem za odobritev 
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Zahtevek za izjemno dovoljenje, ki ni predvideno, mora biti v skladu s “Postopkom za 

pridobitev državnega izjemnega dovoljenja” iz navodil.  

 

Priloga 8: Najnižja starost zakola za perutnino 

Vrsta perutnine Najnižja starost (v 

dnevih) 

Piščanci 81 

Pekinške race 49 

Race 70 

Racmani 84 

Mallard race 92 

Pegatke 94 

Purani in gosi 140 

Tab. 23: Najnižja starost zakola za perutnino 

 
 
 
 
 
 

Priloga 10: Biodinamični preparati 

Zagotavljanje kakovosti za izdelavo biodinamičnih preparatov.  

Ta priloga podaja smernice za izdelavo in uporabo preparatov. To je samo priporočilo. 

Biodinamični ukrepi, ki so potrebni za certifikacijo Demeter, so navedeni v poglavju 4. 

Splošna priporočila  

■ Biodinamični kompostni preparati in preparati za škropljenje (v nadaljevanju preparati) so 

naravna sredstva in se uporabljajo v zelo majhnih količinah, za povečanje bioloških 

lastnosti tal, uspevanja in zagotavljanja kakovosti rastlin in zdravja živali. Delujejo kot 

"bioregulatorji", torej vzpodbujajo samoregulacijo bioloških sistemov, npr. celotni biološki 

cikel na kmetiji. 
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■ So bistvenega pomena za biodinamično kmetijstvo in njihova uporaba je priznana zahteva 

Mednarodnega biodinamičnega standarda Demeter. 

■ Izdelava preparatov poteka na kmetiji. Preparati so izdelani iz delov rastlin, kravjega gnoja 

in kremenove moke, pri tem se del teh materialov zavije v ovojnice iz živalskih organov, za 

določen čas, po navadi pol leta, zakoplje v zemljo. Organske ovojnice se po končanem 

procesu odstrani s preparatov in uniči po predpisih za odstranjevanje živalskih trupel.  

■ Količine porabe preparatov so naslednje: za škropljenje 50–300 g/ha (gnoj iz roga) in 2,5–

5 g/ha (kremen iz roga) ter 1–2 cm³ kompostnih preparatov na 10 m³ komposta ali 

hlevskega gnoja/gnojevke.  

■ Gnoj iz kravjega roga ali prepariran gnoj iz kravjega roga (500P) je treba razširiti na 

začetku vegetativne faze ali po spravilu certificiranega pridelka, vendar v vsakem primeru 

najmanj enkrat letno po stopnji najmanj 50 gr/ha. Kremen iz roga je treba škropiti, kot to 

narekuje rastlinska faza razvoja, vendar vsaj enkrat letno po stopnji najmanj 2,5 g/ha. 

■ Za pridelke, ki se pridelujejo vse leto in neprekinjeno (kot na primer banane), je 

priporočljivo, da škropilne preparate nanesete vsaj trikrat na leto. 

■ Za vse podrobnosti o uporabi biodinamičnih pripravkov glejte poglavje 6.2. 

Osnovna načela za pripravo preparatov  

■ Najbolje je, da so biodinamični preparati izdelani na kmetiji sami, s pomočjo naravnih 

procesov (npr. zimskega mirovanja tal in poletne živosti tal). Vse sestavine potrebne za 

preparate, naj izhajajo, kolikor je le mogoče, s kmetije same.  

■ Med proizvodnjo so bistveni živi biološki procesi. Uporabljeni organi so izbrani zaradi 

edinstvenih lastnosti, ki jih imajo zaradi svoje prejšnje funkcije v živalskem organizmu. 

Njihova naloga je koncentriranje konstruktivnih in tvornih živih sil v snovi preparatov. 

■ Uporabljeni živalski organi morajo biti standardne kakovosti hrane. Dezinfekcijska sredstva 

so škodljiva za proces.  

■ Preparati, izdelani na ta poseben način, razvijejo močno, vendar subtilno moč, katere 

učinek se lahko primerja z učinkom homeopatskih zdravil. 

Materiali, potrebni za izdelavo preparatov  

Pri izdelavi biodinamičnih preparatov se uporabljajo naslednji materiali in ocenjene količine 

potrebnega ekološkega materiala na hektar.  

Preparat Snov Živalski organ Količina/leto  

Preparati za škropljenje  

Gnoj iz roga  Kravji gnoj Kravji rog 1 rog/ha (*1) 

Kremen iz roga Kremenova moka Kravji rog 1 rog/25 ha 

Kompostni preparati: 
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Preparat Snov Živalski organ Količina/leto  

Kamilica Cvetovi  Črevo (2*) 30 cm/100 ha 

Hrastovo lubje  Lubje  Lobanja (3*) 1 lobanja/300 ha 

Regrat Cvetovi  Potrebušnica (4*) 30 x 30 cm/100 ha 

Uredba (EC) 1774/2002 se ne upošteva za: 

Rman Cvetovi Jelenji mehur (5*)  1 mehur/250 ha 

Pekoča kopriva Cela rastlina Nič  

Baldrijan Izvleček iz cvetov  Nič  

Tab. 24: Materiali, potrebni za izdelavo preparatov 

Opombe: (1*): ob 5 x uporabi. (2*): goveje črevo iz BSE neoporečnih dežel, (3*): lobanja (samo 
kosti) prašičja, konjska, ali goveja (starost pod 1 letom); (4*): goveja potrebušnica; (5*): jelenov 
mehur (ne iz Severne Amerike) 

Izvor živalskih organov in ravnanje z njimi  

■ Potrebni živalski organi naj bodo po možnosti od certificirane ekološke živali z lastne 

kmetije. Razen pri izdelavi gnoja iz roga lahko od tega odstopamo in uporabimo tudi 

rogove iz drugih virov. 

■ Dokler ne bodo veljala drugačna pravila, se goveja čreva lahko dobi le iz dežel, kjer ni 

BSE. 

■ Pri vseh živalskih organih gre (z izjemo jelenovega mehurja in rogov) za material živilske 

kakovosti 3. kategorije, v skladu z uredbo (EC) 1774/2002 

■ Uporabljamo organe v svežem ali posušenem stanju.  

■ Lobanjo, preden jo napolnimo s hrastovim lubjem, zakopljemo v zaprtem komposterju v 

mešanico žaganja in komposta, da se z mikrobnim procesom očisti. Ostanke čiščenja 

oddamo v odstranjevalnico živalskih trupel v skladu z veljavnimi predpisi. 

■ Med potekom postopka moramo napolnjene organe primerno zaščititi, da jih ne požre 

divjad (npr. z neglaziranimi cvetličnimi lonci, gredami itn.).  

■ Po končani izdelavi preparatov ostanke ekoloških ovojnic odločimo od preparatov in jih 

oddamo na odrejeno mesto za odstranjevanje živalskih trupel.  

Ocena tveganja  

Uporaba biodinamičnih preparatov ne predstavlja dodatnega tveganja, ker  

• so uporabljeni ekološki materiali standardne kakovosti (lobanja, goveje črevo, 

peritonej) ali dovoljena gnojila (rog), 

• preostali material se odstrani in odlaga, ko je proizvodnja končana, 
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• biološka stabilizacija in nevtralizacija patogenov poteka v polletnem obdobju 

fermentacije, 

• količine pripravljene snovi so izredno majhne (zelo malo gramov na hektar), 

• pripravki iz komposta se nanesejo na gnoj in kompost in ne neposredno na rastline. 

Glede na opisane malenkostne uporabljene količine in na naravne mikrobiološke razgradnje 

procese v zemlji, lahko izdelavo in uporabo preparatov uvrstimo med nerizične. 

Priporočena literatura 

Raupp, J. & U. J. König (1996): Biodynamic preparations cause opposite yield effects 

depending upon yield levels. Biol. Agric. & Hort. 13, 175–188 

Wistinghausen, C. v.; Scheibe, W.; Wistinghausen, E. v.; König, U. J. (2000): The 

Biodynamic Spray and Compost Preparations Production Methods. Booklet, Vol. 1, Stroud; 

1st Ed. 

Wistinghausen, C. v.; Scheibe, W.; Heilmann, H.; Wistinghausen, E. v.; König, U. J. (2003): 

The Biodynamic Spray and Compost Preparations Directions for Use. Booklet, Vol. 2, 

Stroud; 1st Ed. 

Dovoljena uporaba biodinamičnih preparatov je določena v členu 12 (1) c) EC uredbe 

834/2007. V Sloveniji imamo prevedeno naslednjo literaturo, ki jo uporabljamo pri 

biodinamičnem kmetovanju. Literaturo je prevedla Založba Ajda Vrzdenec in jo je mogoče 

dobiti tudi v vsakem društvu Ajda: 1. Sattler-Wistsinghausen: Kmetovanje po biodinamični 

metodi 2. Maria Thun: Praktično vrtnarjenje 3. Meta Vrhunc: Preparati 
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7 Standardi izdelkov za kategorije 
izdelkov Demeter 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

7.1 Embalaža 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018      Datum revizije oktober 2021 

7.1.1 Obseg 

Te smernice se uporablja za embalažo izdelkov, ki so vneseni v dobavno verigo z namenom 

trgovine na drobno, zlasti za embalažo za potrošnike. Proizvodna embalaža, sekundarna 

embalaža (združevanje, prikazovanje) in terciarna embalaža (transport) ne spadajo v okvir 

teh smernic. Vendar je te smernice, če se le da, potrebno upoštevati tudi pri teh embalažah.  

Upoštevajte, da je to splošni razdelek embalaže, smernice izdelkov lahko vsebujejo dodatne 

omejitve glede na kategorijo izdelka. 

7.1.2 Splošna načela 

Razdelek za embalažo je trenutno v postopku priprave. Če že uporabljate embalažo, ki ni 
navedena tukaj, ali če želite uporabljati embalažo, ki ni navedena na seznamu, se obrnite na 
svojo organizacijo za certificiranje ali Odbor za smernice Mednarodne Biodinamične Demeter 
Federacije. 
 
Embalaža in izdelki Demeter morajo izpolnjevati najboljšo mogočo okoljevarstveno prakso, ki 
v vsakem primeru pomeni: 

• Minimaliziranje količine uporabljenega materiala, pri čemer ni dovoljeno uporabiti 

embalažo, ki daje vtis večje prostornine, kot je dejanska vsebnost. 
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• Po možnosti uporabite material za večkratno uporabo ali vsaj za recikliranje. 

• Ni dovoljeno uporabiti preveliko embalažo v smislu majhnih pakirnih enot v celotni 

embalaži ali dodatnih dekorativnih ovitkov.  

7.1.3 Izrecno prepovedani embalažni materiali 

■ Ni dovoljeno uporabiti nanomateriale v embalaži ali premazih embalaže. Trenutno 

zakonske določbe v povezavi z označevanjem nanomaterialov ne zadostujejo. Če imate 

kakršne koli skrbi, se pozanimajte pri svojem proizvajalcu ali zahtevajte izjavo brez 

ugovora glede uporabe snovi nano velikosti. Primeri nanodelcev v embalaži so izdelki s 

posebnimi antibakterijskimi premazi, posebnimi lastnostmi glede migracije plinov in 

površine s posebnimi adhezijskimi lastnostmi. 

■ Embalažni materiali ne smejo vsebovati sredstev za zaščito pred plesnijo. 

■ Premazi, barvila ali črnila, ki vsebujejo ftalate, so prepovedana, če bodo v neposrednem 

stiku z živili. 

■ Polivinilklorid (PVC) in klorirana embalaža na splošno nista dovoljena.  

■ Embalažni material ne sme biti izdelan iz materialov ali snovi, ki vsebujejo gensko 

spremenjene organizme ali gensko spremenjene encime, so bili iz njih pridobljeni ali 

proizvedeni. To velja zlasti za plastične mase na biološki osnovi, proizvedene iz gensko 

spremenjenih obnovljivih surovin. 

■ Sintetični premazi za sir so prepovedani, če vsebujejo fungicide. 

7.1.4 Odobreni ali omejeno odobreni embalažni materiali 

Tabela: Skupine izdelkov z okrajšavami 

Okr. Skupina izdelkov/standardni razdelek Okr. Skupina izdelkov/Standardni razdelek 

BB Kruh in pecivo FV Sadje in zelenjava 

MI Mleko in mlečni izdelki Oil Olja in masti za kuhanje 

S Sladkor, sladila, slaščice, sladoled in 
čokolada 

IMF Mlečna formula za dojenčke 

MS Meso in izdelki iz mesa  HS Zelišča in začimbe 

COS Kozmetični izdelki in izdelki za 
osebno nego 

G Žito, izdelki iz soje, izdelki iz žitaric in 
testenine 

W Vino in peneče vino B Pivo 

A Alkoholna žganja in alkohol za 
nadaljnjo obdelavo 

CFW  Jabolčnik, sadna vina in kis 
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Okr. Skupina izdelkov/standardni razdelek Okr. Skupina izdelkov/Standardni razdelek 

SCN Izdelki iz soje, pijače iz žita in 
oreškov 

  

 

Embalaža Skupina 

izdelkov 

Pripombe/Omejitev 

Papir 

Papir Vse Beljen papir ali karton mora biti popolnoma brez 

klora (TCF) ali elementarnega klora (ECF). 

Reciklirani papir ne sme vsebovati klora (PCF); iz 

recikliranega papirja in kartonske embalaže lahko 

spojine mineralnega olja prehajajo iz tiskarskih črnil 

surovin v izdelek. Zlasti pri izdelkih, ki vsebujejo 

maščobe in olje, ter izdelkih z dolgim rokom 

uporabnosti se morate posvetovati s proizvajalcem 

glede preventive in morebitnih ovir. Ta pripomba 

velja za vso papirno embalažo.  

