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KĀ KĻŪT PAR BIOLOĢISKO SĒKLAUDZĒTĀJU
Problēma
Eiropas Komisijas regulas par bioloģisko ražošanu un bioloģisko marķēšanu (834/2007) 4. pants nosaka, ka
bioloģiskajā ražošanā ārējiem resursiem ir jānāk no bioloģiskās saimniekošanas sistēmas. Tas nozīmē, ka arī
sēklām un veģetatīvajam pavairošanas jābūt iegūtam ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Tomēr ar
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm ražotu sēklu un veģetatīvi pavairojamā materiāla daudzums Latvijā
arvien ir nepietiekams.
Jaunā Bioloģiskās lauksaimniecības regula (2018/84) paredz pilnībā pārtraukt izsniegt atļaujas konvencionālās
sēklas izmantošanai līdz 2036. gada 1. janvārim

Risinājums
Lai palielinātu bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un stādāmā
materiāla pieejamību tirgū, nepieciešams paplašināt
bioloģisko sēklaudzētāju tīklu.

Atceries:
Tirgot drīkst tikai sertificētas sēklas!
Sēklaudzēšanā svarīgs ir:
• kvalitatīvs sēklas izejmateriāls;
• precizitāte un rūpīgs darbs uz lauka, kaltēs un noliktavās;
• labs sēklu sagatavošanas aprīkojums - tīrītāji, šķirotāji u.c
Nosacījumi, lai kļūtu par bioloģisko sēklaudzētāju

Praktiski ieteikumi






Iepazīsties ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem
Ņem vērā MK noteikumus par Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību
Reģistrējies Valsts augu aizsardzības dienestā kā sēklaudzētājs
Iepazīsties ar šķirnēm un izlem, kura šķirne būs piemērota Tavai saimniecībai
ENoslēdz licences līgumu ar šķirnes selekcionāru vai tā pārstāvi. Tas dos tiesības pavairot un pārdot
sēklu izvēlētajai šķirnei

Further information
1. Saistošo normatīvo aktu saraksts http://www.vaad.gov.lv/sakums/normatvieakti/seklu-sertifikacija.aspx
2. Latvijas augu šķirņu katalogs http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/auguskirnes/latvijas-augu-skirnes-katalogs.aspx/
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