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Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 
1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 
2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της COSMOCERT 
 
 
Πεδίο 
 
Τα είδη των πουλερικών που καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
της (ΕΚ) του Κανονισμού 889/2008: 

 Όρνιθες ωοπαραγωγής 
 Πουλερικών πάχυνσης: κοτόπουλα (για κρέας), φραγκόκοτες, χήνες, πάπιες και γαλοπούλες 

 
Καταγωγή Πουλερικών 
 
 
Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη: 

 την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες,  
 τη ζωτικότητά τους και  
 την αντοχή τους σε ασθένειες.  

Ακόμη, πρέπει να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές ασθένειες ή 
προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική 
παραγωγή. 
Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι ζώων. (Άρθρο 8, Καν. (ΕΚ) 889/2008). 
 
Περίοδος Μετατροπής  

1. Ορισμός 
 
 
Α. Η περίοδος μετατροπής αρχίζει όταν: 

 Όλες οι απαιτήσεις εκτροφής που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (άρθρα 11 και 14) 
και του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 (άρθρα 8-25) πληρούνται (στέγαση, σίτιση, πρόληψη των 
ασθενειών κ.λπ.).  

 Η επιχείρηση έχει υποβάλει την εκμετάλλευσή της στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της 
COSMOCERT και έχει κοινοποιήσει την έναρξη της βιολογικής δραστηριότητα στην αρμόδια αρχή. 

 
 Περίοδος Μετατροπής 

Υπαίθριοι χώροι 
12 μήνες ή 6 μήνες (χωρίς άλλη δυνατή 

μείωση), εάν στην εν λόγω έκταση δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος προϊόντα 

μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή 

Πουλερικά πάχυνσης 10 εβδομάδες (70 ημέρες) (έχουν εισαχθεί πριν 
από την τρίτη ημέρα της ζωής τους) 

Όρνιθες ωοπαραγωγής 6 εβδομάδες (42 ημέρες) 

1 | P a g e  
 

mailto:%20info@cosmocert.gr
http://cosmocert.gr/


 

COSMOCERT A.E. 
Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα 

T +30 210-6712855  F +30 210-6712755  E info@cosmocert.gr  W http://cosmocert.gr/ 

 

Β. Παράδειγμα Περιόδου Μετατροπής 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Τα ζώα μπορεί να τρέφονται εξ ολοκλήρου από ζωοτροφές σε μετατροπή (δηλαδή εκκίνηση 
διατροφής από τον 12ο μήνα της μετατροπής της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των 
ζωοτροφών), εφόσον οι ζωοτροφές προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια εκμετάλλευση. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Ταυτόχρονη μετατροπή της γης και των ζώων άνω των 24 μηνών δεν είναι «οικονομική λύση» 
στην εκτροφή πουλερικών, σε σύγκριση με την ‘’μη ταυτόχρονη μετατροπή’’. 
 

2. Μικτές επιχειρήσεις 
 
Α. Ορισμός 
 
"Μικτές επιχειρήσεις»: ένα ή περισσότερα είδη ζώων εκτρέφονται ταυτόχρονα στην ίδια εκμετάλλευση, 
βιολογικά και συμβατικά. Αυτή η επικάλυψη μπορεί να γίνει ανεκτή προσωρινά υπό συγκεκριμένους όρους 
ή να απαγορεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις. 
 
  

Έναρξη Περιόδου 
μετατροπής για 

υπαίθριους χώρους 
στις 01/03/2014

Μετά από 12 μήνες 
δηλ. στις 01/03/2015

έναρξη περιόδου 
μετατροπής για τα 

πουλερικά

Στις 12/04/2015 δηλ. 
μετά από 42 ημέρες 

όλες οι όρνιθες 
ωοπαραγωγής θα 

είναι βιολογικές/ Στις 
10/05/2015 δηλ. μετά 
από 70 ημέρες όλα τα 
πουλερικά πάχυνσης 
θα  είναι βιολογικά