Voščeni papir Vse  

Papir s prevleko PE Vse  

Karton/vezan les Vse  

Kartonska embalaža/PE Vse Prevlečeni s polietilenom na eni ali obeh straneh 

Pergamin/pergamentni 

papir 

Vse   

Aluminij 

Aluminijasta folija Vse 

(razen 

vina) 

Če je to tehnično neizogibno (zadevna 

certifikacijska organizacija ima odgovornost 

opredeliti kaj je tehnično neizogibno) 

Aluminijasti kompozit (s 

kartonom, PE) 

FV, MI, 

SCN 

Za sveže mleko in pijače, tekoče izdelke;  

Aluminijaste cevi FV, Oil Samo za gorčico, hren, majonezo 

Plastika na osnovi mineralnih olj 

Polietilen (PE) Vse 

(razen 

vina) 

posamezno in v 

kombinaciji 

Prosimo, upoštevajte 

morebitne omejitve v 

smernicah izdelkov  

Polipropilen (PP) Vse 

(razen 

vina) 

Poliamid (PA) FV, G, MS 
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Embalaža Skupina 

izdelkov 

Pripombe/Omejitev 

Poliakril G  Prosimo, upoštevajte morebitne omejitve v 

smernicah izdelkov 

Polistirol/polistiren (PS) MI Samo K3-kozarci v kombinaciji s kartonskimi ovitki 

Polietilen teraftalat (PET) FW; MI Samo za pijače, samo v okviru povratnih sistemov 

MS; MI, G Samo za termoformirne filme 

Celulozni hidrat/celofan S, G Posamezno, v kombinaciji ali kot premaz 

Bioplastika/ tehnični biopolimeri 

Polietilen (PE) Vse Bioplastika na splošno ne prinaša nobenih ključnih 

prednosti iz okoljevarstvenega vidika. Material v 

nobenem primeru ne sme vsebovati gensko 

spremenjenih obnovljivih surovin ali biti narejen iz 

njih 

Celulozni acetat (CA) Vse 

(razen 

vina) 

Kompostna ali biorazgradljiva primarna embalaža 

Škrobna plastika 

(mešanice škroba, 

polimerne surovine, 

polivinil alkohol/PVAL, 

termoplastični škrob) 

Vse 

(razen 

vina) 

Če je v skladu z evropskim standardom za 

kompostno embalažo (EN13432). 

Material v nobenem primeru ne sme vsebovati 

gensko spremenjenih obnovljivih surovin ali biti 

narejen iz njih. 

Polimlečna kislina (PLA) 

Izdelki iz celuloze 

Polihidroksne maščobne 

kisline (PHF) 

Drugi materiali 

Lončena posoda Vse  

Pločevina in pokositrena 

pločevina 

Vse 

(razen 

vina) 

varjeni in ne spajkani 

Steklo Vse  

Tab. 25: Pregled embalažnega materiala in skupin izdelkov 

 

 



www.demeter.net  Odbor za smernice 

 

 

7.2 Sadje in zelenjava 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

7.2.1 Obseg 

Ta razdelek zajema obdelavo sadja in zelenjave, vključno z gobami, krompirjem in izdelkov 

iz krompirja. Standard funkcionira kot pozitiven seznam, zato so prepovedane vse metode, 

pripomočki in aditivi, ki niso omenjeni. V primeru dvoma se obrnite na svojo organizacijo za 

certificiranje ali koordinatorja Odbora za smernice.  

7.2.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za sadje in zelenjavo so navedene v 

naslednjem razdelku standarda. 

7.2.3 Sadje 

Splošna načela – sadje 

■ Toplotne obdelave, kot so pasterizacija, sterilizacija in avtoklaviranje, so upravičene za 

namen mikrobne stabilnosti in podaljšanja roka uporabnosti izdelkov. Izbrati je treba 

najnežnejšo možnost za dosego tega vpliva. V primeru dvoma zadevna certifikacijska 

organizacija odloči o potrebi po uporabljeni tehnologiji. 

■ Aseptično polnjenje je mogoče in zaželeno. Kuhanje je treba doseči z uporabo 

večstopenjskega uparjalnika in/ali uparjalnika s tankim filmom, če je mogoče v vakuumu, 

npr. v vakuumskem parniku. 

■ Predhodno pranje lahko opravite z vodo iz pipe. Končno čiščenje sadeža je treba opraviti s 

čisto pitno vodo. 

■ Sladkanje sadnih konzervansov je dovoljeno, tekočina za polnjenje se lahko pripravi z 

uporabo medu živilskega razreda, polnomastnega trsnega sladkorja ali surovega 
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sladkorja. Zaradi prehranskih razlogov je treba te aditive uporabljati v najnižjih možnih 

koncentracijah. 

■ Proizvodnja koncentratov sadnega soka iz sadnih sokov ali nerafiniranih izvlečkov soka 

brez dodatnega slajenja je dovoljena, vendar sok, rekonstituiran iz koncentratov ni 

dovoljen. Dovoljena je proizvodnja nektarjev iz koščičastega sadja (pa tudi divjega sadja in 

jagodičevja).  

■ Dovoljena je proizvodnja sadnih sirupov. 

■ Sladkanje paste in sliv ni dovoljeno, celuloza iz kislega sadja se lahko sladka z medom ali 

sladkorjem. 

Za izdelek specifični pripomočki, aditivi in načini obdelave – sadje 

■ Etilen za zorenje banan se lahko uporablja. 

■ Za namaze na osnovi sadja je dovoljena uporaba pektina (E 440a, ki ni amidiran), agar-

agarja (E 406; brez fosfatov ali kalcijevega sulfata, ki ni konzerviran z žveplovim 

dioksidom) in gumija iz rožičevih zrn (E 410).  

■ Domorodni škrob in predželatinizirani škrob kot sestavina sta dovoljena. 

■ Encimi se lahko uporabljajo, vendar morajo ustrezati zahtevam iz tabele 3.3. 

■ Rastlinska olja in masti (nehidrogenirana) kot sredstva proti sprijemanju za suho sadje. 

■ Alum za ekološko pridelavo banan za zaustavitev pretoka lateksa z rezane površine 

šopov banan je dovoljen 

■ Rastlinske beljakovine (npr. grahove beljakovine) so dovoljene za kozmetične namene 

(potrebno je pisno dovoljenje zadevne certifikacijske organizacije) (ID 10: Poglavje 7.19). 

■ Dodajanje saharoze v suhi obliki ali kot sirup ni dovoljeno. 

■ Diatomejska zemlja, bentonit in želatina za bistrenje in filtriranje sadnih sokov so 

dovoljeni.  

■ Dovoljene so vse obdelave sadja z naravnimi kislinami, kot sta koncentrat limoninega 

soka ali mlečna kislina.  

■ Dovoljeno je mehansko sekanje ali homogenizacija.  

7.2.4 Zelenjava (vključno s krompirji in Z gobami) 

Splošna načela – zelenjava 

■ Obdelave, kot so pasterizacija, sterilizacija in avtoklaviranje, so upravičene za namen 

mikrobne stabilnosti in podaljšanja roka uporabnosti izdelkov. Izbrati je treba najnežnejšo 

možnost za dosego tega vpliva. Ob dvomu zadevna certifikacijska organizacija odloči o 

potrebi po uporabljeni tehnologiji. 
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■ Aseptično polnjenje je mogoče in zaželeno. Kuhanje je treba doseči z uporabo 

večstopenjskega uparjalnika in/ali uparjalnika s tankim filmom, če je mogoče v vakuumu, 

npr. v vakuumskem parniku. 

■ Predhodno pranje lahko opravite z vodo iz pipe. Končno čiščenje je treba opraviti s čisto 

pitno vodo. 

■ Mehanske metode lupljenja so dovoljene za tiste zelenjave, katerih lupina ni primerna za 

prehranjevanje. 

■ Dovoljene so vse obdelave z naravnimi kislinami, kot so koncentrat limoninega soka, kis ali 

mlečna kislina.  

Za izdelek specifični pripomočki, aditivi in načini obdelave – zelenjava 

■ Diatomejska zemlja je dovoljena.  

■ Zamrzovanje zelenjave z dodano tekočino ni dovoljeno 

■ Paradižnikova pasta se proizvaja iz celuloze z redukcijo vode s segrevanjem. Za 

prilagoditev vsebnosti suhe snovi se lahko sveža celuloza vrne v pasto. 

■ Za pridelavo zelenjave, konzervirane z mlečno kislino, so dovoljene starter kulture, 

dodajanje sladkorja je dovoljeno do 1 %. 

7.2.5 Embalaža – sadje in zelenjava  

Splošna pravila so pod poglavjem 8.1. Veljajo smernice za embalažo, dodatne omejitve so 
naslednje: 
 

■ Embalaža svežega sadja in zelenjave v plastiki na osnovi mineralnega olja ali biološki 

osnovi ni dovoljena, to velja tudi za embalažo, ki je vsaj deloma sestavljena iz imenovanih 

snovi.  

■ Biorazgradljiva plastika, reciklirana plastika in plastika, ki se lahko v celoti reciklira, se 

lahko uporabljajo za občutljivo sadje in zelenjavo (sveža zelišča, solate, jagodičevja, 

korenje in češnjev paradižnik) v obdobju preusmeritve do 1. 1. 2024. 
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7.3 Kruh in pecivo 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.3.1 Obseg 

Ta razdelek zajema obdelavo kruha in peciva. Sorodni izdelki, kot so žitni izdelki iz slaščic, 

so urejeni z drugimi razdelki standarda.  

Standard funkcionira kot pozitiven seznam, zato so prepovedane vse metode, pripomočki in 

aditivi, ki niso omenjeni. V primeru dvoma se obrnite na svojo organizacijo za certificiranje ali 

koordinatorja Odbora za smernice.  

7.3.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za kruh in pecivo so navedene v 

naslednjem razdelku standarda. 

7.3.3 Splošna načela – kruh in pecivo 

Osnovno načelo: Vsaka država se mora na podlagi kakovosti pečenja žit odločiti, ali so 

sredstva za izboljšanje peke potrebna in se lahko uporabijo. Vse sestavine in aditive v 

sredstvih za izboljšanje peke je treba vključiti v celotno deklaracijo, kot je to zahtevano za 

označevanje zavitih ali odprtih pekovskih izdelkov Demeter. Konvencionalna sredstva za 

izboljšanje peke lahko vsebujejo samo tiste sestavine in aditive, ki so navedeni v razdelku 

7.3.4. Vsa sredstva za izboljšanje peke, ki se uporabljajo v pekovskih izdelkih Demeter, 

zahtevajo odobritev zadevne certifikacijske organizacije, tj. potrditev, da izpolnjujejo te 

smernice. 

 

Uporaba kladivnic je prepovedana zaradi nevarnosti velike hitrosti vrtenja, ki povzroča 

temperaturne vplive in zmanjšuje kakovost. Če mlin temelji na tehnologiji kladiva, vendar je 

opremljen z učinkovitim notranjim hladilnim sistemom, je uporaba dovoljena. Uporabijo se 
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lahko mlini iz naravnih ali umetnih kamnov ali jekleni valjčki. Pri nakupu mlina je treba dati 

prednost kamnitim mlinom. 

Pek se lahko odloči, ali bo spekel sveže brušeno moko ali moko, ki je bila shranjena nekaj 

časa. 

Podaljšanje ali prekinitev vzhajanja pri proizvodnji s hlajenjem ali zamrzovanjem je 

dovoljeno, če to zahteva tehnika. To je treba ustrezno prijaviti. 

Pri nakupu nove pečice ima iz okoljevarstvenega vidika plinski vžig prednost pred električnim 

vžigom ali vžigom z oljem. 

Uporabijo se lahko posode in pladnji za peko iz jekla, nerjavečega jekla ali stekla. Če se 

uporabljajo prevlečene posode ali pladnji, je treba pred prvo uporabo skrbno upoštevati 

priporočila za predobdelavo prevlečene površine. Že majhne nepopolnosti na površini 

pomenijo, da se taka prevlečena jekla ne smejo več uporabljati. 

K kruhu in pekovskim izdelkom Demeter, bodisi zaviti ali odprti, mora biti priložen seznam, ki 

je na voljo vsem strankam, trgovcem na drobno in distributerjem. 

7.3.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – kruh in pecivo 

■ Arašidova in palmova olja vsaj ekološke kakovosti so dovoljena samo za cvrtje 

■ Suhi mlečni izdelki se ne smejo uporabiti za nikakršen namen 

■ Dovoljena kemična sredstva za vzhajanje so natrijev ali kalijev bikarbonat. Tvinsko 

kiselino, natrijevim ali kalijevim tartratom (E 334/335/336 in E 500/501) v kateri koli 

kombinaciji. Edino dovoljeno nosilno sredstvo je zrnati škrob.  

■ Lecitin kot aditiv za čokoladni premaz je dovoljen. 

■ Odobrena sredstva za zgoščevanje sta Agar-agar (E406) in neamidirani pektin (E 440a). 

Želatina se lahko uporablja samo za jogurt in skuto ter za pripravo smetane. 

■ Štiriodstotna raztopina natrijevega hidroksida, E 524, je dovoljena v proizvodnji presta in 

slanih peciv. 

■ Dovoljene arome za uporabo pri dekoriranih sladkarijah (fancy baking) so izključno čista 

eterična olja ali čisti izvlečki, ki so enaki osnovnemu materialu. 

■ Pšenični gluten se lahko uporablja kot sredstvo za izboljšanje peke, vendar le za 

pekovske izdelke, ki vsebujejo pšenico, in samo za majhne pekovske izdelke, kot so 

bageta, prepečenec in toast.  

■ Kot sredstva za vzhajanje iz mikroorganizmov se lahko uporabljajo pecilni fermenti, 

kislo testo in kvas. Kultivacijska kislina se lahko uporablja kot zaganjalnik samo v prvi fazi 

za kislo testo, cilj je razviti večstopenjski postopek brez uporabe kvasa. Za kvas je na 

razpoložljivosti ekološki kvas, kvas, ki je pomnožen z ekološkimi substrati in 

konvencionalni kvas. 
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■ Sadni sokovi, slad in sojina moka ter acerola v prahu so dovoljeni kot sredstva za 

izboljšanje peke pri proizvodnji vseh pekovskih izdelkov.  

■ Primerna sredstva proti sprijemanju so moka (iz zrn), rastlinska olja in masti, maslo in 

druge živalske maščobe. Lesna moka, magnezijev oksid in nelepljive emulzije niso 

dovoljene. Vosek je dovoljen, dokler ne najdete primernejšega nadomestnega materiala. 

7.3.5 Za izdelek specifični načini obdelave – kruh in peciva 

■ Peka v foliji je prepovedana. Papir in folija za peko se lahko uporabljata samo za 

preprečevanje lepljenja majhnih peciv (npr. slane preste, žemljice, piškoti itn.). 

