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Ιαταγφγή Τοίρφλ 

Καηά ηελ επηινγή ησλ θπιψλ ή ηχπσλ, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηθαλφηεηα ησλ δψσλ απηψλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ε δσηηθφηεηά 

ηνπο θαη ε αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε αζζέλεηεο. Πέξαλ 

ηνχησλ, πξέπεη λα επηιέγνληαη θπιέο ή ηχπνη δψσλ 

θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αζζέλεηεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζπλδένληαη ζε νξηζκέλεο 

θπιέο ή ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εληαηηθή 

θηελνηξνθία (φπσο π.ρ. ην ζχλδξνκν ηνπ ζηξεο ησλ 

ρνίξσλ, ην ζχλδξνκν PSE, ην ζχλδξνκν αηθλίδηνπ 

ζαλάηνπ, νη απηφκαηεο απνβνιέο, ε δπζηνθία πνπ 

απαηηεί θαηζαξηθή ηνκή θ.ιπ.). Πξέπεη λα πξνηηκψληαη 

νη απηφρζνλεο θπιέο θαη ηχπνη. 
 

Οη ρνίξνη πξέπεη λα πξνέξρνληαη (δειαδή λα έρνπλ 

γελλεζεί θαη λα εθηξαθεί) απφ βηνινγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. Σε θάζε πεξίπησζε, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα εηζαρζνχλ ηα δψα ζηε κνλάδα, εθηξέθνληαη 

βηνινγηθά. 
 

Σηελ παξνχζα πεξίπησζε κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 

παξαθάησ παξεθθιίζεηο θαη εθφζνλ φηαλ δελ πθίζηαηαη 

επαξθήο αξηζκφο δψσλ βηνινγηθήο εθηξνθήο: 
 

 Καηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ελφο θνπαδηνχ, ε 

εθηξνθή ησλ λεαξψλ ζειαζηηθψλ κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο ακέζσο κεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ηνπο. Αθφκε νη ρνίξνη πξέπεη λα 

έρνπλ βάξνο κηθξφηεξν ησλ 35 kg. 
 

 Όηαλ αλαλεψλεηαη έλα θνπάδη ρνίξσλ, γηα λα 

ζπκπιεξψλεηαη ε θπζηθή αλάπηπμε θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αλαλέσζε ηνπ θνπαδηνχ, 

επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ελήιηθα αξζεληθά θαη 

ζειπθά (άηνθα) δψα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κε 

βηνινγηθέο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη πξέπεη 

λα εθηξέθνληαη ζηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Αθφκε, ν αξηζκφο 

ζειπθψλ ζειαζηηθψλ δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη 

εηεζίσο ην 20 % ηνπ αξηζκνχ ησλ ελήιηθσλ 

ρνίξσλ, σο ζειπθά άηνθα δψα (γηα κνλάδεο 

παξαγσγήο κε αξηζκφ ιηγφηεξν ησλ 5 ρνίξσλ ε 

αλαλέσζε ηνπ θνπαδηνχ πεξηνξίδεηαη ζε 1 δψν 

εηεζίσο). 
 

Τν πνζνζηφ απηφ επηηξέπεηαη λα απμεζεί, κέρξη 

40%, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο, 

ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο: 

— ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο θηελνηξνθηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, 

— αιιαγή θπιήο, 

— αλάπηπμε λέαο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

— απεηιή εμαθάληζεο θπιψλ απφ ηελ θηελνηξνθία. 

Τα δψα απηψλ ησλ θπιψλ δελ πξέπεη λα είλαη 

αλαγθαζηηθά άηνθα. 
 

Οη ρνίξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο, θαζψο θαη ηα πξντφληα ηνπο, γηα λα 

ζεσξεζνχλ βηνινγηθά πξέπεη λα ηεξεζεί ε πεξίνδνο 

κεηαηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

ηεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο  ησλ Καλ. (EK) 834/2007 

θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
 

Όηαλ ηα δψα πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο, επηηξέπεηαη λα εθαξκφδνληαη εηδηθά κέηξα, 

φπσο εμεηάζεηο πξψηκεο δηάγλσζεο ή πεξίνδνη 

απνκφλσζεο ησλ δψσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο. 
 

