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Na podlagi opravljene kontrole, dne 07.09.2021 v skladu z Demeter standardi za Slovenijo v letu 
2021 in podpisane pogodbe, potrjujemo Demeter certifikat za zgoraj imenovano kmetijo za 
navedeno proizvodnjo: 
            
DEMETER Pridelava 
Rastline in pridelki rastlinskega izvora: Zelišča in prosto rastoče rastline: abrašica, ameriška gozdna 
meta, ameriški slamnik, ameriška travniška arnika, aronija, artičoka, baldrijan, balzaminka, bambus, bela 
mrtva kopriva, bela omela, beli petoprstnik, beli slez, beli vratič, bor, brestovolistni/močvirski oslad, breza, 
brin, bršljanasta grenkuljica, citronka, citronski timijan, čebula, česen, čistec, čokoladna meta, črna detelja, 
črna kumina, črna meta, črni bezeg, črni oreh, črni trn, dalmatinski bolhač, deljenolistna srčnica, dišeča 
lakota, divja mačeha, divja ščetica, divja vijolica, divji hmelj, divji kostanj, dobra misel, drobnjak, drobnocvetni 
vrbovec, dvoletni svetlin, fižol, gabez, ginko biloba, ginseng/ženšen, glog, golostebelni sladki koren, gozdna 
jagoda, gozdni slezenovec, hermelika, hrast, industrijska konoplja, ingver, janež, japonski dresnik, 
kalifornijski zlati mak, kamilica, kapucinka, kraški šetraj, komarček, konopljika, koper, kopriva, 
kordabenedikta, koriander, koruzni laski, kosmatinec, krvavi mlečnik, kutina, laški smilj, limona, lipa, lučnik, 
luštrek, majaron, malina, marjetica, maroška/klasasta meta, materina dušica, medena detelja, mehiški izop, 
melisa, monarda, navadna ajda, navadna angelika, navadna kumina, navadni lan, navadni plešec, navadni 
žličnik, nemški rožmarin, netresk, njivska preslica, ognjič, oljka, opoldnevnica, oreh, oves, ozkolistni trpotec, 
ožepek, pasijonka, pegasti badelj, pehtran, peteršilj, pijavčnica, plahtica, plavica, pljučnik, polajeva meta 
,pomladanski jeglič, poprova meta, potrošnik, prava kamilica, prava lakota, pravi regelj, ptičja dresen, ranjak, 
regrat, repnik, ricinus, rimska kamilica, rman, rožmarin, rožni koren, rumeni dren, sabljasti triplat/grško seno, 
sivka, sladki pelin, smetlika, smreka, soja, sončnice, sporiš, srčna moč, šentjanževka, šipek, tatarska ajda, 
tavžentroža, tobak, trobentica, vednozeleni gornik, veliki oman, virginijski nepozebnik, vinska trta, volovski 
jezik, vrba, vrednik, vrtnica, vrtni origano, vrtni pelin, vrtni timijan, zel življenja/jiaogulan, zlata rozga, 
žafranika, žajbelj 
Živali in pridelki živalskega izvora: govedo, konji, ovce, kokoši (jajca) 
 
Imetnik tega certifikata ima dovoljenje za uporabo blagovne znamke Demeter in biodinamično v skladu z 
Demeter International standardi za označevanje za navedene pridelke in predelane proizvode za obdobje  
od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 
Datum izdaje: 01. januar 2022    Predsednica certifikacijskega odbora: 
        Polonca Mehraban Repič 
         

 