■ Pečeni kruh in peciva se ne smejo zamrzniti in pozneje prodajati kot odmrznjeni izdelki  

■ Peka v visokofrekvenčnih infrardečih pečicah ni dovoljena. 

■ Aluminijasti kalupi za pecivo za enkratno uporabo so prepovedani. 
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7.4 Žito, izdelki iz žitaric in testenine 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

7.4.1 Obseg 

Ta smernica zajema žita, zmleta žita, žitne kosmiče, vključno s psevdožiti, kot so: ajda, 

kvinoja in amarant. Tudi izdelki, izdelani iz zgoraj navedenih, npr. žita za zajtrk (kosmiči), 

mešanice za peko, suhe mešanice s precejšnjim odstotkom žit (rissole, polpete, rižota), kavni 

nadomestki iz žit, »nativni« škrob in predhodno želatinizirani škrob, sladno žito. Ta razdelek 

se ne nanaša na kruh, torte in tortno pecivo; glejte tudi 7.3  

7.4.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za kruh in pecivo so navedene v 

naslednjem razdelku standarda. 

7.4.3 Splošna načela – žita, izdelki iz žitaric in testenine 

Za polnjene izdelke, kot so polnjene testenine, mora polnilo ustrezati zadevnim smernicam, 

npr. za sadje in zelenjavo ali meso in mesne izdelke.  
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7.4.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – žita, izdelki iz žitaric in 

testenine 

■ Za mešanice za peko, pripravljene za uporabo, so dovoljene naslednje kulture 

mikroorganizmov (genetsko nespremenjeni), če so rastle z uporabo certificiranih ekoloških 

substratov: kvašeno testo, posušene granule za kvašeno testo, kvas, izdelki iz kvasa 

■ Dovoljena kemična sredstva za vzhajanje za mešanice, pripravljene za uporabo, so 

natrijev ali kalijev bikarbonat z vinsko kislino, natrijev ali kalijev tartrat (E 334/335/336 in E 

500/501) v kateri koli kombinaciji. Zrnati škrob je edino dovoljeno nosilno sredstvo. Zrnati 

škrob je edino dovoljeno nosilno sredstvo.  

■ Arome morajo biti izvlečki iz vsaj certificirane ekološke proizvodnje, npr. eteričnih olj. 

■ Dovoljeni pripomočki za obdelavo so dušik (N2), ogljikov dioksid (CO2) in vsi drugi 

pripomočki brez posebnih omejitev za skupine izdelkov skladno s tabelo 3.3 pod 

temeljnimi zahtevami. 

■ Natrijev hidroksid (NaOH) je dovoljen za prilagajanje vrednosti pH pri proizvodnji škroba. 

7.4.5 Za izdelek specifični načini obdelave – žita, izdelki iz 

žitaric in testenine 

■ Obdelava kuhanega riža iz riža Demeter je dovoljena.  

■ Proizvodnja modificiranega škroba z uporabo kemikalij ali encimov ni dovoljena.  

■ Tehnike ekstrudiranja so definirane kot »oblikovalna ekstruzija« – vse vrste nežnega, 

hladnega stiskanja snovi skozi matriko za oblikovanje snovi in »modificirna ekstruzija« – z 

visokim tlakom in/ali visoko temperaturo, kar ne vpliva samo na fizično obliko izdelka, 

ampak tudi na specifikacije in kakovost izvirnega materiala. Oblikovalna ekstruzija je 

dovoljena, modificirna pa ne. Ker teh tehnik pogosto ni mogoče jasno ločevati skladno z 

materialom za obdelavo, je določena zgornja meja 75 °C in 90 bar za oblikovalno 

ekstruzijo.  
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7.5 Zelišča in začimbe 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.5.1 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za zelišča in začimbe so navedene v 

naslednjem razdelku standarda. 

7.5.2 Splošna načela – zelišča in začimbe 

Pri žetvi je brezhibna čistoča izrednega pomena. To pomeni, da morajo biti požeti izdelki 

brez očitnih bolezni, odmrlega tkiva, poškodb, razpadanja itn. Da bi preprečili kontaminacijo z 

mikrobi, je pomembno zagotoviti, da zelišča in začimbe med žetvijo ne pridejo v stik s tlemi. 

Če je potrebno čiščenje, je treba uporabiti vodo pitne kakovosti brez aditivov. To čistilno vodo 

je treba pred nadaljnjo obdelavo čim bolj odstraniti iz zelišč in začimb. 

Metoda sušenja mora biti čim bolj nežna, pri čemer se mora ohraniti največja kakovost in 

mora biti izvedena z uporabo optimalnih okoliščin za vsak posamezen izdelek. Temperature 

sušenja se določijo posebej za vsak izdelek. Postopek je treba nadzorovati tako, da se 

ohranja brezhibna higiena. Izredno priporočamo, da se zanašate zgolj na sončno energijo in 

uporabljate procese za varčevanje z energijo. 

Sekljanje zelišč in začimb vedno spremlja izguba eteričnih olj. Če se le da, je treba zelišča in 

začimbe tržiti cele ali grobo sesekljane. Za zmanjšanje velikosti se lahko uporabijo običajni 

stroji in metode za mletje in rezanje. Če med postopkom nastane prah, ga je treba izločiti, pri 

čemer se zračni tok pred izpustom v okolje očisti. 

7.5.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – zelišča in začimbe 

■ Kalcijev karbonat (E 170) kot sredstvo za sproščanje je dovoljen.  

■ Ogljikov dioksid in dušik za sterilizacijo in hladno mletje sta dovoljena.  
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7.5.4 Za izdelek specifični načini obdelave – zelišča in začimbe 

■ Neposredno sušenje s sončno svetlobo na polju ali na tleh kot način za skrajšanje časa 

spravila s sušenjem pridelkov je dovoljeno samo za sadje in zdravilna semena (npr. 

kumina, koromač itn.) 

■ Umetni postopki sušenja na tekočih trakovih ali policah z uporabo vakuuma, liofilizacije 

ali kondenzacijskih metod so dovoljeni. 

■ Zamrzovanje in sušenje z elektroliti (kemična ekstrakcija vode) je dovoljeno, ampak je 

sol edini dovoljeni elektrolit. 

■ Dovoljeno je kisanje v rastlinskih oljih ali kisu Demeter kakovosti ali certificirane ekološke 

kakovosti. 

■ Dovoljene metode razkuževanja so uporaba suhe ali vlažne toplote. Ko je to tehnično 

mogoče, ima razkuževanje s pregreto paro prednost pred drugimi metodami toplotne 

obdelave. Na splošno so najučinkovitejša tretiranja z uporabo visoke temperature za 

kratek čas (npr. 105–115 stopinj C za 2–5 minut). 
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7.6 Meso in izdelki iz mesa 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.6.1 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za meso in mesne izdelke so navedene 

v naslednjem razdelku standarda. 

7.6.2 Splošna načela – meso in mesni izdelki 

Zakolu živali je potrebno nameniti posebno pozornost. Glejte 6.10. 

7.6.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – meso in mesni izdelki 

■ Preparati in izvlečki začimb niso dovoljeni. 

■ Izvlečki mesa, kvasovk in ojačevalcev okusa niso dovoljeni. 

■ Predelovalec mora pridobiti pisne izjave za potrditev, da pri razkuževanju zelišč in začimb 

ni bilo uporabljeno sevanje ali metilbromid.  

■ Umetna čreva so dovoljena, če so navedena na oznaki. Naravni ovitki in čreva se lahko 

obdelajo z mlečno kislino ali kisom in kuhinjsko soljo. 

■ Pri proizvodnji opečene klobase so citrati dovoljeni, če toplega mesa ni mogoče obdelati. 

Citratov, posušene krvne plazme, krvne plazme ali krvnega seruma se ne sme 

uporabljati. 

■ Apični prah ekološke kakovosti je dovoljen. 

■ Starter kulture so dovoljene za uporabo v klobasah, ki se jedo surove. Uporaba kultur 

plesni je dovoljena, vendar ne iz gensko spremenjenih mikroorganizmov. 

■ Proizvodnja mesa, sušenega s soljo, ne sme vključevati uporabe nitritnih soli, soli E 252, 

askorbinske kisline E 300, E 575 (Glukono-delta-lakton : GdL) in živilske kisline.  
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■ Uporaba mlečnih beljakovin, suhih mlečnih izdelkov in drugih sredstev za rezanje je 

prepovedana. 

7.6.4 Za izdelek specifični načini obdelave – meso in mesni 

izdelki 

■ Snovi za namakanje, ki izpolnjujejo splošne zahteve teh smernic so dovoljene. Dovoljeno 

je sušiti in soliti s slanico, pri čemer lahko slanica vsebuje vse vrste soli, navedene v 3.3. z 

začimbami ali brez njih. 

■ Uporaba mehčalnega materiala ali električne obdelave za mehčanje mesa ni dovoljena. 

■ Hlajenje v korakih in hitro hlajenje s hladnim zrakom sta dovoljena. Trupov se ne sme 

škropiti z raztopinami slanice ali s kislino za živila. 

■ Če krvi ni mogoče neposredno obdelati, jo lahko za preprečitev strjevanja udarjate s 

kovinskimi palicami. 

■ Proizvodnja stisnjenega mesa z odrezanimi kosi mesa ni dovoljena. 

■ Prekajevanje je dovoljeno. Les se žge neposredno v dimni komori ali zunaj nje v 

primernem objektu. Dovoljeni so hladni in topli postopki prekajevanja (< 70 °C). Zahtevana 

metoda obdelave se določa glede na posamezne vrste klobas. Dovoljena sredstva za 

prekajevanje so primerne domače vrste lesa (kot so les, ostružki ali žagovina, po možnosti 

iz bukve, hrasta in platana, storži, zelišča in druge vrste rastlin, kot so brina, vresa, veje, 

storži iglavcev in začimbe). 

■ Celotno konzerviranje je dovoljeno. Celotno konzerviranje je dovoljeno v pločevinkah z 

lakiranimi notranjimi in zunanjimi površinami. Lahko se uporabljajo bele kovinske 

pločevinke, vendar ima prednost uporaba stekla. Pločevinke so lahko varjene, vendar se 

ne sme uporabljati nobena spajka. Zabojniki iz plastike, aluminija ali plastičnih laminatov 

niso dovoljeni. 
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7.7 Mleko in mlečni izdelki 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

7.7.1 Obseg 

Ta razdelek standarda obravnava obdelavo svežega mleka in mlečnih izdelkov, kot so jogurt, 

skuta, sir in maslo. Za podrobnosti o proizvodnji sladoleda (tudi sorbeta in zamrznjenega 

jogurta) glejte razdelka 7.10.4 in 7.10.5. 

7.7.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za mleko in mlečne izdelke so 

navedene v naslednjem razdelku standarda. 

7.7.3 Splošna načela – mleko in mlečni izdelki 

Mleko je treba pobrati s posebnimi vozički za mleko, ki se uporabljajo samo za mleko 

Demeter, ali s posebnimi rezervoarji, označenimi za mleko Demeter. Transport se lahko 

opravi tudi v posodah z oznako Demeter ali pa se lahko dostavi neposredno iz kmetije v 

mlekarno.  

Da se do porabe ohrani notranja kakovost mleka do, ga je treba obdelati celega, kolikor je 

mogoče, in tudi svežega iz krave. 

 

7.7.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – mleko in mlečni izdelki 

■ Uporabijo se lahko starter kulture (tudi neposredni starterji). Vzgoja in razmnoževanje 

morata potekati v mleku Demeter. Kulture, ki niso bile vzgojene na mleku (npr. plesni), se 

lahko uporabljajo za specifične recepte. 
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■  Za sirjenje mleka se lahko uporablja sirilo teleta, mikrobno sirilo, sirilo pepsin (telečje 

sirilo), kisli starter in rastlinski izvlečki (artičoke, prava lakota – Gallium verum). Sirilo ne 

sme vsebovati konzervansov. Ne sme pa se siriti s čisto kislino. 

■ Kalcijev karbonat (CaCO3) in kalcijev klorid (CaCl2) sta dovoljena. Natrijev bikarbonat je 

prepovedan. 

■ Kalcijev klorid (E 509) se lahko uporablja kot pomožno tehnološko sredstvo pri vseh 

proizvodnjah sira. 

■ Barvanje masla ali drugih mlečnih izdelkov z betakarotenom ali laktoflavinom ni 

dovoljeno. 

■ Kot sredstva za zgoščevanje se lahko uporabljata škrob in agaragar. 

■ Površinsko tretiranje s kalijevim sorbatom, kalcijevim sorbatom ali natamicinom ni 

dovoljeno. 

■ Slanico lahko ponovno prekuhamo in ustrezno obogatimo s soljo. Sterilizacija z natrijevim 

hipokloritom, vodikovim peroksidom itn. ni dovoljena. 

7.7.5 Za izdelek specifični načini obdelave – mleko in mlečni 

izdelki 

■ Za trde sire, rezljive sire in poltrde sire se lahko uporabljajo naslednji premazi (enojno ali 

mešano med seboj): čebelji vosek, naravni trdi parafinski vosek in mikrokristalni 

vosek. Naravni trdi parafinski vosek in mikrokristalni vosek ne smeta vsebovati drugih 

aditivov, kot so polietilen, kratkoverižni poliolefin, poliizobutilen, butilna ali ciklična guma. 

Poleg tega voski ne smejo biti obarvani.  

■ Plastična folija je začasno dovoljena za prekrivanje zunanje plasti rezljivega sira in 

poltrdega sira, če ne vsebuje kalijevega sorbata, kalcijevega sorbata in natamicina. 

(To je dovoljeno le, dokler se ne najde ustrezen nadomestni material ali metoda). 

■ Uporaba aluminijastih kadi ni dovoljena niti za skladiščenje niti za obdelavo. 

■ Za pasterizacijo mleka se lahko uporabljajo zakonsko dovoljene metode 

pasterizacije do najvišje temperature 80 °C. Po obdelavi mora imeti mleko pozitiven 

indeks peroksidaze. Enako načelno velja za vse obdelane mlečne izdelke. Drugi toplotni 

postopki, kot sta sterilizacija UHT (ultra visoka temperatura) ali ESL (podaljšan rok 

uporabnosti), niso dovoljeni, mleko pa ne sme biti homogenizirano. 