αστοποίεσε τφλ δώφλ 

Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρνίξσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή αλά 

πάζα ζηηγκή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ, αηνκηθά γηα θάζε δψν. 
 

Λετατροπή Τοίρφλ 
Η πεξίνδνο κεηαηξνπήο αξρίδεη ην ηαρχηεξν, φηαλ ε 

επηρείξεζε θνηλνπνηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ 

αξκφδηα αξρή θαη ππνβάιεη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ. 
 

Η πεξίνδνο κεηαηξνπήο γηα ηνπο ρνίξνπο ψζηε ηα 

πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά λα ζεσξνχληαη 

πξντφληα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο είλαη 6 κήλεο. Οη 

ρνίξνη θαη ηα δσηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηαηξνπήο δε δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε ηηο 

ελδείμεηο πεξί βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. 
 

Λετατροπή αγροτεκατίφλ ποσ τρεσηκοποηούλταη 

στε βηοιογηθή τοηροτρουία 

Ο θηελνηξφθνο βηνινγηθήο εθηξνθήο πξέπεη λα έρεη 

ηδηφθηεηεο εθηάζεηο ή λα δηαρεηξίδεηαη ηε γεσξγηθή γε 

ή/θαη λα έρεη ζπλάςεη γξαπηή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο 

κε άιιν επηρεηξεκαηία γηα λα θαιχςεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζε δσνηξνθέο.  
 

Οιφθιεξε ε έθηαζε ηεο κνλάδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ πξέπεη λα ηεξεί ηνπο 
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θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

ησλ πεξηφδσλ κεηαηξνπήο φζνλ αθνξά ζηα θπηά θαη 

ζηα θπηηθά πξντφληα.  
 

Η πεξίνδνο κεηαηξνπήο κπνξεί λα κεησζεί ζε έλα έηνο 

γηα ηνπο βνζθφηνπνπο θαη ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κε θπηνθάγα είδε δψσλ. Η 

πεξίνδνο απηή κπνξεί λα κεησζεί ζε έμη κήλεο φηαλ 

ζηελ ελ ιφγσ έθηαζε δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

ην ηειεπηαίν έηνο πξντφληα κε εγθεθξηκέλα γηα ηε 

βηνινγηθή παξαγσγή. 
 

αστότρολε Λετατροπή 

Σε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο κεηαηξνπήο νιφθιεξεο ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δψσλ, ησλ βνζθνηφπσλ ή/θαη ησλ ηπρφλ γαηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δσνηξνθέο), ε ζπλνιηθή πεξίνδν 

κεηαηξνπήο γηα ηα δψα, ηνπο βνζθνηφπνπο ή/θαη ηηο 

ηπρφλ γαίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δσνηξνθέο είλαη 

24 κήλεο εθφζνλ ηα δψα ηξέθνληαη θπξίσο κε 

πξντφληα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. 
 

αστότρολε εθτρουή θαη βόσθεσε βηοιογηθώλ 

θαη κε βηοιογηθώλ δφηθώλ πιεζσσκώλ 

Επηηξέπεηαη λα εθηξέθνληαη ηαπηφρξνλα βηνινγηθά θαη 

κε βηνινγηθά δψα, κφλν φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) ηα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο εθηξέθνληαη ζε 

θηήξηα θαη αγξνηεκάρηα εκθαλψο δηαρσξηζκέλα απφ ηηο 

κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

β) ηα δψα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ είδνο (π.ρ. νη ρνίξνη 

είλαη βηνινγηθήο εθηξνθήο, ελψ ηα βννεηδή είλαη 

ζπκβαηηθήο εθηξνθήο) 

γ) ηα δψα βηνινγηθήο θαη κε βηνινγηθήο εθηξνθήο δε 

βφζθνπλ ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην βνζθφηνπν 

δ) ηα δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο επηηξέπεηαη λα βφζθνπλ 