Έναρξη Περιόδου 
μετατροπής για 

υπαίθριους χώρους 
στις 01/03/2014

Μετά από 6 μήνες 
δηλ. στις 01/09/2014

έναρξη περιόδου 
μετατροπής για τα 

πουλερικά

Στις 13/10/2014 δηλ. 
μετά από 42 ημέρες 

όλες οι όρνιθες 
ωοπαραγωγής θα 

είναι βιολογικές/ Στις 
10/11/2014 δηλ. μετά 
από 70 ημέρες όλα τα 
πουλερικά πάσχυνσης 

θα  είναι βιολογικά

1Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

(12 Μήνες Περίοδος Μετατροπής Για Υπαίθριους Χώρους) 

2Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

(6 Μήνες Περίοδος Μετατροπής Για Υπαίθριους Χώρους---όταν στην εν λόγω έκταση δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή) 
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Β. Γενικοί Κανόνες: 
Ένα μόνο είδος ζώου δεν μπορεί να εκτραφεί βιολογικά και συμβατικά ταυτόχρονα στην ίδια εκμετάλλευση 
(ακόμη και αν οι βιολογικές και συμβατικές μονάδες είναι εντελώς ξεχωριστές). 
 

Ειδικές περιπτώσεις Συνθήκες 

Πιθανή ποικιλομορφία διαφορετικών ειδών ζώων 
Σαφής διαχωρισμός των κτιρίων και γαιών 

Παράδειγμα: βιολογικά κοτόπουλα πάχυνσης και 
συμβατικές φραγκόκοτες 

 
 
Μεταφορά και Ταυτοποίηση Ζώων 
 

3.  
 
Α. Έγγραφα ταυτοποίησης 
 
Τα πουλερικά πρέπει να αναγνωρίζονται ατομικά ή ομαδικά.  
Τα αρχεία των ζώων πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, και πρέπει να τίθενται στη διάθεση της 
COSMOCERT και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

 εγγραφές ζώων (προέλευση, αριθμός, περίοδος μετατροπής, κτηνιατρική ιστορία, σήματα 
αναγνώρισης)  

 ζώα που φεύγουν από την εκμετάλλευση (ηλικία, αριθμό, προορισμό, αναγνωριστικό σήμα)  
 τυχόν απώλειες των ζώων και αιτίες τους  
 διατροφή  
 πρόληψη των ασθενειών, κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα 

 
Β. Μεταφορά ζώων 
 
Ο χρόνος μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να περιορισμένος, για να περιορίζεται το stress και να 
διατηρούνται οι συνθήκες διαβίωσης.  
Η ταυτοποίηση των ζώων και των προϊόντων τους, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, την παρασκευής (σφαγή, τεμαχισμός), της μεταφοράς και της εμπορίας.  
 
Η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν από και κατά τη μεταφορά απαγορεύεται. 
 
 

Αγορά Ζώων 
 

4.  
 
Α. Γενικές Παρατηρήσεις 
Σε μία βιολογική εκμετάλλευση, τα ζώα που αγοράζονται πρέπει να είναι βιολογικά. Αγοράζοντας μη 
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βιολογικά ζώα μπορεί, ωστόσο, να επιτραπεί όταν η ποσότητα των βιολογικών ζώων είναι ανεπαρκής. 
 
Β. Χρήση μη βιολογικών πουλερικών 
 

Πουλερικά Πάχυνσης 

Εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών, υπό 
τον όρο ότι οι νεοσσοί που προορίζονται για 
κρεοπαραγωγή είναι ηλικίας μικρότερης των τριών 
ημερών 

Όρνιθες Ωοπαραγωγής 

Εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών, υπό 
τον όρο ότι οι πουλάδες που προορίζονται για την 
παραγωγή αυγών είναι ηλικίας μικρότερης των 
τριών ημερών 
Επιτρέπεται να εισάγονται σε μονάδα βιολογικής 
παραγωγής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 
πουλάδες μη βιολογικής εκτροφής για την 
παραγωγή αυγών, ηλικίας μικρότερης των 18 
εβδομάδων, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα 
βιολογικά εκτρεφόμενων πουλάδων 

 
Γ. Ειδικές Περιπτώσεις 
Σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας ζώων που προκαλείται από λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, 
η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει, με τεκμηριωμένα στοιχεία, την ανανέωση ή ανασύσταση της αγέλης 
ή του σμήνους με ζώα μη βιολογικής εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν ζώα βιολογικής εκτροφής. (Άρθρο 47 
Καν. (ΕΚ) 889/2008). 
 