■ Za označevanje mleka z blagovno znamko Demeter mora imeti mleko največjo stopnjo 

homogenizacije 30 % (merjeno s pipeto za homogenizacijo po metodi NIZO).Da se mleko 

imenuje "nehomogenizirano", mora imeti polnomastno mleko največ 10-odstotno stopnjo 

homogenizacije. 

■ Posredno nakisano maslo, izdelano po metodi NIZO, ni dovoljeno. Dovoljene so tudi 

druge popularne metode proizvodnje masla.  
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■ Sveži in skutni sir se lahko proizvaja z dodajanjem starter kultur, kalcijevega klorida in 

sirila. Dovoljena je tudi uporaba sirotkinih beljakovin z metodami, kot so priprava skute s 

segrevanjem in ultrafina filtracija. Uporaba metod ločevanja sirotke s 

centrifugiranjem ni dovoljena.  

■ Kisli mlečni sir se lahko proizvaja samo iz skute kislega mleka. 

■ Za proizvodnjo kislih mlečnih izdelkov je prepovedana homogenizacija jogurta, kefirja in 

pinjenca z homogenizatorjem. Pri proizvodnji jogurta je dovoljena delna homogenizacija s 

centrifugo, za povečanje suhe snovi pa so na voljo naslednje možnosti: 

■ Dodajanje mleka v prahu 

■ Izhlapevanje v vakuumu 

■ Izparevanje v večstopenjskem uparjalniku usmerjenem navzdol. 

■ Ultrafiltracija 

■ Reverzna osmoza 

■ Proizvodnja suhih mlečnih izdelkov iz mleka in mlečnih izdelkov Demeter (npr. 

polnomastno mleko v prahu, posneto mleko v prahu, pinjenec v prahu, sirotka v prahu) je 

dovoljena. Mleko v prahu konj in koz se lahko trži kot izdelek Demeter. Mleko v prahu iz 

kravjega mleka je dovoljeno samo kot sestavina obdelanih izdelkov. 

■ Bakterije se lahko odstranijo tudi z bakteriofugiranjem, vendar se material, ki je bil ločen, 

ne sme več uporabljati. 
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7.8 Mlečna formula za dojenčke 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2019 

7.8.1 Obseg 

Področje uporabe standarda mlečne formule za dojenčke Demeter zajema začetno formulo 

in nadaljevalno formulo, ki se proizvaja na podlagi kravjega ali kozjega mleka. Samo izdelki, 

namenjeni dojenčkom do 12. meseca starosti, se lahko tržijo pod blagovno 

znamko/logotipom Demeter, biodinamični, ali se za njih domneva, da so takšni.  

Izdelki na osnovi soje ali sojinega mleka so izključeni.  

7.8.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za mlečno formulo za dojenčke so 

navedene v naslednjem razdelku standarda. 

7.8.3 Splošna načela – mlečna formula za dojenčke 

Dojenje pomeni več kot le dati najboljše in najbolj zdravo hrano za dojenčka. Je tudi hrana za 

dušo in na edinstven način vzdržuje intimni odnos med materjo in otrokom, ki se je začel že 

med nosečnostjo. 

Mlečna hrana za dojenčke Demeter ni namenjena kot nadomestek za materino mleko. 

Podpira in dopolnjuje prehrano, ko polno ali delno dojenje ni mogoče zaradi različnih 

razlogov. 

Zlasti v tej ključni fazi je nujno, da mati in otrok prejemata dieto, ki temelji na certificiranih 

biodinamičnih surovinah. 

Za obdelavo in sestavo mlečne formule za dojenčke veljajo strogi pravni predpisi, kot so 

zahteve za določanje higiene, sestavin in vsebnosti makro in mikrohranil. 
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Če se sestavine in mikrohranila dodajo zaradi znanstvenih in ne pravnih razlogov (glejte 

7.8.5), mora potrebo priporočiti svetovalni organ, ki je pooblaščen s strani Odbora za 

smernice BFDI in organizacije prosilke. O priporočilih je treba glasovati na Zboru članov.  

7.8.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – mlečna formula za 

dojenčke 

■ Izolirani nukleotidi, hidrolizirane beljakovine in tavrin so posebej izključeni. 

■ Dovoljene sestavine so mleko in mlečne komponente, sirotka v prahu ter mlečna maščoba 

in rastlinska olja. 

■ Dovoljene sestavine so tudi laktoza, škrob in maltodekstrin. 

■ Dodane sestavine in mikrohranila (vitamini in minerali, aminokisline, maščobne kisline, 

holin, inozitol in levokarnitin) bodo dovoljeni le, če zakonsko predpisane vsebnosti ni 

mogoče doseči samo s sestavinami Demeter.  

7.8.5 Za izdelek specifični načini obdelave – mlečna formula za 

dojenčke 

■ Vse faze obdelave bodo optimizirane na podlagi najboljše izvedljive kakovosti živil. 

■ Postopek sušenja s pršenjem je dovoljen, kot tudi homogenizacija celotne mase, ki se 

obdeluje. 
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7.9 Olja in masti za kuhanje 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.9.1 Obseg 

Naslednje smernice obravnavajo hladno stiskana olja, vključno z deviškimi in ekstra 

deviškimi kakovostnimi kategorijami ter olje za nadaljnjo obdelavo. Olje za nadaljnjo 

obdelavo zajema olje kot obdelovalno sestavino in olje kot obdelovalni medij, na primer kot 

olje za cvrtje ali sredstvo za sproščanje. Standard zajema tudi proizvodnjo živalskih maščob 

in margarine. Prosimo upoštevajte dodatne zakonske predpise v povezavi s proizvodnjo olja, 

zlasti v povezavi z različnimi kategorijami hladno stiskanih olj.  

7.9.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za olja in masti za kuhanje so 

navedene v naslednjem poglavju standarda. 

7.9.3 Splošna načela – olja in masti za kuhanje 

Najvišje temperature ekstrakcije za posamezna olja so usmerjene k običajnim zakonskim 

zahtevam za proizvodnjo hladno stiskanih olj v različnih kategorijah. Spodaj je navedenih 

nekaj primerov. 

Kadar je to mogoče, so priporočane nižje temperature ekstrakcije.  

•  Oljčno olje: temperatura obdelave ne sme presegati 27 stopinj C  

• Olje iz žafrana in bučnega semena 50 stopinj C 

•  Sončnično olje 60 stopinj C 

•  Koruzna, sojina, sezamova in lešnikova olja 60 stopinj C 
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■ Dezodoracijo (paritev) je treba navesti na vseh pakirnih enotah za potrošnike in 

predelovalce.  

7.9.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – olja in masti za kuhanje 

■ Za filtriranje je dovoljen samo filter brez azbesta, kot sta papir ali blago. 

■ Za filtriranje in čiščenje se lahko uporablja diatomejska zemlja. 

■ Dušik (N2) kot pripomoček je dovoljen. 

■ Za proizvodnjo margarine mora biti uporabljeni lecitin vsaj ekološko certificiran. Uporaba 

strjenih (hidrogeniranih) maščob in arom za proizvodnjo margarine ni dovoljena.  

 

Sestavine, pripomočki in aditivi – samo olje za obdelavo 

■ Čistilni bentonit (Fullerjeva zemlja) in aktivno oglje sta dovoljena za filtriranje, vendar 

samo pri olju za obdelavo. 

7.9.5 Za izdelek specifični načini obdelave – olja in masti za 

kuhanje 

■ Filtriranje, dekantiranje in centrifugiranje so dovoljeni.  

■ Dovoljene metode obdelave za proizvodnjo margarine so emulgiranje, pasterizacija in 

kristalizacija. 

 

Hladno stiskana olja 

■ Praženje semen pred stiskanjem pri obdelavi bučnega olja, sezamovega olja in 

orehovega olja je dovoljeno. Ti izdelki morajo biti dodatno označeni kot "hladno stiskano 

olje iz praženega semena". 

■ Kondicioniranje/Predogrevanje surovine, ekstrakcija z uporabo ekoloških kemičnih topil 

in odstranjevanje sluzi z uporabo mineralnih ali ekoloških kislin je prepovedano.  

■ Tretiranje z aktivnim ogljem, odstranjevanje kisline, beljenje in kemična modifikacija 

(hidrogenacija, esterna modifikacija) so prepovedani. 

■ Odstranitev sluzi z uporabo kislin in odstranitev kisline nista dovoljeni za palmovo olje, ki 

se bo prodajalo kot surovo palmovo olje. 
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Olje za obdelavo 

■ Dovoljeni so običajni mehanski postopki za čiščenje in pripravo surovin (vključno s 

kondicioniranjem, sušenjem s toploto in vakuumskim sušenjem). 

■ Dovoljena je odstranitev sluzi in nevtralizacija/puferiranje pH (samo enkrat pred 

frakcionacijo ali po njej).  

■ Dovoljeno je beljenje/odstranjevanje barve in termična frakcionacija 

(dekristalizacija/suha frakcionacija).  

■ Dovoljeno je pariti/ deodorirati (enkrat, pri najvišji temperaturi 230 °C).  

■  Ekstrakcija z ekološkimi topili in kemična modifikacija (hidrogenacija, estrska 

modifikacija) sta prepovedani.  
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7.10 Sladkor, sladila, slaščice, 
sladoled in čokolada 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

7.10.1 Obseg 

Ta razdelek zajema obdelavo in proizvodnjo rastlinskih sirupov (npr. iz javorja, sladkorne 

pese, palmovega soka, kokosa itn.), rastlinskih koncentratov in rastlinskih izvlečkov, sladil iz 

zrn/škroba, sladnega izvlečka, polnovrednega sladkorja (sušenega in brušenega sladkorja), 

surovega trsnega sladkorja, sladkorne pese in trsnega sladkorja, sladoleda, sorbetov in 

zamrznjenega jogurta, čokolade in drugih slaščic 

Standard funkcionira kot pozitiven seznam, zato so prepovedane vse metode, pripomočki in 

aditivi, ki niso omenjeni. V primeru dvoma se obrnite na svojo organizacijo za certificiranje ali 

koordinatorja Odbora za smernice.  

7.10.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za sladkor, sladila itn. so navedene v 

naslednjem razdelku standarda. 

7.10.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – sladkor, sladila, 

slaščice, sladoled in čokolada 

Sladkor in sladila 

■ Za obdelavo izdelkov iz žitnega/škrobnega sladkorja so dovoljeni encimi, ki izpolnjujejo 

splošne zahteve teh smernic 

■ Apnena voda je dovoljena pri obdelavi sladkorja in sladil za odstranjevanje neželenih 

snovi. 
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■ Za obdelavo sladkorja in sladil sta dovoljeni ogljikova kislina za obarjanje odvečnega 

kalcija kot kalcijev karbonat in olje za preprečevanje penjenja. 

■ Taninska kislina – iz naravnih virov in ekološki estri saharoze so dovoljeni za obdelavo 

sladkorja in sladil. 

■ Za obdelavo sladkorja so dovoljeni natrijev karbonat, kalcijev in natrijev hidroksid . 

■ Žveplova kislina kot pomoč za uravnavanje pH in citronska kislina kot sredstvo za 

filtriranje sta dovoljeni samo pri proizvodnji sladkorja. 

■ Za obdelavo žitnega/škrobnega invertnega sladkorja sta dovoljena ksiloza (glukoza) in 

izomeraza. 

Sladoled, slaščice in čokolada 

■ Dovoljena sredstva za zgoščevanje sladoleda so rožičev gumi, pektin, guar gumi in 

agaragar 

■ Za obdelavo sladoleda so dovoljeni inulin in drugi oligosaharidi ekološkega izvora. 

■ Barve niso dovoljene. 

■ Za obdelavo čokolade in slaščic je kot emulgator dovoljen lecitin ekološkega izvora. 

■ Arabski gumi kot aditiv za obdelavo čokolade in slaščic je dovoljen. 

7.10.4 Za izdelek specifične metode obdelave – sladkor, sladila, 

slaščice, sladoled in čokolada 

■ Sladkorni sirup se izpari pod pritiskom pri temperaturah, ki niso dovolj visoke, da bi 

povzročile karamelizacijo. 

■ Poleg splošnih zahtev iz razdelkov 3.2 in 3.3 ni posebnih omejitev za proizvodnjo 

sladkorja, sladil, sladoleda, čokolade in slaščic.
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7.11 Pivo 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.11.1 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za pivo so navedene v naslednjem 

poglavju standarda. 

7.11.2 Splošna načela – pivo 

Pivo Demeter mora biti proizvedeno z uporabo "tradicionalne umetnosti pivovarstva", ki 

temelji na postopkih in metodah, primernih za življenje. Zato imajo pri proizvodnja piva 

prednost materiali, ki so rezultat naravnih procesov (npr. uravnavanje kislin z uporabo 

mlečnih bakterij namesto dodajanja kisline). 

Voda, ki se uporablja pri pivovarstvu in za vse druge namene, mora biti črpana iz zalog 

podzemne vode z najnižjimi ravnmi onesnaževalcev. Biti mora vsaj kakovosti pitne vode z 

vsebnostjo nitratov manjšo od 25 mg/l. 

Preprosta nadgradnja kakovosti vode, kot bi bila dovoljena za naravno mineralno vodo za 

prehrano ljudi, je dovoljena tudi za pivovarno vodo. Dovoljeno je odstranjevanje železa in 

mangana s prezračevanjem. Povišane ravni apna se lahko znižajo z dodajanjem natrijevega 

karbonata. 

Odstranjevanje alkohola iz piva še ni urejeno. 

Pivo je treba pakirati izključno v steklenice ali sodčke/sode iz nerjavnega jekla ali lesa. 

Pločevinke za enkratno uporabo so prepovedane. Nalepke na steklenici je treba natisniti s 

črnili, ki ne vsebujejo težkih kovin ali vsebujejo le majhne količine teh kovin. Prepovedano je 

oviti steklenice v papir iz srebra.  

Ko kupujete nove zaboje za pivo, morajo biti izdelane iz do okolja prijaznih materialov 

(polietilen nizke gostote, z nizko vsebnostjo težkih kovin). 

Tesnilni elementi na zamaških ne smejo vsebovati PVC. 
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Izbrati je treba do okolja prijazne čistilne materiale in metode. Dovoljeno je čiščenje z 

uporabo alkalij in kislin. Po potrebi se lahko uporabi vodikov peroksid (H2O2) ali perocetna 

kislina. 

