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Ε-822 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
Επωνυμία Μονάδος (για νομικά πρόσωπα):
Έδρα:

Νομός:

Α. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα που αφορά στις σταβλικές εγκαταστάσεις για το υπό ένταξη ζωικό κεφάλαιο.
Είδος
Εκτροφής

Χαρτογραφικός κωδικος
ΟΣ.ΔΕ σταβλικών
εγκατστάσεων

Αριθμός Αδείας
Λειτουργίας
Εγκατάστασης

Τοποθεσία/Δημοτικό Αριθμός Εμβαδόν
διαμέρισμα
(m2)
Ζώων

Υπαίθριοι
χώροι (m2)

Χώροι
απομόνωσης
ασθενών ζώων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

Σε περίπτωση ύπαρξης συμβατικής εκτροφής οι εγκαταστάσεις της συμβατικής εκτροφής είναι διαφορετικές και σαφώς
διαχωρισμένες από εκείνης της βιολογικής εκτροφής;

ΌΧΙ

Δ.Ι.

Β. ΧΩΡΟΙ ΒΟΣΚΗΣΗΣ
Αναφέρατε τη συνολική έκταση (στρ.) των βοσκοτόπων που χρησιμοποιείται από τα ζώα της εκμετάλλευσή σας:
Υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση των ζώων; Εάν ναι αναφέρατε
παρακάτω τη συνολική έκταση (στρ.) των καλλιεργειών αυτών καθώς επίσης και το είδος της καλλιέργειας.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Αναφέρατε παρακάτω την προέλευση των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων.
Ιδιοπαραγώμενες
Αγοραζόμενες από εργοστάσια ζωοτρoφών
Αγοραζόμενες από παραγωγούς
Άλλο (αναφέρατε):
Αναφέρατε παρακάτω το είδος των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων.
Στάδιο*

Σανός Μηδικής
Σιτάρι
Καλαμπόκι
1

Στάδιο*

Στάδιο*

Κριθάρι
Βρώμη
Πίτυρα

Σίκαλη
Μπιζέλι
Τριφύλλι

Στάδιο*

Άχυρο
Άλλο (αναφέρατε):
Άλλο (αναφέρατε):

Όπου Β βιολογικής παραγωγής, ΥΜ υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία, Σ συμβατικής γεωργίας

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει φυτικό
κεφάλαιο για την παραγωγή ιδιοπαραγόμενων
ζωοτροφών

Επιθυμείτε την ένταξη της φυτικής παραγωγής με ταυτόχρονη μετατροπή ζώων και
αγροτεμαχίων
Επιθυμείτε την ένταξη της φυτικής παραγωγής χωρίς ταυτόχρονη μετατροπή ζώων και
αγροτεμαχίων

Δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αναφέρατε παρακάτω τα κτηνιατρικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στα ζώα της εκμετάλλευσης.
Εμβόλια

Αποπαρασιτικά

Αντιβιοτικά

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η γεωργική εκμετάλλευση διαθέτει αποθηκευτικούς
Εάν ναι, αναφέρατε την τοποθεσία τους:

ΝΑΙ

Δε Χρησιμοποιούνται

Άλλο (αναφέρατε):
ΌΧΙ

Οι αποθηκευτικοί χώροι
χρησιμοποιούνται για την
αποθήκευση:

Προϊόντων
Εισροών (ζωοτροφές, κρηνιατρικά φάρμακα)
Άλλων βοηθητικών μέσων

Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους
με αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα;
Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται η αποφυγή της επαφής τους με
προϊόντα λίπανσης, φυτοπροστασίας, κτηνιατρικών προϊόντων κτλ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε ή/και αξιοποιείτε τα κτηνοτροφικά απόβλητα3
Διασκορπισμός σε εκτάσεις που ανήκουν στη μονάδα
Συνεργασία για διάθεση ποσοτήτων με άλλες εκμεταλλεύσεις
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
3

Η διαχείριση της κοπριάς πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μη ξεπεραστεί το όριο των 17 kg αζώτου ανά στρέμμα και έτος
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Ζ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εάν διαθέτετε μηχανολογικό εξοπλισμό, σημειώστε παρακάτω το είδος
Ι/Ε*

Ι/Ε*

Ι/Ε*

Σπαστήρας

Παγολεκάνες

Λάμπες Θερμάνσεως

Χαρμανιέρα

Ταϊστρες

Ενσιρoδιανομέας

Αρμεκτήριο

Ποτίστρες

Η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με:

Ι/Ε*
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):

Ωοσκοπική μηχανή
Ιδιόκτητο όχημα

Ενοικιαζόμενο/μισθωμένο όχημα

Σε περίπτωση ενοικίασης/μίσθωσης μηχανημάτων, για την αποφυγή επιμόλυνσης των καλλιεργειών/προϊόντων
της επιχείρησης τα μηχανήματα καθαρίζονται πριν τη χρήση;
Κατά τη μεταφορά των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους με
αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι
.
Δ.Ι
.

*Ι=ιδιώκτητο, Ε=ενοικιαζόμενο

Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
Εντοπίζετε εν δυνάμει κινδύνους επιμόλυνσης; Εάν ναι αναφέρατε παρακάτω τα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 39 του Καν.
Κίνδυνοι Επιμόλυνσης
Μέτρα Πρόληψης
Γειτνίαση με συμβατικές καλλιέργειες και μονάδες
Ειδοποίηση γειτόνων
Χρονικός ή/και τοπικός διαχωρισμός
Χρήση κοινόκτητων γαιών
Αστικά λύματα
Επισήμανση με πινακίδες
Κατάλληλος διαχωρισμός κατά την αποθήκευση
Βιομηχανικά λύματα
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
Αποθήκευση μη βιολογικών προϊόντων
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
Θ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σημειώστε παρακάτω τα έγγραφα που επισυνάπτετε με το παρών ερωτηματολόγιο
Σχέδιο Εκτροφής και διασποράς της κόπρου
Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας

Δήλωση ΟΣ.ΔΕ.
Τοπογραφικοί χάρτες βοσκοτόπων

Σχέδιαγράμματα ή σκαριφήματα εγκαταστάσεων
Άδεια λειτουργίας
Μητρώο εκμετάλευσης
Έγγραφο εξουσιοδότησης εάν και εφόσον υπάρχει
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):

Ο/ Η Αιτών/ ούσα : ______________

Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης : ____/____/_____
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