Διατροφή 
 

5.  
 
A. Πρώτες ύλες ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης 
 

Ζωοτροφές από την ίδια εκμετάλλευση  

Τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών πρέπει να 
προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική 
μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 
παράγεται στην ίδια περιοχή σε συνεργασία με 
άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής ή 
επιχειρήσεις ζωοτροφών 

 Προέλευση Προϋποθέσεις Συνθήκες 

Βιολογικές 
Ζωοτροφές 

Φυτικής Προέλευσης Οποιοδήποτε φυτικό 
είδος Καμία συνθήκη 

Ζωικής Προέλευσης 
Οποιαδήποτε πρώτες 

ύλες ζωοτροφών ζωικής 
προέλευσης 

Σε συμμόρφωση με τον 
Κανονισμό 

Ζωοτροφές Μη 
Βιολογικής Γεωργίας Μη Βιολογικής 

 
Μπαχαρικά, βότανα και 

μελάσες 
 

i) δεν υπάρχει 
διαθέσιμη βιολογική 

μορφή τους, 

4 | P a g e  
 

mailto:%20info@cosmocert.gr
http://cosmocert.gr/


 

COSMOCERT A.E. 
Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα 

T +30 210-6712855  F +30 210-6712755  E info@cosmocert.gr  W http://cosmocert.gr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρωτεϊνούχες 
ζωοτροφές φυτικής 
και ζωικής προέλευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπο)προϊόντα ζύμωσης 
Saccharomyces 

cerevisiae and/or 
carlsbergiensis 

 
 
 

Προϊόντα αειφόρου 
αλιείας 

 

ii) παράγονται ή 
παρασκευάζονται χωρίς 

χρήση χημικών 
διαλυτών, και 

iii) η χρήση τους 
περιορίζεται στο 1 % 
του σιτηρεσίου ενός 

συγκεκριμένου ζωικού 
είδους, υπολογιζόμενο 
ετησίως ως ποσοστό 
της ξηράς ουσίας των 
ζωοτροφών γεωργικής 

προέλευσης 
 
 
 

i) δεν υπάρχει 
διαθέσιμη βιολογική 

μορφή τους, 
ii) 5 % μέγιστο ανά 

12μηνο για τα 
ημερολογιακά έτη 

2014, 2015, 2016, 2017 
(Οι αριθμητικές τιμές 

υπολογίζονται ετησίως 
ως ποσοστό ξηράς 

ουσίας των ζωοτροφών 
γεωργικής 

προέλευσης), 
iii) παράγονται ή 

παρασκευάζονται χωρίς 
χρήση χημικών 

διαλυτών 
 
 

i) παράγονται ή 
παρασκευάζονται χωρίς 

χρήση χημικών 
διαλυτών 

 
 
 

i) παράγονται ή 
παρασκευάζονται χωρίς 

χρήση χημικών 
διαλυτών, 

ii) χρήση προϊόντων 
υδρόλυσης πρωτεϊνών 

ιχθύων περιορίζεται 
μόνο στα νεαρά ζώα 
(δεν υπάρχει max %) 

 1ος χρόνος μετατροπής Ζωοτροφές από την 
ίδια κτηνοτροφική Έως 20%** 
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μονάδα (πολυετή 
κτηνοτροφικά φυτά ή 
πρωτεϊνούχα φυτά)  

 
Αγορά πολυετών 
κτηνοτροφικών 

φυτών/πρωτεϊνούχων 
φυτών 

Θεωρούνται συμβατικές 

 Υπό μετατροπή (από 
τον 2ο χρόνο και μετά) 

Ζωοτροφές από την 
ίδια κτηνοτροφική 

μονάδα 
Έως 100% 

 Αγορά ζωοτροφών Έως 30%** 

Τύπος Ζωοτροφών 

Χονδροαλεσμένη, 
νωπή, αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή 

Πρέπει να προστίθεται 
στο ημερήσιο σιτηρέσιο 

Υποχρεωτικό, αλλά 
χωρίς συγκεκριμένο 

ποσοστό 

Πλήρεις ζωοτροφές Δεν υπάρχουν 
προϋποθέσεις 

Μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως 

έχουν 

Συμπληρωματικές 
ζωοτροφές 

Να αναγράφεται η 
φράση: 

«μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με τους 

κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 

889/2008». 