7.11.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – pivo 

■ Edine sestavine, ki se lahko uporabljajo, so hmelj, slad in pivovarska voda, za pripravo 

piva Demeter pa se lahko uporabljajo samo pivovarska žita Demeter. Dovoljeno je 

dodajanje sadja, zelišč in začimb s kakovostjo Demeter. Sadje je treba očistiti v pitni vodi. 

Zdrobljeno sadje je treba nežno stiskati. 

■ Prednost imajo neobdelane naravne rože hmelja. Uporabi se lahko peletirani hmelj tip 

90.  

■ Hmelj tip 45 in hmeljni izvlečki so prepovedani. 

■ Ekološki kvas se lahko dokupi ali pridobi iz ekoloških pivovarn. Uporablja se lahko samo 

živi, sveži kvas brez aditivov. Kvas je treba gojiti in razmnoževati v sami pivovarni na pivini, 

ki izhaja izključno iz surovin Demeter ali iz ekoloških surovin, če niso na voljo. 

■ Pri proizvodnji posebnih piv Demeter se lahko za mlečno fermentacijo uporabijo mlečne 

bakterije. 

■ Voda se ne sme spreminjati z naslednjimi postopki: filtracija z aktivnim ogljem, ionska 

izmenjava, sterilizacija umazane vode, zlasti z UV sevanjem, ozonom, hipokloritom, 

klorovim dioksidom. 

■ Dovoljeni so filtrirni materiali iz tekstila (npr. bombažna volna), membrane (brez PVC, 

PVPP, azbesta in Bentonita). 

■ CO2se lahko uporablja samo za jačanje sodov, N2 pa samo za stekleničenje. 

■ Dovoljeni sta diatomejska zemlja in mavec za pivo.  

■ Natrijev karbonat za mehčanje vode je dovoljen. 

■ Uporaba aditivov živilskega razreda, arom, mineralov, elementov v sledovih in 

vitaminov ni dovoljena pri proizvodnji piva Demeter. 

■ Slad se ne sme obdelati z žveplom. 

■ Silicijev dioksid (kremenica) je dovoljen kot pripomoček za obdelavo pri proizvodnji 

brezglutenskega piva. 

7.11.4 Za izdelek specifični načini obdelave – pivo 

■ Za sušenje se lahko uporablja samo posredna toplota, da se zmanjša nevarnost razvoja 

aminov. 



 

    Stran 146 od 173 

  

■ Prepovedani so postopki za umetno pospešitev postopka vrenja pivine, zlasti uporaba 

preparatov iz silicijeve kisline za pospešitev izomerizacije sestavin hmelja. 

■ Dovoljena je uporaba ostankov piva kot naravnega zakisljevalca. 

■ Prepovedani so pripomočki za filtriranje, zlasti ostružki lesa, ekološki sekanci, 

impregnirani z smolo in aluminijasto folijo. 

■ Posebna lahka piva se proizvajajo z vrstami kvasovk, ki naravno proizvajajo manj 

alkohola. 

■ Pospešena fermentacija s pritiskom ali mešanjem ni dovoljena. Prav tako so prepovedani 

vsi pospešeni procesi staranja, kot je ogrevanje v skladišču. Ogrevana komora z največ 

25oC je dovoljena za drugo fermentacijo v steklenici le, če je najnižja zunanja temperatura 

pod 10oC. 

■  Popravljanje pomanjkljivosti izgleda ali okusa, npr. odstranjevanje neprijetnih okusov s 

splakovanjem z ogljikovo kislino in uporabo aktivnih oglenih filtrov ali spreminjanje 

barve z uporabo barvil piva, je prepovedano. 

■ Nathan proces (fermentacija in staranje piva v istem stožčastem rezervoarju) je dovoljen. 

■ Uporaba materialov za podaljšanje roka uporabnosti, kot so preparati iz silicijeve kisline, 

PVPP bentonit itn., je prepovedana. 

■ Vroče stekleničenje steklenic in dezinfekcijska filtracija za uničenje mikroorganizmov 

nista dovoljena, saj zmanjšujeta okus in delujeta kot konzervansi. Nefiltrirano pivo: Hitro 

segrevanje (kratkotrajno segrevanje) s poznejšim hitrim ponovnim hlajenjem je dovoljeno. 

■ Piva z visoko vsebnostjo ostankov sladkorja se lahko pasterizirajo. 

■ Prepovedano je razkuževanje steklenic s sulfiti in obdelava zamaškov s formaldehidom . 

■ V primeru sekundarnega vrenja v steklenici je dodajanje sladkorja dovoljeno samo če 

količina ne presega 2,5 g/l piva, 7,5 g/l piva (sekundarno vrenje v steklenici pri zgornji 

fermentaciji piva 10 g/l piva (šampanjska piva zgornje fermentacije). 
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7.12 Vino in peneče vino 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

7.12.1 Obseg 

Te smernice zajema proizvodnjo vina in penečih vin. Za druge alkoholne pijače, kot so sadno 

vino, jabolčnik, pivo in alkoholna žganja, glejte ustrezna poglavja. 

7.12.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za vino so navedene v naslednjem 

poglavju standarda. 

7.12.3 Splošna načela – Vino in peneče vino 

V idealnem primeru Demeter/biodinamično vino pomaga pri razvoju narave in človeka prek 

stika s čustvi in umom. Demeter/biodinamična pridelava vina ni sredstvo za dosego cilja. 

Njen namen je obogatiti svet in proslaviti lepoto pokrajine in življenja.  

Ti cilji izhajajo iz predavanj Rudolfa Steinerja iz leta 1924, ki so publicirana in znana kot 

"Kmečka smer". Ta predavanja med drugim omenjajo, da kozmos (nebesa) ustvarjajo 

življenjske sile v človeku, živalih in rastlinah in izpostavljajo metode, s katerimi lahko 

poskrbimo, da bodo te življenjske sile produktivne v kmetijstvu in vrtnarstvu, vključno z 

gojenjem grozdja. Za kozmos je človeško bitje umetnik, ki mora razviti zemljo, plodnost in 

rastline tako, da nastanejo plodovi vitalne kakovosti.  

Demeter/biodinamično vino je narejeno iz biodinamično vzgojenega grozdja. To grozdje je 

produkt razširjenega Goethejevega pogleda na naravo, ki vidi naravo kot integrirano telo, v 

katerem imajo material, oblika, toplina in ritem ključno vlogo. Iz tega koncepta so zrasli 

biodinamična metoda s svojimi preparati, delo v sodelovanju z ritmi kozmosa, specializirana 

vzreja rastlin itn. Cilj je, da se vinograd z uporabo teh metod vedno bolj približa 

individualnosti. Grozdje, pridelano v takem vinogradu, mora biti resničen, edinstven in pristen 

izraz te individualnosti. 
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Ker je rast in zorenje plodov odvisno od spoštljive kombinacije kozmičnih in materialnih sil, je 

tudi razvoj človeka odvisen od spoštljive interakcije z naravo in od naklonjene skupnosti 

posameznikov. Tak razvoj je ob enem tudi znak biodinamičnega razvoja kakovosti za 

spodbujanje teh interakcij. Značaj posameznih Demeter/biodinamičnih vin se bo razlikoval 

glede na to, kdo in kaj je prispevalo k njihovemu nastanku. 

Pri sklicevanju na umetniško opredeljene procese je očitno, da uporaba pravil in pogojev, 

opisanih v teh smernicah, sama po sebi ne more zagotoviti vključitve življenjskih sil v 

proizvodnjo. Razdelek 3 teh smernic zagotavlja, da bodo opisana pravila in pogoji v 

najširšem mogočem obsegu preprečili, da bi se življenjske sile poslabšale.  

Nenehno se dogajajo raziskave na področju biodinamične proizvodnje in obdelave vina. Zato 

se bo te smernice nenehno izboljševal. Pravzaprav morajo tudi vinogradniki raziskovati na 

področju zemlje, rastlin in družbenega razvoja. Prav tako morajo nenehno raziskovati načine 

za izboljšanje obdelave vina. V tretjem razdelku seznam navaja mogoče izboljšave za 

metode obdelave. Uporabiti jih je treba kot smernico za razvoj.  

Demeter/biodinamično vino se ponuja prefinjenemu občinstvu. Strankam je ponujena 

maksimalna preglednost glede izvora in ravnanja z Demeter/biodinamičnim vinom, vključno z 

uporabo aditivov ali sredstev, tudi če bodo le začasno v stiku s končnim proizvodom. Nič ne 

sme prikrivati prave narave ali dejanskih lastnosti izdelka.  

Kakovost Demeter/biodinamičnega vina se izraža kot ohranjena vitalnost. To se lahko meri 

konvencionalno s prisotnostjo ali odsotnostjo sestavin in z drugimi tehnikami ocenjevanja, kot 

sta kristalizacija in proučevanje tvorbenih sil.  

Delo, ki se izvaja v vinski kleti, je izpopolnjevanje postopkov, na katerih temelji pridelava 

grozdja v vinogradu. Cilj je, da se v vseh fazah postopka uporabi čim manj tehnologije, 

pripomočkov in aditivov. Število pripomočkov in aditivov, ki so trenutno dovoljeni, je treba 

zniževati ali pa jih postopno ukiniti z izboljševanjem tehnike obdelave. Postopki morajo 

spoštovati in biti usklajeni z okolico, lokacijo in ljudmi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo. Glavni cilj 

je vsaj ohraniti kakovost, ki je prisotna v biodinamičnem sadju. (Zato se daje prednost 

ročnemu obiranju grozdja, da se zagotovi najvišja mogoča kakovost surovin za obdelavo.)  

Vsi naslednji koraki obdelave in metodologije, ki se uporabljajo za obdelavo grozdja in 

izdelkov, morajo upoštevati naslednja načela: 

■ Izdelek mora biti visokokakovosten v čutnem smislu in prebavljivosti ter imeti dober okus. 

■ Žveplov dioksid je treba uporabiti v najmanjši mogoči meri. 

■ Izogibati se je treba procesom, ki zahtevajo veliko energije ali surovin. 

■ Izogibati se je treba pripomočkom in aditivom, ki z vidika njihovega izvora, uporabe ali 

odlaganja povzročajo okoljske ali zdravstvene težave. 

■ Fizične metode so boljše od kemijskih metod. 

■ Vse stranske izdelke obdelave, bodisi ekološke ostanke ali odpadne vode, je treba 

obravnavati tako, da so negativni vplivi na okolje čim manjši.  
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7.12.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – Vino in peneče vino 

Standardi so opredeljeni v smislu pozitivnega seznama postopkov, sestavin, aditivov in 

pripomočkov. Vse druge metode in materiali, ki niso navedeni v teh smernicah, so izključeni 

iz proizvodnje vina Demeter. Da pa bi poudarili strogo prepoved nekaterih popularnih 

postopkov in materialov, sledi seznam prepovedanih metod: 

• Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov 

• Kalijev heksacianoferat 

• Askorbinska kislina, sorbinska kislina 

• PVPP (polivinilpolipirolidon) 

• Diamonijev fosfat 

• Isinglass (jesetrov plavalni mehur), kri in želatina  

 

■ Dodajanje sladkorja ali koncentrata grozdnega soka za povečanje vsebnosti 

alkohola je dovoljeno, ampak za največ 1,5 vol. %.   

■ Pri penečem vinu je dodajanje sladkorja ali koncentrata grozdnega soka za tiražo 

dovoljeno pri največ 1,5-odstotnem povečanju alkohola s sekundarnim vrenjem. 

■ Za obdelavo ekspedicijskega likerja (peneče vino) je dovoljeno dodajanje sladkorja ali 

zgoščenega grozdnega soka do 50 g/l in likerja do 6 cl/l. 

■ Domači kvas in pied de cuve (spontana fermentacija). Vneseni nevtralni kvas je dovoljen 

samo za upravičeno ustavljeno fermentacijo (5 kock – sladkor 50 g/liter – ali manj) ali 

za sekundarno fermentacijo penečega vina. Če se kvas dodaja: 

– za ustavljeno fermentacijo mora biti kvas certificiran ekološki  

– za sekundarno fermentacijo penečih vin kvas ne sme biti pripravljen na petrokemičnem 

substratu ali sulfitni odpadni tekočini. 

■ Dovoljene so samo Demeter/ekološke lupine kvasa, druga kvasna hranila zahtevajo 

odobritev zadevne organizacije za certificiranje (ID 7: poglavje 7.19). 

■ Stabilizacija tatarja je dovoljena samo s hladno stabilizacijo, dovoljen je le naravni tartrat 

iz Demeter ali ekološke pridelave vina, dovoljen je tudi kalijev bitartrat.  

■ Za uravnavanje kislosti so dovoljeni kalijev bikarbonat (KHCO3), kalcijev karbonat 

(CaCO3) in vinska kislina (E334). Dodajanje je omejeno na 1,5 grama/liter. 

■ Dovoljene so mlečnokislinske bakterije kot biološka redukcija kisline.  

■ Konzervacija z žveplom je mogoča do določenih ravni. Naslednje oblike so dovoljene:  

• Čisti SO2, kot plin ali raztopina  

• Kalijev bisulfit 

• Kalijev metabisulfit 
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■ Šumeče tablete niso dovoljene. 

Ostanek sladkorja Skupni SO2 [mg/l] pri polnjenju 

 Belo, peneče, rose Rdeče 

< 5g/l ostanek sladkorja 140 100 

> 5g/l ostanek sladkorja 180 140 

Sladka vina s plemenito gnilobo 

(botrytis) 

360 

Sladka vina brez plemenite 

gnilobe (botrytis) 

250 

Tab. 26: Dodajanje SO2 vinu 

■ Dovoljena rafinirna sredstva so jajčni beljak, mleko in mlečni izdelki, kazein in grah, 

krompirjeve ali žitne beljakovine, hitozan (samo, če zadevna organizacija za certificiranje 

odobri izjemo) (ID 16: poglavje 7.19). 

■ Dovoljena anorganska rafinirna sredstva so bentonit, aktivno oglje, prezračevanje, 

kisik, vključno z Micro Ox (Micro-ox je dovoljen za preprečevanje zmanjševanja samo v 

zgodnji fazi). 

