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ΑΠΑΙΣΗΕΙ
1
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:  

Καλλιζργεια φυτικών ειδών / μανιταριών / υλλογή αυτοφυών 

Α. Γενικζσ απαιτήςεισ 

1. Όλα τα αγροτεμάχια τθσ Γεωργικισ Εκμετάλλευςθσ (ςτο εξισ αναφερόμενθ ωσ Γ.Ε.) πρζπει να καλλιεργοφνται 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ, όπωσ ορίηονται ςτθν ςχετικι νομοκεςία. Τπάρχει δυνατότθτα 

παράλλθλθσ παραγωγισ (βιολογικισ καλλιζργειασ και μθ βιολογικισ) με τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 

αντίςτοιχο ςθμείο (Ε). 

2. Σα φυτά και τα φυτικά προϊόντα μποροφν να πωλθκοφν ωσ βιολογικά, όταν ζχουν εφαρμοςκεί ςτα αγροτεμάχια 

όπου αυτά καλλιεργοφνται, οι κανόνεσ παραγωγισ που αναφζρονται ςτθ νομοκεςία για μια περίοδο μετατροπισ:  

i. 2 ετϊν πριν τθ ςπορά ςε ετιςιεσ καλλιζργειεσ 

ii. 2 ετϊν πριν από τθ χριςθ ωσ ηωοτροφζσ βιολογικισ καλλιζργειασ ςε λιβάδια, ι πολυετείσ καλλιζργειεσ 

χορτονομισ 

iii. 3 ετϊν πριν από τθν πρϊτθ ςυγκομιδι ςτθν περίπτωςθ πολυετϊν καλλιεργειϊν (εκτόσ από κτθνοτροφικά φυτά) 

    

3. Απαγορεφεται θ υδροπονικι παραγωγι. 

4. Απαγορεφεται θ χριςθ προϊόντων, ςπόρων και αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, μικροοργανιςμϊν που 

παράγονται από ι με Γενετικά Σροποποιθμζνουσ Οργανιςμοφσ (ΓΣΟ)  

Β. Πολλαπλαςιαςτικό υλικό. 

1. Η Γ.Ε. είναι υποχρεωμζνθ να χρθςιμοποιεί πολλαπλαςιαςτικό υλικό (φυτά και ςπόρουσ) βιολογικισ προζλευςθσ. 

Για τθν παραγωγι ςπόρων βιολογικισ προζλευςθσ ι αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, το μθτρικό φυτό πρζπει να 

ζχει καλλιεργθκεί τουλάχιςτον επί μια γενεά ι προκειμζνου για πολυετείσ καλλιζργειεσ επί 2 καλλιεργθτικζσ 

περιόδουσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί βιολογικϊν προϊόντων. 

2. Για τθν διακεςιμότθτα πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ (ςπόρων και κονδφλων πατάτασ προσ φφτευςθ), θ Γ.Ε. μπορεί 

να ανατρζξει ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 

(http://www.minagric.gr/biologiki/). 

3. Η Γ.Ε. μπορεί να ηθτιςει άδεια από τθν αρμόδια αρχι (Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ) τθσ 

Περιφζρειασ ςτθν οποία υπάγεται θ Γ.Ε., ϊςτε να χρθςιμοποιιςει, υπό προχποκζςεισ, ςπόρο ι κονδφλουσ πατάτασ 

μθ βιολογικά παραγόμενουσ. Η άδεια χορθγείται πριν τθ ςπορά και αφορά μια καλλιεργθτικι περίοδο. 

4. Όταν θ Γ.Ε.  αγοράηει από τρίτουσ ςπόρουσ ι φυτά προσ φφτευςθ τα οποία δεν είναι βιολογικά, τότε πρζπει να 

απαιτεί από τον προμθκευτι να επιβεβαιϊνει πωσ αυτά δεν ζχουν παραχκεί με ΓΣΟ. 

Γ. Εδαφοβελτίωςη –Λίπανςη 

1. Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ άροςθσ και καλλιζργειασ που διατθροφν ι αυξάνουν τθν οργανικι φλθ του 

εδάφουσ, τθ ςτακερότθτα και τθ βιοποικιλότθτα του και αποτρζπουν τθ ςυμπίεςθ και τθ διάβρωςι του. 

2. Η γονιμότθτα και θ βιολογικι δραςτθριότθτα του εδάφουσ διατθροφνται και βελτιϊνονται με πολυετι 

αμειψιςπορά  (ςυμπεριλαμβανομζνων των ψυχανκϊν και άλλων καλλιεργειϊν χλωρισ λίπανςθσ), με τθ διαςπορά 

κόπρου ηϊων ι οργανικϊν υλϊν (κατά προτίμθςθ λιπαςματοποιθμζνων) από βιολογικι παραγωγι. 