Ο χειριστής θα πρέπει 
να ελέγξει το ποσοστό 

των μη βιολογικών 
ζωοτροφών και να 

υπολογίσει στο 
σιτηρέσιο του ζώου την 
αναλογία σε σχέση με 

τη διάρκεια ζωής τους ή 
ανά 12-μήνες 

Ειδικές Περιπτώσεις 

Η χρήση μη βιολογικών ζωοτροφών μπορεί να επιτρέπεται από την αρμόδια 
αρχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε μια καθορισμένη περιοχή 

(Άρθρο 47 Καν. (ΕΚ) 889/2008), σε περίπτωση απώλειας της παραγωγής 
χορτονομής ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί, ιδίως λόγω έκτακτων 

μετεωρολογικών συνθηκών, εκδήλωσης μολυσματικών ασθενειών, μόλυνσης 
με τοξικές ουσίες ή εξαιτίας πυρκαγιών 

** Τα αναφερόμενα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών 
φυτικής προέλευσης 

 
Β. Πρώτες ύλες ζωοτροφών μη γεωργικής προέλευσης 
 

 Απαγορεύονται τα συνθετικά αμινοξέα και ενισχυτές ανάπτυξης  
 Επιτρέπονται φυσικές βιταμίνες και προβιταμίνες και συνθετικές βιταμίνες, οι οποίες είναι 

ταυτόσημες προς τις φυσικές 
 Επιτρέπονται μόνο τα ιχνοστοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VI.3β και τα ανόργανα 

συστατικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙ 
 Επιτρέπεται θαλασσινό αλάτι και το ορυκτό αλάτι  
 Επιτρέπονται τα τεχνολογικά, οργανοληπτικά και ζωοτεχνικά πρόσθετα που αναφέρονται 

αντίστοιχα στο Παράρτημα VI 1, 2 και 4 
 Όλες οι πρώτες ύλες και ουσίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι "μη Γενετικά Τροποποιημένες"  

(ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για μικροοργανισμούς, ένζυμα και ζύμες). 
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Γ. Απαγορευμένες Πρακτικές 
 

 Απαγορεύεται η εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες διατροφής ή άλλες που να προάγουν την 
ανάπτυξη αναιμίας. 

 Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτροφής. 
Απαγορεύεται η καταναγκαστική διατροφή. 

 
Κτίρια & Υπαίθριοι Χώροι 
 

6.  
 
Α. Απαιτήσεις 

 Σε κάθε μονάδα παραγωγής, η συνολική χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια ορνιθώνων για κρεοπαραγωγή 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.600 τετραγωνικά μέτρα. 

 Τουλάχιστον το ένα τρίτο του εμβαδού του δαπέδου πρέπει να είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε 
μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη  

 Τα ενδιαιτήματα πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους επαρκούς για τα πτηνά, 
και συνολικού μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του διαθέσιμου 
για τα πτηνά ενδιαιτήματος. 

 Στα ενδιαιτήματα των ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα επαρκώς μεγάλο τμήμα του δαπέδου στο οποίο 
έχουν πρόσβαση οι όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο για τη συλλογή των περιττωμάτων των 
πτηνών. 

 Τα πουλερικά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς. 
 Τα ενδιαιτήματα πρέπει να διαθέτουν κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου προς το μέγεθος 

του σμήνους και των πτηνών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 
 Οι ορνιθώνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση 

όλων των πτηνών σε υπαίθριο χώρο. 
 Στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων, ο φυσικός φωτισμός επιτρέπεται να συμπληρώνεται 

με τεχνητά μέσα για να εξασφαλίζεται φωτισμός επί 16 το πολύ ώρες ημερησίως με οκτάωρη 
τουλάχιστον συνεχή νυκτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισμό. 

 Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της 
διάρκειας ζωής τους. 
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 Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να διαθέτουν 
εγκαταστάσεις προστασίας και να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή αριθμό 
ποτιστρών και ταϊστρών 

 Όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών ή υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς 
ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται οι ηθολογικές 
ανάγκες τους. 

Β. Αριθμός Ζώων 

Σε κάθε ενδιαίτημα πουλερικών δεν μπορεί να στεγάζονται περισσότερα από: 
i) 4800 κοτόπουλα, 
ii) 3000 ωοπαραγωγές όρνιθες, 
iii) 5200 φραγκόκοτες, 
iv) 4000 θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή 3200 αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες, 
v) 2500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες 
 

Γ. Ελάχιστη Πυκνότητα Ζώων 

Η πυκνότητα των ζώων εντός των ενδιαιτημάτων πρέπει να επιτρέπει την άνεση, την καλή διαβίωση και να 
ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα είδη, τη φυλή και την ηλικία των 
ζώων. 

 Ελάχιστο εμβαδόν κλειστών χώρων 

Πουλερικά Πάχυνσης Όρνιθες Ωοπαραγωγής 
10 πουλερικά/ τ.μ. σε ακίνητα ενδιαιτήματα (με 
ανώτατο όριο 21 kg βάρους ζώντος ζώου ανά 

τ.μ.) 
6 όρνιθες/τ.μ. 

16* νεοσσοί πάχυνσης σε κινητά ενδιαιτήματα (με 
ανώτατο όριο 30 kg βάρους ζώντος ζώου ανά 

τ.μ.) 
18 cm κούρνιας/όρνιθα 

20 cm κούρνιας/ζώο (μόνο για τις φραγκόκοτες) 
7 ωοπαραγωγές όρνιθες ανά φωλιά ή, στην 
περίπτωση κοινής φωλιάς, 120 τετραγωνικά 

εκατοστά ανά πτηνό 
*Μόνο στην περίπτωση κινητών χώρων στέγασης με εμβαδό δαπέδου κατώτερο των 150 τ.μ. 

 

 Υπαίθριοι χώροι 

Πουλερικά Πάχυνσης Όρνιθες Ωοπαραγωγής 
Σε ακίνητα ενδιαιτήματα:  

4 m2 ανά κοτόπουλο πάχυνσης και φραγκόκοτα 
4,5 m2 ανά πάπια 

10 m2 ανά γαλοπούλα 
4 m2 ανά όρνιθα 
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15 m2 ανά χήνα 

Σε κινητά ενδιαιτήματα: 
2,5 ανά νεοσσό πάχυνσης 

 

Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων αζώτου 
ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής γης. 
Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την 
προστασία των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που διασπείρεται στην 
εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης 
γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς 
αγροκτήματος και αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομποστοποιημένων ζωικών περιττωμάτων, 
περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών 
περιττωμάτων. 

Όταν υπάρχει υπερβολική παραγωγή κοπριάς, αυτή μπορεί να διασπαρθεί μόνο σε εκτάσεις βιολογικής 
καλλιέργειας, και ο επιχειρηματίας πρέπει να συνάψει γραπτή συμφωνία συνεργασίας για το σκοπό αυτό με 
άλλον επιχειρηματία του οποίου η γη είναι βιολογική. 

 

Σφαγή Πουλερικών Πάχυνσης 
7.  

 
Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστο πόνο κατά τη διάρκεια της σφαγής. 

Για να αποτραπεί η χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής εκτροφής, τα πουλερικά πρέπει να εκτρέφονται 
μέχρις ότου αποκτήσουν μια ελάχιστη ηλικία: 

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα, 

β) 150 ημέρες για τα καπόνια, 

γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου, 

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας, 

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας, 

στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard),  

ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες, 

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese), 

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες. 
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Πρόληψη ασθενειών και Κτηνιατρικές αγωγές 

8.  
 