■ Dovoljeni anorganski in organski filtrirni materiali so celuloza, tekstil (brez klora), 

polipropilen, diatomejska zemlja, perlit in keramične cevi 

■ Dovoljena pripomočka za stekleničenje sta CO2 in N2. 

■ Za aromatizacijo vina s hrastom so dovoljeni le hrastovi leseni sodi.  

■ Pri proizvodnji tradicionalnega grškega vina Retsina se lahko uporablja naravna smola 

bora brez drugih pripomočkov ali aditivov. 

7.12.5 Za izdelek specifični načini obdelave – Vino in peneče 

vino 

■ Črpalke, ki razvijejo visoke strižne ali centrifugalne sile, npr. centrifugalne črpalke, niso 

dovoljene v novih napravah ali pri zamenjavi strojev. 

■ Segrevanje rdeče vinske drozge je dovoljeno za na največ 35oC . Uporaba ogrevanja in 

hlajenja za krmiljenje fermentacije je dovoljena. 

■ Pasterizacija ni dovoljena. 

■ Koncentracija celotnega mošta ni dovoljena. Zmanjšanje vsebnosti alkohola s tehničnimi 

metodami je prepovedano. Dovoljeno je dodajanje vode v drozgo/mošt. 

■ Centrifugiranje je dovoljeno. 
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■ Filtracija z navzkrižnim pretokom (tangentnim) se sme uporabljati na podlagi izjeme, ki jo 

odobri zadevna organizacija za certificiranje. Ta izjema (ID XVII: poglavje 7.19) se sme 

uporabiti samo enkrat na serijo in samo, če velikost por ni manj kot 0,2 mikrometra in je 

uporabljeni tlak pod 2 bara. Poleg tega samo za specifične vrste vin: 

• Vina brez aditiva SO2 na splošno 

• Naravna peneča vina (ancestralna metoda/»petillant naturel«) 

• Sladka vina 

• Vina, ki razvijejo mlečno kvarjenje (npr. belo vino s počasno fermentacijo) 

• Rdeča vina z organoleptičnim odstopanjem (Brettanomyces) 

7.12.6 Embalaža in čiščenje – Vino in peneče vino 

■ Dovoljeni so rezervoarji iz betona, lesenih sodov, porcelana, jeklene cisterne, kamnite 

posode in glinene amfore. Rezervoarjev iz kovine ali betona z epoksi in/ali steklenimi 

vlakni se ne sme več na novo pridobiti od leta 2022 dalje. Rezervoarje iz teh materialov, ki 

so bili kupljeni pred tem datumom, lahko še vedno uporabljate in to ureja zadevna 

certifikacijska organizacija. Dovoljena je obdelava teh vsebnikov z vinsko kislino. Plastične 

posode so omejene na prenašanje in niso primerne za skladiščenje. 

■ Dovoljeni materiali za stekleničenje so steklo in drugi neporozni materiali iz gline, kot je 

kamnita posoda ali porcelan brez notranjih premazov. 

■ Dovoljeni pokrovi so steklo, pluta, navojni pokrov, kovinski zamaški, plastični pokrovčki in 

tehnični pokrovi na osnovi plute. 

■ Varnostna tesnila se lahko uporabljajo brez omejitev. 

■ Čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme se izvaja izključno z vodo, paro, žveplom, 

mehkim milom, kavstično sodo, ozonom, perocetno kislino, ocetno kislino, vodikovim 

peroksidom ter citronsko kislino, čemur sledi izpiranje s pitno vodo. 
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7.13 Jabolčnik, sadna vina in kis 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.13.1 Obseg 

Te smernice se nanaša na proizvodnjo jabolčnika, sadnih vin in kisa iz sadja, zelenjave, žit, 

vina in piva. Za druge alkoholne pijače, kot so vino, pivo ali žgane pijače, glejte ustrezni del 

standarda. 

7.13.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za jabolčnik, sadna vina in kis so 

navedene v naslednjem razdelku standarda. 

7.13.3 Splošna načela – jabolčnik, sadna vina in kis 

Sadje je treba očistiti v pitni vodi in zdrobiti. Zdrobljeno sadje je treba nežno stiskati. 

Fermentacija poteka v posodah iz nerjavnega jekla, lesenih ali polietilenskih sodih za 

proizvodnjo sadnih vin.  

Redno in temeljito čiščenje je obvezno. To je najboljši predpogoj za dolgo življenjsko dobo 

izdelka. Praviloma je treba polnilnico očistiti s toplo vodo in tlakom, ne pa sterilizirati z 

dezinfekcijskim sredstvom. Uporabljeni čistilni materiali in njihova uporaba so navedeni v 

odstavku 6.6. Po uporabi katerega koli čistila je potrebno izpiranje s pitno vodo. 

7.13.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – jabolčnik, sadna vina in 

kis 

■ Alkohol kot sestavina je dovoljen.  
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■  Sadna vina so pridelana z uporabo avtohtonih kvasovk.  Lahko se dokupi posebni 

biodinamični, certificirani ekološki ali komercialni kvas, če ti kvasi niso na voljo. Vsi 

dokupljeni kvasi morajo biti dokumentirano brez GSO. 

■ Kisi se lahko proizvajajo z uporabo starter kultur. 

■ Dovoljen je Demeter ali, če ni na voljo, certificirani ekološki sladkor do največ 10 %, če je 

to v skladu s pravnim okvirom. 

■  Dovoljena sta metabisulfit (E224) in SO2 (E220). 

■ Dodajanje barvil karamele in žveplove kisline kisu ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena 

uporaba E536 (kalijevega heksacianoferata). 

7.13.5 Za izdelek specifične metode obdelave – jabolčnik, 

sadna vina in kis 

■ Tradicionalni in hitri kisni postopki so dovoljeni. 

■ Centrifugiranje ni dovoljeno. 

■ Kot embalaža so dovoljene steklenice in sodi (les, keramični materiali, nerjaveče jeklo). 

Rezervoarji iz plastike ali aluminija niso dovoljeni. 

■ Vrhovi steklenic morajo imeti tesnilne elemente, ki ne vsebujejo PVC. 

■ Postopki za umetno zmanjšanje vsebnosti alkohola in postopki za izboljšanje okusa ali 

izgleda z barvili niso dovoljeni. 

■ Določanje ravni napolnjenosti z uporabo sevanja ni dovoljeno. 

Esenc kisa se ne sme proizvajati, prepovedane so sintetične metode pridelave kisa.
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7.14 Alkoholna žganja in alkohol za 
nadaljnjo obdelavo 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.14.1 Obseg 

Te smernice opredeljuje proizvodnjo alkohola Demeter, ki se uporablja kot sestavina v drugih 

izdelkih Demeter, kot so tinkture, in alkoholnih žganj, ki se uporabljajo kot pijače. Druge 

alkoholne pijače so opredeljene v drugih razdelkih standarda obdelave BFDI.  

7.14.2 Splošna načela – alkoholna žganja in alkohol za 

nadaljnjo obdelavo 

Surovine za destilacijo morajo biti certificirane kakovosti Demeter, npr. žita, sadni sokovi in 

zelenjava ter popolnoma sledljive in prepoznavne. Če se uporablja melasa ali bistri sok, 

proizveden iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, mora biti sladkorni trs ali pesa obdelana v 

skladu z razdelkom 7.10 standarda BFDI. Koncentrati sadnega soka morajo ustrezati 

razdelku 7.2 standarda.  

Surovine se skladiščijo v posodah, očiščenih za jasno označene namene. Za preprečevanje 

kontaminacije mora biti vzpostavljen protokol ločevanja. 

Pred začetkom obdelave je treba očistiti vse posode, rezervoarje za shranjevanje in cevi. 

Žita, ki se uporabljajo za sladkanje, je treba sprati z vodo v posodah za namakanje in 

nastaviti tako, da kalijo v tleh slada ali kali. 

Voda mora biti varilne kakovosti. 

Kadar so proizvedeni vmesni destilacijski izdelki, jih je treba skladiščiti v očiščenih, ločenih 

posodah in jasno označiti. 48 % etanol, ki se uporablja kot sestavina v živilih, mora biti 

shranjen v nerjavnem jeklu ali steklu, za neživilsko uporabo pa lahko v plastiki. Za 

shranjevanje in zorenje žganj se lahko uporabijo leseni sodi. Plastični rezervoarji niso 

dovoljeni. 

Za stekleničenje se lahko uporablja samo steklo. Uporabite lahko samo plutasta ali vijačna 

tesnila. 
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Alkohol Demeter se lahko proizvaja samo iz živilskih materialov ali stranskih živilskih izdelkov 

(npr. gnili materiali, les itn. so izključeni) 

7.14.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – Alkoholna žganja in 

alkohol za nadaljnjo obdelavo 

■ Kvas za fermentacijo in sredstva za fermentacijo je treba dokumentirati kot brez GSO 

■ Druge sestavine, aditive in pomožna tehnološka sredstva je potrebno odobriti, ki v 

nobenem primeru ne smejo presegati 1 % mase mošta, npr. regulatorji kislosti (taninska 

kislina in apno), hranila za kvasovke, encimi, citronska kislina. 

■ Kvas se lahko ponovno uporabi po centrifugiranju iz mošta in pranju. Centrirani kvas lahko 

vsebuje certificirani ekološki mošt, če se pridobi iz certificirane ekološke pridelave. 

Certificirani ekološki mošt ne sme presegati 5 % prostornine fermenta Demeter. Kvas, ki 

vsebuje konvencionalni mošt, je izključen. 

■ Žganja Demeter za užitje se lahko aromatizirajo z uporabo certificiranih sestavin Demeter. 

Za vse druge arome je potrebna odobritev zadevne organizacije (ID XIII: poglavje 7.19). 

7.14.4 Za izdelek specifične metode obdelave – Alkoholna 

žganja in alkohol za nadaljnjo obdelavo 

■ Slad se ne sme obdelati z žveplom. 

■ Za sušenje se lahko uporablja samo posredna toplota, da se zmanjša nevarnost razvoja 

aminov. 

■ Z destilacijo frakcijske pare se lahko vsebnost etanola poveča do 48 %. Alkoholna žganja 

so običajno med 20 %–35 %. To se lahko zgodi v več korakih. 
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7.15 Kozmetika in izdelki za osebno 
nego 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018       Datum revizije oktober 2021 

 

7.15.1 Obseg 

Te smernice opredeljuje proizvodnjo naslednjih izdelkov, ki bodo označeni kot Demeter in/ali 

Biodinamika:  

■ Izdelki za nego obraza, las in telesa  

■ kreme za sončenje  

■ izdelki za peroralno nego  

■ eterična olja 

■ izvlečki in tinkture 

■ vode in hidrolati (hidrosoli) 

■ mila, vključno s tekočimi mili, npr. šamponi in geli za prhanje 

■ dekorativna kozmetika in čistila 

■ parfumi 

7.15.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

V nasprotju z osnovno sistematiko teh smernic pravilniki o pripomočkih, aditivih, filtrirnih 
materialih in načinih obdelave niso regulirani v splošnem delu smernic, temveč v naslednjih 
razdelkih.  
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7.15.3 Splošna načela – kozmetika in izdelki za osebno nego 

Namen je proizvodnja kozmetike, ki jo sestavljajo naravne sestavine, ki so dobrodejne za 

človeško kožo in telo in imajo kar najmanj negativnih vplivov na okolje. Surovine rastlinskega 

ali živalskega izvora je treba certificirati z Demeter/biodinamiko, če je mogoče. Naloga pri 

proizvodnji kozmetike je ohranjanje, če je mogoče izboljšanje z uporabo ustreznih ukrepov, 

posebnih kakovosti surovin, pridobljenih prek njihovega pridobivanja skladno z načeli 

biodinamike. 

 

Namen je uporaba postopkov, ki upoštevajo svoje kakovosti materialov, in njihovo 

izboljšanje. Zato so prednostne sestavine, ki so prestale postopek ritmičnega mešanja (npr. 

svetlo/temno, toplo/hladno, sončni vzhod/zahod). Upoštevati je treba neposredne vplive 

okolja med proizvodnjo, npr. prisotnost elektromagnetnega onesnaženja, in kar največje 

zmanjšanje negativnih vplivov. Sestavine kmetijskega izvora je treba obdelati tako, da se 

zmanjša izguba kakovosti, vključno s tistimi kakovostmi, ki nastanejo zaradi biodinamične 

proizvodnje. 

 

Pri vsakršni proizvodnji je treba upoštevati učinke okolja. To zajema področja, kot so tokovi 

odpadnih voda, vključno z odpadno vročo vodo, zmanjšanje vračanja kontaminiranega 

odpada v okolje, poraba energije, izbira ustrezne embalaže in biološka razgradljivost izdelka. 

Materiali embalaž so določeni v razdelku 8.1 teh smernic.  

Izdelki ne smejo vsebovati gensko spremenjenih sestavin ali sestavin, ki so bile proizvedene 

s tehnikami genskih sprememb. Ionizirajoče sevanje je prav tako izključeno iz vseh 

proizvodnih korakov in materiali z delci velikosti manj kot 100 nanometrov se ne smejo 

uporabljati (nanotehnologija je izključena). Tudi mineralna olja so izključena kot začetni 

material.  

Voda ima osrednjo vlogo pri veliko kozmetičnih izdelkih, pogosto je celo najbolj zastopana 

sestavina. Zato mora biti najvišje kakovosti. Izboljšanje vode z ritmično obdelavo je lahko 

koristno. Pitna voda najboljše kakovosti. Prednost ima izvirska (vključno z mineralno vodo), 

destilirana ali dinamizirana voda. Obdelava vode mora zagotoviti največjo kakovost. Vodo je 

mogoče filtrirati, zmehčati ali obdelati z UV-žarki. 

Označevanje kozmetičnih izdelkov Demeter je navedeno v smernicah za označevanje. Poleg 

tega morajo vsi kozmetični izdelki ustrezati višjim pravnimi smernicami, zlasti glede varnosti, 

učinkov, sestave in označevanja.  

Vse sestavine morajo biti posamezno navedene na seznamu sestavin. Sistem INCI 

(Mednarodna nomenklatura kozmetične sestavine) je treba zakonsko uporabljati. Vzporedno 

s tem mora biti ime vsake sestavine navedeno v ustreznem jeziku. 