ζε θνηλνηηθέο γαίεο ππφ ηνλ φξν φηη ε γε δελ έρεη 

ππνζηεί γηα 3 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ρεηξηζκνχο κε κε 

επηηξεπφκελα πξντφληα γηα βηνινγηθή παξαγσγή. Τα 

δσηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ δψα βηνινγηθήο 

εθηξνθήο, ελφζσ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ γαίεο δελ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξντφληα βηνινγηθήο 

θηελνηξνθίαο, εθηφο εάλ είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί 

φηη ππήξμε επαξθήο δηαρσξηζκφο απφ ηα δψα κε 

βηνινγηθήο εθηξνθήο. 
 

Γηατρουή θαη Ζφοτρουές  

Οη λενγέλλεηνη ρνίξνη  

πξέπεη λα ηξέθνληαη κε 

κεηξηθφ γάια γηα 

ηνπιάρηζηνλ 40 εκέξεο.  
 

Σην εκεξήζην ζηηεξέζην 

ησλ ρνίξσλ πξέπεη λα 

πξνζηίζεηαη ρνλδξναιεζκέλε, λσπή, απνμεξακέλε ή 

ελζηξσκέλε δσνηξνθή. 

Απαγνξεχεηαη ε εθηξνθή ησλ δψσλ ππφ ζπλζήθεο 

δηαηξνθήο ή άιιεο πνπ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

αλαηκίαο.  

 

Οη πξαθηηθέο πάρπλζεο 

πξέπεη λα είλαη 

αλαζηξέςηκεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο εθηξνθήο.  
 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαλαγθαζηηθή δηαηξνθή. 
 

Μέρξη 30% ηεο ζχζηαζεο ησλ ζηηεξεζίσλ επηηξέπεηαη 

λα είλαη απφ δσνηξνθέο ζε κεηαηξνπή. Τν πνζνζηφ 

κπνξεί λα θηάζεη ην 100%, αλ νη δσνηξνθέο είλαη 

ηδηνπαξαγψκελεο. 
 

Μέρξη 20% ηεο ζπλνιηθήο κέζεο πνζφηεηαο 

δσνηξνθψλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ βφζθεζε, 

είηε απφ ζπγθνκηδή κφληκσλ βνζθνηφπσλ, είηε απφ 

αγξνηεκάρηα κε πνιπεηή θηελνηξνθηθά ή πξσηετλνχρα 

θπηά θαηά ην πξψην έηνο ηεο κεηαηξνπήο ηνπο, ππφ 

ηνλ φξν φηη απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο εθκεηάιιεπζεο 

θαη δελ ήηαλ κέξνο κνλάδαο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

απηήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηα ηειεπηαία πέληε έηε. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δσνηξνθέο ζε 

κεηαηξνπή θαη δσνηξνθέο απφ αγξνηεκάρηα θαηά ην 

πξψην έηνο ηεο κεηαηξνπήο ηνπο, ην ζπλδπαζκέλν 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δσνηξνθψλ απηψλ επηηξέπεηαη 

λα θηάλεη ην 100% ηνπ ζηηεξεζίνπ. 
 

Οη δσνηξνθέο, νη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, νη ζχλζεηεο 

δσνηξνθέο θαη ηα πξφζζεηα απηψλ, δελ πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη ή λα έρνπλ κε ρξήζε γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ (ΓΤΟ). 
 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο επνρηθήο κεηαθίλεζεο, ηα δψα 

επηηξέπεηαη λα βνζθνχλ ζε κε βηνινγηθέο εθηάζεηο φηαλ 

κεηαθηλνχληαη πεδή απφ έλα βνζθφηνπν ζε άιιν. Η 

θαηαλάισζε κε βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ, κε ηε 

βφζθεζε ριφεο ή άιισλ θπηψλ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηηεξεζίνπ αλά έηνο.  
 