 
Α. Υγειονομικές Πρακτικές 

 Τα ενδιαιτήματα, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται κατάλληλα, ώστε να προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και η ανάπτυξη παθογόνων 
οργανισμών. Τα κόπρανα, τα ούρα και οι αχρησιμοποίητες ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται 
όσο συχνά απαιτείται για να ελαχιστοποιούνται οι οσμές και να αποτρέπεται η προσέκλυση εντόμων 
ή τρωκτικών. Τα κτίρια, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII έως κανονισμού (ΕΚ) 
889/2008. Τρωκτικοκτόνα σε παγίδες και τα κατάλληλα προϊόντα από το Παράρτημα ΙΙ, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε έντομα και παράσιτα. 

 Τα κτίρια πρέπει να εκκενώνονται από τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων πουλερικών. Στο 
ενδιάμεσο, τα κτίρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, 
μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, πρέπει να τηρείται κενό διάστημα για τους 
υπαίθριους χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περίοδο κατά 
την οποία οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί. Η κτηνοτροφική επιχείρηση τηρεί 
αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή αυτής της περιόδου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται 
όπου τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους χώρους 
και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη την ημέρα. 

 
Β. Απαγορευμένες Πρακτικές 

 Ουσίες για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. 
 Η προληπτική χρήση χημικών συνθετικών αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιβιοτικών ή 

κοκκιδιοστατικών. 
 Η χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Ενέργειες όπως η κοπή του ράμφους δεν πρέπει να αποτελούν συνήθη πρακτική στη 
βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, κατά περίπτωση, την πρακιτκή για 
λόγους ασφάλειας ή εάν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας, των συνθηκών διαβίωσης ή της 
υγιεινής των ζώων. 

Γ. Κτηνιατρικές Αγωγές 

 Εάν παρά τα προληπτικά μέτρα (που αναφέρονται στο παραπάνω στις «γενικές αρχές») είναι 
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ανεπαρκή, οι ασθένειες ή/και τραυματισμούς πρέπει να λαμβάνουν άμεση θεραπεία για την 
πρόληψη των ζώων που πάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο.  

 Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V τμήμα 1 και στο παράρτημα VI τμήμα 3 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 

 Αν τα μέτρα αυτά είναι αναποτελεσματικά, τότε χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά 
φάρμακα ή αντιβιοτικά μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν, για να θεραπεύσουν το ζώο με 
οδηγίες του κτηνιάτρου. 

 Η νόμιμη περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών κτηνιατρικών 
φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς 
παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο 
αναμονής. Σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες. 

 
i. Τήρηση Αρχείων 
 όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα πρέπει να 

καταγράφονται:  
 ημερομηνία αγωγής,  
 λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης,  
 ποσολογία φαρμάκου·  
 τύπο φαρμακευτικού προϊόντος,  
 αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών,  
 μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και 

περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά 
με επισήμανση ως βιολογικό 

 
ii. Αριθμός Επιτρεπόμενων Θεραπευτικών Αγωγών με Αλλοπαθητικά Φάρμακα 

 

Ζώα με παραγωγικό κύκλο μικρότερου του ενός (1) έτους 
(πουλερικά πάχυνσης) 

Μία (1) μόνο θεραπεία κατά την 
διάρκεια του παραγωγικού κύκλου ζωής 

Ζώα με παραγωγικό κύκλο μεγαλύτερο του ενός (1) έτους 
(όρνιθες ωοπαραγωγής) 

Τρείς (3) θεραπείες σε διάστημα 12 
μηνών 

Αντιπαρασιτικές αγωγές, εμβολιασμοί και υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών 
δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω τον υπολογισμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Όταν αγοράζονται μη-βιολογικά ζώα (με τους απαιτούμενους όρους), οι εκτροφείς τους 
πρέπει να παρέχουν στον αγοραστή το μητρώο των αγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί στα ζώα (αριθμός, 
είδος και ημερομηνίες). 
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