Vpliv obdelave na okolje  

■ Organske odpadke, ki ne pomenijo nevarnosti za kontaminacijo okolja, je treba 

kompostirati ali z njimi ravnati na do okolja prijazno. 
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■ Obdelava, ki vključuje vročo vodo (npr. destilacija), mora omogočati hlajenje vode, preden 

se vrne v naravni ekosistem, kot so prst ali vodovja. 

■ Hidrosoli/vode z aditivom aditivov, na primer konzervansi, se ne smejo zavreči v naravne 

ekosisteme, kot so prsti ali vodovja.  

■ Embalažni materiali morajo ustrezati zahtevam smernic BFDI.  

7.15.4 Uvrstitev v smernice za kozmetiko 

Pri Demeter bodo kozmetične sestavine uvrščene glede na funkcijo in namen v zadevnem 

izdelku. Uvrstitev se izvede v tri kategorije: aktivne snovi, sestavine formule/funkcijski aditivi 

in parfum: 

1. Aktivne snovi so sestavine, ki dejansko dosežejo učinek na ravni telesa. Sestavine z 

aktivnim načelom so naravni izvlečki ali maščobna olja, ki se idealno uporabljajo glede 

kakovosti Demeter in niso izolirane snovi. Dovoljene metode obdelave so navedene 

spodaj v poglavju (7.15.6). 

2. Funkcionalni aditivi so snovi, ki podpirajo aktivne sestavine v kozmetičnih izdelkih glede 

formule, funkcije in teksture, npr. emulgatorji, sredstva za zgoščevanje in tenzidi. 

Temeljijo izključno na rastlinskem – ali mineralnem – izvoru in so lahko izolirane snovi, 

npr. estri maščobnih kislin. Navedeni morajo biti v Prilogi 1. Izolirane snovi se proizvajajo 

izključno za kozmetični in živilski sektor.  

3. Parfumi so snovi, ki razvijejo učinek kozmetičnega izdelka prek čutov za voh. Parfumi so 

lahko samo čista in naravna eterična olja (pridobljena iz določenih rastlin), idealno v 

kakovosti Demeter, ali frakcije, pridobljene iz eteričnih olj. 

Vseh sestavin ni mogoče uvrstiti v nobeno od teh treh kategorij, saj nekatere sestavine 

delujejo v več kategorijah. Slednje je treba s temi lastnostmi navesti v Prilogi 1.  

7.15.5 Kakovost in izračun sestavin – kozmetika 

■ Vse sestavine kmetijskega izvora morajo biti biodinamične ali ekološke kakovosti. 

Potrebna razmerja sestavin Demeter so opisana v razdelku označevanje. 

■  Če sestavina kmetijskega izvora ni na voljo v biodinamični ali ekološki kakovosti, se sme 

ta sestavina uporabljati v običajni kakovosti pod naslednjimi pogoji: 

• Dokaz o nerazpoložljivosti se zahteva v pisni obliki od treh dobaviteljev 

• Potrebno je presejalno preizkušanje z več ostanki z omejitvami, ki ustrezajo 

orientacijskim vrednostim BNN 

• Količina ne sme preseči 5 % celotne formule (ID XV: poglavje 7.19). 

■ Delno obdelane in obdelane sestavine drugih ekoloških smernic morajo biti ekološki 

izdelki, ki ustrezajo metodam obdelave po teh smernicah. Smernice morajo biti navedene 

v skupini smernic IFOAM. 
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■ Surovine iz divje letine morajo biti certificirane skladno s pravilnikoma EGS 834/2007 in 

889/2008 ali z drugimi veljavnimi zakoni za ekološke snovi ter se štejejo za enakovredne 

ekološkim izdelkom. Ne štejejo se za biodinamične sestavine, vendar lahko tvorijo več kot 

5 % končne formule, če to ustreza razdelku za označevanje. Uporabo, ki v celoti 

dokumentira postopek za manjše nabirke, katerih pogostost je manj kot letna, katerih 

količine ne ogrožajo rastlinske populacije in ki tvorijo manj kot 2 % končne formule, lahko 

zadevna organizacija za certificiranje (ID 14: poglavje 7.19) odobri kot izjemo. 

■ Sestavine formule temeljijo na ekološko certificiranem palminem olju in/ali pa mora biti za 

palmino olje na voljo certifikat kot dokaz trajnosti (certificirano trajnostno palmino 

olje/RSPO, idealno na ravni »Ohranjena identiteta«), če je na voljo. Če certificirano 

trajnostno palmino olje ni na voljo, je potrebno pisno dokazilo dobavitelja. 

■ Dovoljeni so neobarvani in nebeljeni rastlinski voski.  

■ Stranske produkte zakola živali je dovoljeno uporabiti samo, če izhajajo iz biodinamičnih 

živali. Shema nerazpoložljivosti, veljavna za druge kmetijske izdelke, glejte (2), ne velja.  

■ Dovoljene surovine, pridobljene iz živih živali, so mlečni izdelki, volna in neobarvani in 

nebeljeni voski. Pri uporabi lanolina (volneni vosek) morajo biti znani obdelava ovc z 

insekticidi (pomakanje), način ekstrakcije lanolina in kondicioniranje lanolina z uporabo 

topil. V povezavi s temi podrobnostmi je treba pridobiti pisno izjavo dobavitelja. Vsako 

serijo je treba preizkusiti glede uporabljenih materialov in priložiti certifikat analize 

ostankov. Uporabiti je treba lanolin z najmanjšo mogočo kontaminacijo s pesticidi. 

■ Naslednji materiali niso dovoljeni niti kot topila niti za kakršen koli drug namen kot 

sestavina, aditiv ali pripomoček za obdelavo: 

• Mineralna olja in izdelki, pridobljeni iz nafte 

• Benzen  

• Heksan  

• Propilen glikol  

• Butilen glikol  

• Kelati EDTA in njihove soli  

Surovine, pridobljene iz mrtvih živali (npr. živalske maščobe, živalski kolagen) ali živih 

celic 

•  Mikrobne kroglice. 

7.15.6 Posebne metode obdelave – kozmetika 

■ Te smernice izrecno navajajo vse dovoljene procese. Vsi drugi so prepovedani. 
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■ Testiranje na živalih, vretenčarjih ali nevretenčarjih je prepovedano. Prvič po letu 1979 se 

potrošniški izdelki in surovine ne smejo preizkušati na živalih. 

■ Ionizirajoče sevanje je prav tako izključeno iz vseh proizvodnih korakov in materiali z delci 

velikosti manj kot 100 nanometrov se ne smejo uporabljati (nanotehnologija je izključena), 

razen kompozitov zemeljskih in mineralnih formul.  

■ Za aktivne sestavine v kozmetičnih izdelkih (glejte 7.15.4) so dovoljeni vsi (tradicionalni) 

mehanski in biološki procesi za npr. parno destilacijo, ekstrakcijo, brušenje, sušenje, 

mešanje, zamrzovanje, sekanje, presajanje, pranje, gretje, hlajenje in fermentacijo. 

■ Funkcionalni aditivi v kozmetiki Demeter (glejte 8.12.4 (3)) so pridobljeni iz naravnih 

začetnih materialov, kot so olja, saharidi, beljakovine, lipoproteini, ekološke kisline in se 

lahko spremenijo s saponifikacijo, hidrolizo, esterifikacijo in transesterifikacijo, destilacijo, 

fermentacijo, nevtralizacijo, kondenzacijo z odstranjevanjem vode, hidracijo, sulfacijo. 

Nastali izdelki morajo biti navedeni v spodnji tabeli 1. 

■ Eterična olja se proizvajajo s parno/z vodno destilacijo, ekstrakcijo CO2, hladnim 

stiskanjem, skarifikacijo, rektifikacijo (torej jemanje senzibilizirajočih sestavin samo kot 

vakuumsko redestilacijo, npr. metino olje), frakcijsko destilacijo (npr. ylang ylang). 

■ Za proizvodnjo izvlečkov, izvlečkov in tinktur se surovine pripravijo samo z uporabo 

mehanskih, termičnih ali fermentacijskih metod. Ker izvlečki nimajo drugih ekstrakcijskih 

sredstev kot vodo, so dovoljena maščobna olja, etilni alkohol, CO2, glicerin, sadni kis ali 

mešanice navedenih snovi. 

■ Hidrolati se proizvajajo samo z uporabo parne destilacije. 

■ Za enfleražo je treba uporabiti Demeter ali certificirane ekološke voske ali maščobe. 

■ Za proizvodnjo mila se sme surovo milo proizvesti samo iz surovin kakovosti 

Demeter/biodinamika brez drugih sestavin. Za saponifikacijo se sme uporabljati samo 

natrijev ali kalijev hidroksid, ki predhodno ni bil uporabljen in ne sme presegati 10 % 

formule.  

■  Dovoljena topila za ekstrakcijo surovin so etilni alkohol, maščobe in olja rastlinskega 

izvora, glicerin, pridobljen iz maščob ali olj rastlinskega izvora, medu, sladkorja in kisa. 

Topila sledijo splošnemu režimu.  

7.15.7 Sestavine – nekmetijskega izvora 

■ Sestavine mineralnega izvora: soli (natrijevi, kalijevi, kalcijevi in magnezijevi kloridi in 

sulfati), gline (vključno z bentonitom in diatomejsko zemljo), kamnine, dragi kamni, 

vključno s silicijevo kislino. Dovoljeni so naravni minerali, ki niso kemično spremenjeni. 

■ Sestavine kovinskega izvora: drage kovine, kovine 

■ Pigmenti, izdelani iz mineralov in aglomeriranih kovinskih oksidov, ki ustrezajo vsem 

drugim omejitvam smernic. 
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■ Če se uporabljajo minerali ali soli kot sestavina, je treba poslati potrdilo o analizi in 

povezano dokumentacijo, da se dokumentira, ali uporabljene sestavine ne vsebujejo 

kakršnih koli prepovedanih kontaminantov, npr. težkih kovin ali dodanih sestavin, kot so 

prosto tekoča sredstva. 

■ Pitna voda najboljše kakovosti. Prednost ima izvirska (vključno z mineralno vodo), 

destilirana ali dinamizirana voda. Obdelava vode mora zagotoviti največjo kakovost. Vodo 

je mogoče filtrirati, zmehčati ali obdelati z UV-žarki. 

■ Konzervansi, antioksidanti, surfaktnatni/emulgatorji, alkohol, topila (vsi funkcionalni aditivi) 

morajo biti navedeni v Prilogi 1.  

■ Sintetično denaturiran alkohol ni dovoljen.  

■ Prednostno se uporabljajo botanični konzervacijski sistemi.  

■  Prednost se daje naravnim antioksidantom (npr. na podlagi žajblja ali rožmarina).  

■ CO2 kot ekstrakcijsko topilo je dovoljen. 

■ Naravni encimi (npr. sadni encimi) so dovoljeni, dokumentirano brez GSO in drugih 

prepovedanih sestavin. 

■ Sintetične dišave niso dovoljene. Dišave morajo biti čista eterična olja, v kakovosti 

Demeter/Biodinamika ali certificirano ekološke kakovosti, ne smejo vsebovati barvil ali 

drugih aditivov. 

Priloga 1  

Dovoljene izolirane snovi (samo funkcionalni aditivi) 

V Prilogi 1 se lahko navedejo dodatni funkcionalni aditivi, če so izpolnjena naslednja merila: 

Funkcionalni aditivi se proizvajajo s postopki, skladnimi s temi smernicami; niso aktivne 

sestavine. 

Nekateri funkcionalni aditivi lahko delujejo v sekundarni kategoriji kot aktivni ali parfumi. To je 

navedeno za vsako sestavino.  

 

A 

Izvleček alantoina (gabez) 

Askorbinska kislina  

Askorbil palmitat 

B 

Benzil alkohol  

Benzojska kislina in njene soli  

C 
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Celulozni gumi (za piling/zobno kremo/gele za povečanje trdnosti)  

Cetearilni alkohol  

Cetearilni glukozid (samo izdelki za izpiranje)  

Cetilni alkohol  

Cetilni palmitat  

Cetearil olivat 

Citronska kislina  

Kokosov glukozid (samo izdelki za izpiranje)  

Kokosov alkohol  

 

D 

Decil glukozid (samo izdelki za izpiranje) 

Decil oleat  

Dehidroksantan gumi  

Dinatrijev kokoil glutamat  

E 

Etil alkohol (od fermentacije ekološkega rastlinskega materiala kmetijskega izvora) 

G 

Glicerin  

Gliceril kaprilat  

Gliceril citrat  

Gliceril kokoat  

Gliceral distearat  

Gliceril laktat  

Gliceril lavrat  

Gliceril linoleat  

Gliceril oleat  

Gliceril oleat citrat  

Gliceril stearat  

Gliceril stearat SE  

Gliceril stearat citrat  

H 



 

    Stran 163 od 173 

  

Hidroliziran pšenični gluten (aktivni in funkcionalni aditivi)  

Hidrolizirane pšenične beljakovine (aktivni in funkcionalni aditivi) 

J 

Estri jojobe (aktivni in funkcionalni aditivi) 

L 

Mlečna kislina (samo od fermentacije substrata ogljikovih hidratov brez GSO) (aktivni in 

funkcionalni aditivi) 

Lanolin alkohol 

Lavril alkohol 

Lavril glukozid (samo izdelki za izpiranje)  

Lecitin  

Lanolin 

P 

Poligliceril-3 – poliricinoleat  

Kalijev kokoat  

Kalijev olivat  

Kalijev palmitat  

Kalijev stearat  

Kalijev sulfat 

S 

Natrijev cetaril sulfat 

Natrijev kokoat x 

Natrijev kokoil glutamat x 

Natrijev kokoil, hidrolizirane pšenične beljakovine x 

Natrijev glukonat x 

Natrijev lavril laktilat x 

Natrijev olivat x 

Natrijev palmov kernelat x 

Natrijev palmat x 

Natrijev stearil laktilat x 

Sorbinske kisline in njihove soli x  

Stearinska kislina x 
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Stearil alkohol  

Stearat saharoze x 

T 

Tokoferol (vitamin E), aktivni in funkcionalni aditiv  

Totarol 

10 

Ksantan (E 415) 

 

Dovoljene izolirane snovi (aktivne snovi) 

V tej kategoriji ni mogoče dodajati dodatnih snovi prek prihodnjih revizij tega razdelka 

smernic. Izdelki na podlagi odobritve izdelka pred 2022 (prek organizacije za certificiranje) z 

eno od teh snovi veljajo za nedoločen čas. Novih izdelkov ni mogoče odobriti. 