Τα ελ ιφγσ αξηζκεηηθά ζηνηρεία ππνινγίδνληαη σο 

πνζνζηφ ηεο μεξάο νπζίαο ησλ δσνηξνθψλ γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο. 
 

Ιτελοτρουηθές πραθτηθές  

Δελ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο 

φπσο θνπή νπξάο, θνπή ησλ νδφλησλ ή ησλ θεξάησλ. 
 

Φεηξνπξγηθφο επλνπρηζκφο επηηξέπεηαη κφλν ππφ 

πξνυπνζέζεηο. 
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αιινπαζεηηθψλ εξεκηζηηθψλ 

πξηλ θαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη ζθαγή ησλ δψσλ, 

θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηέγεξζε θαηά ηε θφξησζε. 
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Η αλαπαξαγσγή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θπζηθέο 

κεζφδνπο. Επηηξέπεηαη ε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε. Οη 

ππφινηπεο κνξθέο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 

απαγνξεχνληαη (νξκφλεο, εκβξπνκεηαθνξά θ.ιπ.).  
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ε ρξήζε 

νξκνλψλ γηα έιεγρν ηεο αλαπαξαγσγήο. 
 

Τα δψα πξέπεη λα θηλνχληαη ειεχζεξα. Απαγνξεχεηαη λα 

θξαηηνχληαη ηα δψα δεκέλα.  
 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ ζε 

φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο. Τεξνχληαη θαη 

ελεκεξψλνληαη ηα κεηξψα δψσλ κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 
 

Ρσλζήθες σταβιησκού θαη τώροη ειεύζερες 

θίλεσες θαη στέγασες δώφλ 

Τα θηήξηα γηα ηα δψα δελ είλαη ππνρξεσηηθά ζε 

πεξηνρέο κε θαηάιιειεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ππαίζξηα δηαβίσζε ησλ δψσλ.   
 

Η ππθλφηεηα ησλ δψσλ εληφο ησλ ελδηαηηεκάησλ 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άλεζε, ηελ θαιή δηαβίσζε θαη 

λα ηθαλνπνηεί ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηα είδε, ηε θπιή θαη ηελ ειηθία 

ησλ δψσλ. Πξέπεη λα ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ πνπ εμαξηψληαη 

ηδίσο απφ ην κέγεζνο ηεο νκάδαο θαη ην θχιν ησλ 

δψσλ. Η ππθλφηεηα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο άλεηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, παξέρνληαο ζε 

απηά επαξθή ρψξν γηα θπζηθή ζηάζε, λα μαπιψλνπλ 

κε επθνιία, λα θπιηνχληαη, λα πεξηπνηνχληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο, λα ιακβάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο ζηάζεηο θαη λα 

θάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο θηλήζεηο, φπσο λα ηεληψλνληαη 

Τν ειάρηζην εκβαδφλ ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ 

ρψξσλ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Είδνο δψνπ  

Εληφο ησλ θηηξίσλ 
(θαζαξφ εκβαδφλ γηα ηα 

δψα) 

η.κ./θεθαιή 

Υπαίζξηνο ρψξνο 
(ρψξνη άζθεζεο, ρσξίο 

ηνπο βνζθνηφπνπο) 

η.κ./θεθαιή 
Φνηξνκεηέξεο 

κε ρνηξίδηα έσο 
40 εκεξψλ 

 7,5 3,5 

Φνίξνη 
πάρπλζεο 

έσο 50 kg 0,8 0,6 

έσο 85 kg 1,1 0,8 

έσο 110kg 1,3 1 

Φνηξίδηα 
> 40 εκεξψλ 

& έσο 30 kg 
0,6 0,4 

Φνίξνη 

αλαπαξαγσγήο 

ζειπθφ 2,5  1,9 

αξζεληθφ 

6 εάλ νη ρψξνη 
ζηαπιηζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
θπζηθή νρεία:  

10 η.κ./αξζεληθφ  

8 

 

Η κφλσζε, ε ζέξκαλζε θαη ν αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα, ην 

επίπεδν ηεο ζθφλεο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε ζπγθέληξσζε αεξίσλ 

δηαηεξνχληαη εληφο νξίσλ κε επηβιαβψλ γηα ηα δψα. Τα 

θηήξηα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν άθζνλνπ 

θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θσηφο. 
 

