
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Μεηαηποπή Φςηικού Κεθαλαίος 

Η πεξίνδνο κεηαηξνπήο αξρίδεη ην ηαρχηεξν, φηαλ ε 

επηρείξεζε θνηλνπνηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ 

αξκφδηα αξρή θαη ππνβάιεη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ. Καηά ηελ πεξίνδν κεηαηξνπήο, 

εθαξκφδνληαη φινη νη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 

Καλ.(ΕΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. 
 

Γηα λα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη βηνινγηθά ηα θπηά θαη 

ηα θπηηθά πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ εθαξκνζηεί ζηα 

αγξνηεκάρηα νη θαλφλεο παξαγσγήο γηα ηε βηνινγηθή 

γεσξγία γηα κηα πεξίνδν κεηαηξνπήο: 

 ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ πξηλ ηελ ζπνξά γηα ηηο 

κνλνεηήο θαιιηέξγεηεο 

 ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο σο δσνηξνθέο βηνινγηθήο παξαγσγήο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ιηβαδηψλ ή πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ 

ρνξηνλνκήο 

 ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ απφ ηελ πξψηε 

ζπγθνκηδή βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε 

πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ εθηφο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ 
 

Παπάλληλη παπαγωγή 

Όηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο εθκεηαιιεχεηαη πεξηζζφηεξεο 

ηεο κηαο κνλάδεο παξαγσγήο, νη κνλάδεο πνπ 

παξάγνπλ θπηά ή θπηηθά πξντφληα θαη δελ 

εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλ.(ΕΚ) 834/2007 θαη 889/2008 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο επίζεο θαη νη ρψξνη 

απνζήθεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ (ιηπάζκαηα, 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ζπφξνη πξνο ζπνξά) 

ππφθεηληαη επίζεο ζην γεληθφ θαζεζηψο ειέγρνπ.  
 

Σε απηέο ηηο κνλάδεο απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή ηεο 

ίδηαο πνηθηιίαο κε απηέο πνπ παξάγνληαη ζηελ 

εληαγκέλε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδα ή πνηθηιίαο 

πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα δηαθξηζεί απφ απηέο. Ωζηφζν 

νη παξαγσγνί δχλαηαη λα παξεθθιίλνπλ απφ ηνλ θαλφλα 

απηφ ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 

α) φπνπ νη παξαγσγνί πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ, γηα ηελ 

νπνία απαηηείηαη πεξίνδνο θαιιηέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ εηψλ, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εχθνιε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πνηθηιηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη 

ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη: 

i) ε ελ ιφγσ παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην 

ζρεδίνπ κεηαηξνπήο, γηα ην νπνίν ν παξαγσγφο 

δεζκεχεηαη επίζεκα θαη ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ 

έλαξμε ηεο κεηαηξνπήο ζε βηνινγηθή παξαγσγή ηνπ 

ηειεπηαίνπ κέξνπο ησλ ελ ιφγσ εθηάζεσλ, ζην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα, ην νπνίν θαηά θαλέλα 

ηξφπν δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, 

ii) έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ν αδηάιεηπηνο δηαρσξηζκφο ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θάζε κία απφ 

απηέο ηηο κνλάδεο, 

iii) ην ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο 

πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή ηνπ θαζελφο απφ απηά ηα 

πξντφληα, 

iv) φηαλ νινθιεξσζεί ε ζπγθνκηδή, ν παξαγσγφο 

ελεκεξψλεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηηο αθξηβείο πνζφηεηεο 

ηεο ζπγθνκηδήο ζηηο ελ ιφγσ κνλάδεο θαη ηα κέηξα 

πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πξντφλησλ, 

v) ην ζρέδην κεηαηξνπήο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Η έγθξηζε απηή 

πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θάζε έηνο κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρεδίνπ κεηαηξνπήο. 
 

β) φπνπ νη εθηάζεηο πξννξίδνληαη γηα γεσξγηθή έξεπλα 

ή ηππηθή εθπαίδεπζε ή γηα ηελ παξαγσγή ζπφξσλ γηα 

ζπνξά, αγελνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη  

κνζρεπκάησλ, κε 

ηελ έγθξηζε ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ 

ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε 

φηη πιεξνχληαη νη 

φξνη πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 
 

Πολλαπλαζιαζηικό Τλικό 

Χξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ 

πιηθφ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθή κέζνδν. Πξνο 

ηνχην, ην κεηξηθφ θπηφ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπφξσλ, 

θαη ην γνληθφ θπηφ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγελνχο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ επί κία γελεά ή, πξνθεηκέλνπ γηα 

πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, επί δχν θαιιηεξγεηηθέο 

πεξηφδνπο. 
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Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κε βηνινγηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε αλεχξεζε βηνινγηθνχ, 

