Tájékoztató vadon termő növények/gombák gyűjtéséhez
Vadon termő növények gyűjtése (834/2007/EK r. 12. cikk (2) és 889/2008/EK r. 70 cikk (2)),
beleértve a vadon termő gombák begyűjtését is
A vadon termő, ehető növényeknek, ill. növényi részeknek, vadon termő gombáknak természeti
területről, erdőből és mezőgazdasági művelés alatt álló területről való gyűjtése ökológiai termelési
módnak tekinthető, amennyiben a következő két feltétel teljesül:
- az érintett területeket a begyűjtést megelőző legalább hároméves időtartam alatt ökológiai
termelésben való használatra engedélyezett termékeken kívül mással nem kezelték;
- a begyűjtés a természetes élőhely egyensúlyát vagy a gyűjtőterületen élő fajok fennmaradását
nem befolyásolja.
A felsorolt feltételek teljesülését az adott gyűjtési területek tulajdonosaitól (pl. nemzeti parkok, erdészeti gazdaságok) beküldött nyilatkozat, valamint az ellenőrzés során elvégzett helyszíni szemle
biztosítja.
A vadon termő növények, beleértve a vadon termő gombák gyűjtésének szereplői és
nyilvántartásuk
Begyűjtők nyilvántartása
- a gyűjtési területek átnézetes térképe;
- gyűjtött növények aktuális listája;
- gyűjtési területek aktuális listája;
- alkalmazott tápanyag-utánpótlás (trágya, mennyiség, időpont stb.) adatai;
- alkalmazott növényvédelmi vagy egyéb kezelések (készítmény, mennyiség, dózis, időpont,
kijuttatás módja stb.);
- gyűjtési napló (időpont, gyűjtött növény neve, mennyisége, gyűjtés helye)
- szállítójegyek
- készletnyilvántartás (a gyűjtött mennyiség, el/leadott mennyiség növényenként, átvevő neve)
- nyilvántartás a beszerzésekről és az eladásokról (számla, szállítólevél)
Felvásárlók nyilvántartásai
(amennyiben a gyűjtési rendszer többszereplős: gyűjtők-felvásárlók-integrátorok)
- felvásárlási napló (időpont, felvásárolt növény neve, mennyisége, begyűjtő neve)
- felvásárlási jegyek
- szállítójegyek
- készletnyilvántartás (a felvásárolt mennyiség, el/leadott mennyiség növényenként, átvevő neve);
- nyilvántartás a beszerzésekről és az eladásokról (számla, szállítólevél).
Integrátorok nyilvántartásai
- szerződések (begyűjtőkkel, felvásárlókkal)
- begyűjtők aktuális listája (név, cím, gazdálkodási forma)
- felvásárlók aktuális listája (név, cím)
- készletnyilvántartás (a felvásárolt mennyiség, eladott mennyiség növényenként, vevő neve)
- értékesítés nyilvántartása (dátum, a termék megnevezése, mennyisége, címzettje, illetve vevője)
- vevők listája
Vadongyűjtésből származó gomba, illetve gombaétel forgalomba hozatala kizárólag gombavizsgálati igazolással lehetséges, melyet a tanúsító szervezet számára meg kell küldeni.
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