Τν δάπεδν ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο πξέπεη λα είλαη νκαιφ 

αιιά φρη νιηζζεξφ. Πξέπεη λα είλαη ζπλερέο 

(ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ εκβαδφλ ηνπ), δειαδή λα κελ 

είλαη γξίιηα ή δηθηπσηφ.  
 

Τα ελδηαηηήκαηα 

πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε 

άλεην, θαζαξφ θαη 

ζηεγλφ ρψξν 

σνηνθίαο/αλάπαπζεο, 

επαξθψλ δηαζηάζεσλ, 

απνηεινχκελν απφ ζηεξεή θαηαζθεπή ρσξίο δάπεδν 

ππφ κνξθή γξίιηαο. Ο ρψξνο αλάπαπζεο πξέπεη λα 

πεξηέρεη άθζνλν ζηεγλφ πιηθφ θαηάθιηζεο κε ζηξσκλή. 

Η ζηξσκλή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη άρπξν ή άιιν 

θαηάιιειν θπζηθφ πιηθφ. Η ζηξσκλή είλαη δπλαηφ λα 

βειηηψλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε 

αλφξγαλν πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
 

Οη ζειπθνί ρνίξνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε νκάδεο, 

εθηφο απφ ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο θπήζεσο θαη ηελ 

πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ.  
 

Απαγνξεχεηαη ν ζηαβιηζκφο ρνηξηδίσλ ζε επίπεδα 

δάπεδα ή ζε θισβνχο ρνηξηδίσλ. 
 

Οη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλνηηθήο ή/θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 
 

Τα ελδηαηηήκαηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια, 

ψζηε λα πξνιακβάλνληαη νη επηκνιχλζεηο θαη ε 

αλάπηπμε παζνγφλσλ νξγαληζκψλ. Τα θφπξαλα, ηα 

νχξα θαη νη αρξεζηκνπνίεηεο δσνηξνθέο πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη φζν ζπρλά απαηηείηαη γηα λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη νζκέο θαη λα απνηξέπεηαη ε 

πξνζέθιπζε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ. 
 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ζε θηίξηα, 

εμνπιηζκνχο θαη εγθαηαζηάζεηο επηηξέπνληαη κφλν ηα 

πξντφληα Παξάξηεκα VIΙ ηνπ Καλ.(ΕΚ) 889/2008 φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά. 
 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη άιισλ 

βιαβεξψλ νξγαληζκψλ επηηξέπνληαη κφλν ηα πξντφληα 

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

θάζε θνξά (ηα ηξσθηηθνθηφλα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κέζα ζε παγίδεο). 
 

Τα δψα πξέπεη λα έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζε 

πξναχιηνπο ρψξνπο θαη βνζθφηνπν φπνηε ην 

επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο.  
 

Οη ρψξνη άζθεζεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο ρνίξνπο 

λα θνπξίδνπλ θαη λα ζθάβνπλ κε ην ξχγρνο ηνπο. Γηα λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα δψα λα ζθάβνπλ κε ην ξχγρνο 

ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα 

ππνζηξψκαηα.  
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Οη ππαίζξηνη ρψξνη κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη θαιπκκέλνη.  
 

Γείθτες πσθλότετας 

Η ζπλνιηθή πνζφηεηα δσηθήο θφπξνπ, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηελ ληηξνξξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο πνπ δηαζπείξεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 170 

ρηιηφγξακκα αδψηνπ εηεζίσο αλά εθηάξην 

ρξεζηκνπνηήζηκεο γεσξγηθήο γεο. 
 

Ο αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ αλαινγεί ζηελ παξαπάλσ 

πνζφηεηα είλαη 74 ρνηξίδηα, 6,5 ζειπθνί ρνίξνη 

αλαπαξαγσγήο, 14 ρνίξνη γηα πάρπλζε θαη 14 άιινη 

ρνίξνη αλά 10 ζηξέκκαηα. 
 