εθφζνλ έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο παξέθθιηζεο. 
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε Γ.Τ.Ο. ζπφξσλ ή αγελνχο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 
 

ςλλογή Αςηοθςών Φςηών 

Η ζπιινγή άγξησλ θπηψλ πνπ θχνληαη θπζηνινγηθά ζε 

θπζηθνχο ρψξνπο, δάζε θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη 

κεξψλ ησλ θπηψλ απηψλ, ζεσξείηαη βηνινγηθή κέζνδνο 

παξαγσγήο, ππφ ηνλ φξν φηη: 

α) γηα ηνπιάρηζηνλ κία ηξηεηία πξηλ απφ ηε ζπιινγή, 

δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο ελ ιφγσ εθηάζεηο 

άιια πξντφληα πιελ εθείλσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα 

ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο  

β) ε ζπιινγή δε ζίγεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ 

ελδηαηηήκαηνο ή ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ζηελ 

πεξηνρή ζπιινγήο. 
 

Γιασείπιζη ηος εδάθοςρ και λίπανζη 

Η βηνινγηθή θπηηθή παξαγσγή ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

άξνζεο θαη θαιιηέξγεηαο πνπ δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ηηο 

νξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο, βειηηψλνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ θαη 

απνηξέπνπλ ηε ζπκπίεζε θαη ηε δηάβξσζή ηνπ.  
 

Η γνληκφηεηα 

θαη ε βηνινγηθή 

δξαζηηθφηεηα 

ηνπ εδάθνπο 

δηαηεξνχληαη 

θαη βειηηψλνληαη 

κε πνιπεηή 

ακεηςηζπνξά 

πνπ πεξηιακβάλεη ςπραλζή θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο 

ρισξήο ιίπαλζεο, θαη κε ηε δηαζπνξά θφπξνπ δψσλ ή 

νξγαληθψλ πιψλ, ακθνηέξσλ θαηά πξνηίκεζε 

ιηπαζκαηνπνηεκέλσλ, απφ βηνινγηθή παξαγσγή.  
 

Επηηξέπεηαη ε ρξήζε βηνδπλακηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. 
 

Όηαλ νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηα αλσηέξσ κέηξα, ζηελ 

βηνινγηθή παξαγσγή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ιηπάζκαηα θαη 

βειηησηηθά ηνπ εδάθνπο θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα. Οη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο. 
 

Η ζπλνιηθή πνζφηεηα δσηθήο θφπξνπ, πνπ δηαζπείξεηαη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 170 

ρηιηφγξακκα αδψηνπ εηεζίσο αλά εθηάξην 

ρξεζηκνπνηήζηκεο γεσξγηθήο γεο. Τν φξην απηφ ηζρχεη 

κφλν ζηελ ρξήζε θνπξηάο αγξνθηήκαηνο, 

απνμεξακέλεο θνπξηάο αγξνθηήκαηνο θαη 

αθπδαησκέλεο θνπξηάο πνπιεξηθψλ, 

θνκπνζηνπνηεκέλσλ δσηθψλ πεξηηησκάησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θφπξνπ πνπιεξηθψλ, ηεο 

θνκπνζηνπνηεκέλεο δσηθήο θνπξηάο θαη ησλ πγξψλ 

δσηθψλ πεξηηησκάησλ. 
 

Οη εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο παξαγσγήο κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνπλ γξαπηέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

απνθιεηζηηθά κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο θαη επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηε δηαζπνξά πιενλάδνπζαο 

θφπξνπ βηνινγηθήο παξαγσγήο.  
 

Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

παξαζθεπαζκάησλ κηθξννξγαληζκψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ή ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην έδαθνο ή ζηηο 

θαιιηέξγεηεο. 
 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια 

παξαζθεπάζκαηα κε βάζε θπηά ή παξαζθεπάζκαηα 

κηθξννξγαληζκψλ. 
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ αλφξγαλσλ αδσηνχρσλ 

ιηπαζκάησλ.  
 

Απαγνξεχεηαη ε πδξνπνληθή παξαγσγή. 
 

Γιασείπιζη παπαζίηων, αζθενειών και ζιζανίων 

Η πξφιεςε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

βιαβεξνχο νξγαληζκνχο, αζζέλεηεο θαη δηδάληα 

βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηελ πξνζηαζία απφ ηνπο 

θπζηθνχο ερζξνχο, ζηελ επηινγή εηδψλ θαη πνηθηιηψλ, 

ζηελ ακεηςηζπνξά θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη 

ζε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο. 
 

Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε επαξθήο πξνζηαζία ησλ 

θπηψλ απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη αζζέλεηεο κε ηε 

ιήςε ησλ αλσηέξσλ κέηξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο έηζη φπσο πεξηγξάθηεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Καλ.(ΕΚ) 889/2008 φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, ζηε βηνινγηθή γεσξγία. 

Οη επηρεηξήζεηο ηεξνχλ έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο.  
 

Γηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγίδεο 

θαη δηαλνκείο, κε εμαίξεζε ηηο 

ζπζθεπέο θεξνκφλεο, νη 

παγίδεο ή/θαη δηαλνκείο δελ 
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εθιχνπλ ηηο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ θαη απνηξέπνπλ ηελ 

επαθή αλάκεζα ζηηο νπζίεο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο. Μεηά 

ηελ ρξήζε, πξαγκαηνπνηείηαη αζθαιήο ζπιινγή θαη 

δηάζεζε ησλ παγίδσλ. 
 

ςλλογή πποϊόνηων και μεηαθοπά ζηιρ μονάδερ 

επεξεπγαζίαρ 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηαπηφρξνλε ζπιινγή βηνινγηθψλ θαη κε βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, κφλν εθφζνλ ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα  

κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θάζε πηζαλήο αλάκημεο ή 

αληαιιαγήο κε κε βηνινγηθά πξντφληα θαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. Η επηρείξεζε δηαηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο εκεξνκελίεο, ψξεο, θαη ην δίθηπν 

ζπιινγήο θαη ηελ εκέξα θαη ψξα παξαιαβήο ησλ 

πξντφλησλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. 
 

ςζκεςαζία και μεηαθοπά πποϊόνηων ζε άλλερ 

επισειπήζειρ ή μονάδερ 

Οη επηρεηξήζεηο 

εμαζθαιίδνπλ φηη 

ηα βηνινγηθά 

πξντφληα 

κεηαθέξνληαη ζε 

άιιεο κνλάδεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κφλν ζηελ 

θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζε θιεηζηά θηβψηηα ή νρήκαηα 

κε ηξφπν πνπ λα κελ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο παξαβίαζε ή θζνξά ηεο 

ζθξαγίδαο θαη κε ηελ χπαξμε εηηθέηαο (ή ζπλνδεπηηθνχ 

εγγξάθνπ), κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ άιισλ 

ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν. 
 

Δελ απαηηείηαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο, ησλ 

θηβσηίσλ ή ησλ νρεκάησλ φηαλ: 

α) ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κεηαμχ 

κίαο επηρείξεζεο θαη κίαο άιιεο επηρείξεζεο πνπ 

ακθφηεξεο ππφθεηληαη ζην ζχζηεκα βηνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη  

β) ηα πξντφληα ζπλνδεχνληαη κε έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεη ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν ζηνηρεία 

γ) ηφζν ν απνζηνιέαο φζν θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη 

λα ηεξνχλ κεηξψα πνπ θαηαγξάθνπλ απηέο ηηο 

κεηαθνξέο θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ην ΟΞΤΓΟΝΟ ή 

ηελ αξρή ειέγρνπ απηψλ ησλ κεηαθνξψλ. 
 

Αποθήκεςζη Πποϊόνηων 

Η δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο 

ησλ παξηίδσλ θαη λα απνηξέπεη θάζε αλάκεημε κε ή 

επηκφιπλζε απφ πξντφληα ή/θαη νπζίεο πνπ δε 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ηαπηνπνίεζε ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ 

θπηηθψλ πξντφλησλ, απαγνξεχεηαη λα απνζεθεχνληαη 

ζηε κνλάδα παξαγσγήο άιιεο πξψηεο χιεο πέξα απφ 

ηηο επηηξεπφκελεο βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 

Σε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη 

ηαπηφρξνλα κε βηνινγηθά πξντφληα θαη βηνινγηθά 

πξντφληα θαη ηα ηειεπηαία απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο 

ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη θαη άιια γεσξγηθά 

πξντφληα ή ηξφθηκα: 

α) ηα βηνινγηθά πξντφληα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ 

ηα άιια γεσξγηθά πξντφληα ή/θαη ηξφθηκα· 

β) ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ απνζηνιψλ θαη λα απνθεχγνληαη νη 

αλακείμεηο ή αληαιιαγέο κε κε βηνινγηθά πξντφληα· 

γ) έρεη δηελεξγεζεί ν θαηάιιεινο θαζαξηζκφο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ειεγρζεί, πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ· ν επηρεηξεκαηίαο θαηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο 

απηέο. 
 

Βιολογική γεωργία.  

Προστατεύω τη υύση, ζώ καλά! 