■ Železov oksid (krema za sončenje) 

■ Salicilna kislina (za piling in nadzor madežev (higiena)) 

■ Trietil citrat (za deodorante) 

■ Titanov dioksid (krema za sončenje) 

■ Vitamini (razen askorbinske kisline in tokoferola) 

■ Ksilitol (za zobno pasto) Če se ekstrahira iz koruze, se zahteva deklaracija brez GSO. 

■ Cinkov oksid (krema za sončenje) 

 

.
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7.16 Tekstil 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2018        Datum revizije junij 2018 

7.16.1 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za tekstil so navedene v naslednjem 

poglavju standarda. 

7.16.2Splošna načela – tekstil 

Tekstilne surovine (volna, bombaž, lan, svila, lan itn.) so kmetijski izdelki, za katere veljajo 

vsa načela biodinamične metode proizvodnje. Proizvodnja tekstila se od proizvodnje hrane 

razlikuje po tem, da je obdelava vedno potrebna. Tako kot lahko obdelava hrane škodi 

biodinamičnim lastnostim, lahko tudi obdelava tekstila negativno vpliva na kakovost 

biodinamičnih vlaken. Obdelava tekstila zajema tudi veliko kemičnih procesov (čiščenje, 

barvanje itn.). To lahko povzroči znatno okoljsko škodo in/ali kontaminacijo končnega 

izdelka. 

 

Izključitev specifičnih strupenih izdelkov pri proizvodnji urejajo smernice proizvodnje 

Demeter. 

Pri obdelavi ta vidik urejajo smernice Mednarodnega združenja naravne tekstilne industrije 

(IVN), ki so bili izbrani kot najprimernejši za obdelavo tekstila Demeter. 

Izdelki Demeter vedno izpolnjujejo minimalne smernice za ekološke tekstilne izdelke.* 

*Odobritev zahteva, da zadevne smernice zahtevajo naslednje: 

• Ima najmanj 50 % vsebnost ekoloških kmetijskih sestavin 

• Nima vzporednih sestavin (Demeter z ekološkimi/konvencionalnimi)  

• Brez GSO  

• Brez nanodelcev  
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Imetnik licence zaprosi za odobritev s predložitvijo dokazila o tem, da zadevne smernice 

izpolnjujejo zgornje zahteve in da so izdelki certificirani v skladu s temi smernicami. 

7.16.3 Surovine, pripomočki in aditivi – tekstil 

■ Vsa Demeter certificirana vlakna (volna, bombaž, lan itn.) se lahko uporabljajo v tekstilu 

Demeter. 

Certificirana vlakna z lastnostmi v preusmeritvi v Demeter so sprejemljiva, če njihov delež 

v obdelanem tekstilu ne presega ene tretjine celotne vsebine. 

■ Mešanice, ki vsebujejo vlakna iz kmetijstva Demeter, so dovoljene. 

Če svila ali druga naravna vlakna niso na voljo v kakovosti Demeter, je dovoljeno mešanje 

z ekološkimi vlakni. 

■ Za označevanje izdelkov, ki vsebujejo mešana vlakna, kot Demeter, mora izdelek 

vsebovati najmanj 66 % vlaken Demeter po masi. 

■ Bombaž mora biti ročno pobran. Žetev s stroji je dovoljena le, če je izključena uporaba 

kemikalij. Živalska vlakna se obrežejo ali česajo 

7.16.4 Za izdelek specifični načini obdelave – tekstil 

■ Uporabljajo se smernice Mednarodnega združenja naravne tekstilne industrije (IVN) v 

njihovi zadnji objavljeni izdaji (trenutno različica Best 5: 2012).  
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7.17 Prehranska, zdravstvena in 
farmacevtska dopolnila 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica junij 2019        Datum revizije junij 2019 

7.17.1Obseg 

Te smernice se uporablja za izdelke, ki dopolnjujejo prehrano ljudi ali podpirajo zdravljenje, 

ne da bi bili neposredno ali obvezno predmet splošne živilske ali farmacevtske zakonodaje. 

To zajema kategorije, kot so prehranska dopolnila, funkcionalna živila, zdravstvena dopolnila 

ali farmacevtska dopolnila.  

Ker gre za mednarodne osnovne smernice oziroma nacionalne pravne zahteve, lahko 

jurisdikcije te kategorije razmejijo ali razvrstijo na različne načine, jasna in dokončna 

razmejitev tega področja uporabe na nekatere skupine izdelkov ni mogoča. Zaradi različnih 

področij uporabe nacionalnih ekoloških standardov ali nasprotij v horizontalni zakonodaji 

velja za smernice tega izdelka ekološko certificiranje kot predpogoj za vse izdelke Demeter, 

kot je opredeljeno v splošnem delu. V skladu s tem začne ta pogoj veljati le, če obstajajo 

osnovne ekološke smernice za zadevno kategorijo izdelkov, v vsakem primeru pa morajo 

osnovni ekološki predpisi zajemati surovine kmetijskega izvora.  

Upoštevajte, da je za nekatere izdelke in v nekaterih državah sklicevanje na ekološko in s 

tem na Demeter lahko celo prepovedano za živila ali farmacevtska dopolnila. Imetnik licence 

je v celoti odgovoren za pravno nedvoumno uvrstitev in odobritev. Zelo priporočljivo je, da se 

nacionalni certifikatorji sklicujejo na to v postopku odobritve izdelka. 

7.17.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za prehranska in zdravstvena dopolnila 

ter za funkcionalna živila in farmacevtska dopolnila so navedene v naslednjem razdelku 

standarda.  
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7.17.3 Sestavine, pripomočki in aditivi – prehranska, 

zdravstvena in farmacevtska dopolnila 

■ V povezavi z uporabo, kakovostjo in izvorom surovin, minimalnimi zahtevami za sestavo 

izdelka Demeter in razpoložljivostjo veljajo splošni pogoji za živilske izdelke Demeter.  

■ Kot sredstva za sprijemanje so dovoljeni guar gumi, arabski gumi, maltodekstrin, rastlinski 

voski, nativni škrob, želatina in pektin (E440i). 

7.17.4 Za izdelek specifični načini obdelave – prehranska, 

zdravstvena in farmacevtska dopolnila 

■ Dovoljeni so postopki sušenja in ogrevanja v skladu s splošno tabelo teh smernic. 

Dovoljeno je sušenje z razpršilom in sušenje v bobnu. Liofilizacija je mogoče z izjemo 

zadevne certifikacijske organizacije.  

■ Oblikovalna ekstruzija je dovoljena znotraj navedenih omejitev glede tlaka in temperature.  

7.17.5 Kapsule in premazi – prehranska, zdravstvena in 

farmacevtska dopolnila 

■ Kapsula ali material za premaz ne sme presegati 5 % prostornine izdelka. 

■ Kot osnovne sestavine so dovoljene živalske beljakovine, želatina ali rastlinski polisaharidi 

in olja vsaj ekološkega izvora. 

■ Maltodekstrin, sončnični lecitin, guar gumi, arabski gumi in domači škrob so dovoljeni.  

■ Dovoljen je magnezijev karbonat kot sredstvo za sproščanje ali sproščanje plesni.  

■ Barvila niso dovoljena, mogoča je uporaba barvnih sestavin v obliki rastlinskega prahu ali 

podobno.  

Proizvajalec mora zagotoviti, da material ne vsebuje aditivov, razen zgoraj navedenih. 

Specifikacije izdelka morajo biti na voljo v okviru odobritve izdelka. 
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7.18 Izdelki iz soje, pijače iz žita in 
oreškov  

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk – obdelava 

Različica okt. 2021        Datum revizije okt. 2021 

 

7.18.1 Obseg 

Ta podrazdelek standarda BFDI zajema sojine izdelke, kot so tofu in mleko, pšenični gluten, 

kot so seitan ter pijače iz žit, oreškov in semen. To poglavje se ne nanaša na sojine kosmiče, 

glejte poglavje 7.4. 

7.18.2 Splošni pripomočki, aditivi, filtrirni material in načini 

obdelave 

Pripomočki in aditivi ter filtrirni material, encimi in metode obdelave so urejene v splošnem 

delu teh smernic (glejte 3.2 in 3.3). Posebne zahteve za izdelke iz soje, pijače iz žit in 

oreškov ter podobne izdelke so navedene v naslednjem razdelku teh smernic 

7.18.3 Splošna načela – izdelki iz soje in pijače iz žit 

Informacije o izdelku na splošno ne smejo navajati, da so pijače na rastlinski osnovi 
prehranski nadomestek za mleko.  
 

7.18.4 Sestavine, pripomočki in aditivi – izdelki iz soje in pijače 

iz žit 

 

■ Nigari (magnezijev klorid) in kalcijev sulfat sta dovoljena koagulanta (za pripravo skute) 

za tofu in tofu izdelke. Natrijev bikarbonat je dovoljen kot pripomoček/aditiv.  
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■ Za prekajevanje izdelkov iz soje se lahko uporabljajo le trdi lesi (kot so les, ostružki ali 

žagovina). Tropski trdi les je izključen. 

■ Pri proizvodnji žitnih pijač se lahko uporabijo encimi za degumiranje in saharifikacijo 

škroba. 

■ Lecitin se lahko uporablja, če se proizvajajo pijače iz oreškov. 

7.18.5 Za izdelek specifični načini obdelave – izdelki iz soje in 

pijače iz žit 

■ Za konzerviranje pijač iz žit, soje in oreškov je največji dovoljeni toplotni proces UHT (ultra 

visoka temperatura). 

■ Pijače iz žit, soje in oreškov se lahko homogenizirajo. 
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7.19 Odobritev izjem – obdelava in 
označevanje 

Mednarodne smernice za certificiranje Demeter, Biodinamika® 

in sorodnih blagovnih znamk 

Različica junij 2020       Datum revizije oktober 2021 

Naslednje izjeme so predvidene v mednarodnih Demeter smernicah, ki jih lahko odobrijo 

nacionalne organizacije. Vsa odobrena izjemna dovoljenja se vodijo in letno poročajo 

Akreditacijskemu odboru. 

Št. ID  Opis Referenč-

no 

poglavje 

Nadaljnja merila/Omejitve 

1 Liofilizacija 3.2.1 Samo za nekatere uporabe, upoštevati je treba nujnost in 

naravo uporabljene tehnologije, za oceno nujnosti je 

odgovorna zadevna certifikacijska organizacija  

2 Uporaba rentgenskih žarkov za 

odkrivanje tujih teles 

3.2.2  

3 Encimi, ki vsebujejo 

konzervanse 

3.3 Na podlagi izjave o nerazpoložljivosti treh dobaviteljev 

4 Sredstva proti strjevanju za sol 3.3 Sol lahko vsebuje kalcijev karbonat (E170) ali 

magnezijev karbonat (E504) kot sredstvo proti strjevanju. 

Za druga sredstva proti strjevanju je potrebna pisna 

odobritev zadevne organizacije. Potrebno je utemeljiti, da 

v specifičnem proizvodnem procesu ni mogoče uporabiti 

soli s kalcijevim ali magnezijevim karbonatom ali brez 

sredstev proti strjevanju.  

5 Izdelki, ki vsebujejo 66–90 % 

Demeter certificiranih sestavin 

4.4.2 Ti izdelki morajo na oznaki na ustreznem mestu vključiti 

tudi "Ta izdelek vsebuje od 66 do 90 % sestavin 

Demeter" ali dejanski odstotek sestavin Demeter. 

6 Enobarvni tisk blagovne 

znamke 

4.5.2  

7 Piretrum s PBO (piperonil 

butoksid) 

5.4.2 Samo, če je PBO prisoten v materialih, ki jih je zakonsko 

treba uporabiti 
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8 Prepovedane metode za 

zatiranje škodljivcev 

5.4.4 Navedeni razlogi morajo vključevati vsaj: 

■ Nasvet in utemeljitev strokovnjaka za zatiranje 

škodljivcev. 

■ Opis in specifikacijo sredstev in materialov. 

■ Opis ukrepov za preprečevanje kontaminacije izdelkov 

po ponovni uporabi skladiščenja 

■ Ukrepi za izboljšanje preprečevanja, da se prepreči 

ponovna pojava škodljivcev. 

 

9 Aktivni klor kot čistilno sredstvo 

za obdelavo mesa in mesnih 

izdelkov 

5.5.4  

10 Rastlinske beljakovine za 

kozmetičnih namene, filtriranje 

in bistrenje – sadje in zelenjava 

7.2.3  

11 Kvasna hranila, ki niso 

biodinamične ali ekološke 

kvasne lupine – vino 

7.12.4  

13 Arome, ki niso sestavine 

Demeter – žganja 

7.14.5   

14 Surovine iz divjih pridelkov – 

kozmetika 

7.15.4 Uporabo, ki v celoti dokumentira postopek za manjše 

nabirke, katerih pogostost je manj kot letna, katerih 

količine ne ogrožajo rastlinske populacije in ki tvorijo 

manj kot 2 % končne formule 

16 Kmetijska sestavina 

konvencionalnega izvora – 

kozmetika 

7.15.5 Naslednji pogoji: 

■ Dokaz o nerazpoložljivosti se zahteva v pisni obliki od 

treh dobaviteljev 

■ Potrebno je presejalno preizkušanje z več ostanki z 

omejitvami, ki ustrezajo orientacijskim vrednostim 

BNN 

■ Količina ne sme presegati 5 % celotne formule 

17 Hitosan 7.12.4 Za rafiniranje vina 

18 Letalski prevoz  3.4.3. ■ Ustrezna pisna utemeljitev, zakaj je letalski prevoz 

neizogiben 

■ Kompenzacija CO2 v vsaj enaki količini 
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19 Filtracija s križnim pretokom 7.12.5 ■ Vina brez aditiva SO2 na splošno 

■ Naravna peneča vina (ancestralna metoda/«petillant 

naturel«) 

■ Sladka vina 

■ Vina, ki razvijejo mlečno kvarjenje (npr. belo vino s 

počasno fermentacijo) 

■ Rdeča vina z organoleptičnim odstopanjem 

(Brettanomyces) 

Tab. 27: Pregled izjem za odobritev – obdelava 

 