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. 
 

Ορόιευε Ασζελεηώλ θαη Ιτεληατρηθή αγφγή 

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ ν θηελνηξφθνο πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα εμήο: 

 επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θπιψλ ή ηχπσλ 

 εθαξκνγή θηελνηξνθηθψλ κεζφδσλ πνπ λα 

εληζρχνπλ ηελ αληνρή ζε αζζέλεηεο 

 ρξήζε δσνηξνθψλ πςειήο πνηφηεηαο, ηαθηηθή 

άζθεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

βνζθνηφπνπο 

 εμαζθάιηζε θαηάιιειεο ππθλφηεηαο δψσλ 
 

Απαγνξεχεηαη ε πξνιεπηηθή ρξήζε αιινπαζεηηθψλ 

ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 

αληηβηνηηθψλ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

πξνηίκεζε θπηνζεξαπεπηηθά πξντφληα, νκνηνπαζεηηθά 

πξντφληα, ηρλνζηνηρεία θαη πξντφληα πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα V, ηκήκα 3 θαη ζην 

Παξάξηεκα VI, ηκήκα 1.1 ηνπ Καλ.(ΕΚ) 889/2008 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ππφ ηνλ φξν φηη έρνπλ 

πξαγκαηηθφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δψνπ θαη ηελ παζνινγηθή 

θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη. 
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο, (πεξηιακβαλνκέλσλ 

αληηβηνηηθψλ, θνθθηδηνζηαηηθψλ θαη άιισλ ηερλεηψλ 

βνεζεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο) θαη 

ρξήζε νξκνλψλ ή παξφκνησλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αλαπαξαγσγήο ή γηα άιινπο ζθνπνχο (π.ρ. 

πξφθιεζε ή ζπγρξνληζκφο νίζηξνπ). 
 

Όηαλ, παξά ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηα δψα αζζελνχλ ή 

ηξαπκαηίδνληαη, πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη ακέζσο 

θξνληίδεο, εάλ είλαη απαξαίηεην ζε ζπλζήθεο 

απνκφλσζεο θαη ζηνλ θαηάιιειν ζηεγαζκέλν ρψξν. 

 

Εάλ ε εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ κέηξσλ δελ 

είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαχκαηνο θαη ε ζεξαπεία είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηε γηα λα κελ ππνθέξεη ην δψν, 

επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ 

ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή αληηβηνηηθψλ ππφ 

ηελ επζχλε θηεληάηξνπ θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε 

ηνπ ΞΝΣΓΞΜΞ κέρξη ηξεηο επεκβάζεηο αλά έηνο. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε επέκβαζε θαηαγξάθεηαη 

(δηάγλσζε, δξαζηηθή νπζία δνζνινγία θ.ιπ.) ζηα 

αξρεία ηνπ παξαγσγνχ. Η πεξίνδνο αλακνλήο κεηαμχ 

ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο ζπλζεηηθψλ θαξκάθσλ ζε 

έλα δψν, θαη ηεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ 

απηφ, πξέπεη λα δηπιάζηα απφ απηή πνπ νξίδεη ν λφκνο 

(αλ ε πεξίνδνο δελ πξνζδηνξίδεηαη, πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο). Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, πξέπεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα 

δειψλνληαη ζην ΞΝΣΓΞΜΞ, πξηλ ηα δψα ή ηα δσηθά 

πξντφληα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά σο βηνινγηθά 

πξντφληα. Τα δψα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή 

αγσγή πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη ζαθψο, αηνκηθά ή 

νκαδηθά. 
 

Επηηξέπνληαη νη εκβνιηαζκνί θαη νη αληηπαξαζηηηθέο 

αγσγέο πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο βάζεη ηεο Εζληθήο ή 

Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Βιολογική γεωργία  

Προστατεύω τη υύση, ζώ καλά! 