                                                           
1
 φμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και τθ ςχετικι ελλθνικι νομοκεςία 
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3. Για τθν ενεργοποίθςθ των οργανικϊν λιπαςμάτων επιτρζπεται θ χριςθ κατάλλθλων παραςκευαςμάτων με βάςθ 

φυτά ι παραςκευάςματα μικροοργανιςμϊν. Επιπλζον, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα παραςκευάςματα 

για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ του εδάφουσ ι τθσ διακεςιμότθτασ των κρεπτικϊν ςτο ζδαφοσ ι ςτισ 

καλλιζργειεσ. 

4. Επιτρζπεται θ χριςθ λιπαςμάτων και εδαφοβελτιωτικϊν όταν αυτά είναι απαραίτθτα για να καλυφκοφν οι 

διατροφικζσ ανάγκεσ των φυτϊν και μόνο όταν αυτά περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι του Καν. 889/2008. Η χριςθ 

τουσ πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και υπό τισ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνει το 

Παράρτθμα Ι. Η χριςθ ανόργανων αηωτοφχων λιπαςμάτων απαγορεφεται. 

5. Η ςυνολικι ποςότθτα ηωικισ κόπρου θ οποία διαςπείρεται ςτθν εκμετάλλευςθ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 17 κιλά 

αηϊτου το ςτρζμμα ανά ζτοσ. Σο όριο αναφζρεται ςτθ χριςθ κοπριάσ αγροκτιματοσ, αποξθραμζνθσ κοπριάσ 

αγροκτιματοσ και αφυδατωμζνθσ κοπριάσ πουλερικϊν, τθσ κομποςτοποιθμζνων ηωικϊν περιττωμάτων 

περιλαμβανομζνων τθσ κόπρου πουλερικϊν, τθσ κομποςτοποιθμζνθσ κοπριάσ και των υγρϊν ηωικϊν περιττωμάτων. 

Δ. Φυτοπροςταςία 

1. Η πρόλθψθ των ηθμιϊν από αςκζνειεσ, βλαβεροφσ οργανιςμοφσ και ηιηάνια βαςίηεται καταρχιν ςτθν ςε προςταςία 

από τουσ φυςικοφσ εχκροφσ, ςε επιλογι ειδϊν και ποικιλιϊν, ςτθν αμειψιςπορά και ςε κερμικζσ διεργαςίεσ. 

2. ε περίπτωςθ που εντοπιςκεί απειλι για τισ καλλιζργειεσ, επιτρζπεται θ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Καν. 889/2008 υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςε 

αυτό. 

3. Σα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςε παγίδεσ και διανομείσ, με εξαίρεςθ τισ ςυςκευζσ φερομόνθσ, οι παγίδεσ 

ι/και οι διανομείσ δεν εκλφουν τισ ουςίεσ ςτο περιβάλλον και είναι ςχεδιαςμζνεσ και τοποκετθμζνεσ ζτςι ϊςτε να 

αποκλείουν τθν επαφι μεταξφ των ουςιϊν και τθσ καλλιζργειασ. Μετά τθ χριςθ των παγίδων, πρζπει να γίνεται 

αςφαλισ ςυλλογι και διάκεςθ των παγίδων. 

4. Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ κτθρίων και εγκαταςτάςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των αποκθκευτικϊν 

χϊρων), χρθςιμοποιοφνται μόνο προϊόντα που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Καν. 889/2008. 

Ε. Σαυτόχρονη παραγωγή (βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων) 

1. Η Γ.Ε. μπορεί να καλλιεργεί βιολογικά και μθ βιολογικά πολυετείσ καλλιζργειεσ (με περίοδο καλλιζργειασ 

τουλάχιςτον τριϊν ετϊν) διαφορετικϊν ποικιλιϊν, αρκεί να είναι εφκολθ θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των ποικιλιϊν.  

2. ε περίπτωςθ όπου θ Γ.Ε. πρόκειται να καλλιεργιςει ςτθν ίδια περιοχι πολυετείσ καλλιζργειεσ με βιολογικό και μθ 

βιολογικό τρόπο, όπου οι ποικιλίεσ δεν είναι εφκολο να διαφοροποιθκοφν, τότε πρζπει να ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

i. Η Γ.Ε. δεςμεφεται επίςθμα να εντάξει το ςφνολο των ςυμβατικϊν καλλιεργειϊν εντόσ 5 ετϊν το πολφ. Σο ςχζδιο 

μετατροπισ εγκρίνεται από το Τπουργείο Αγρ. Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και να επικυρϊνεται κάκε ζτοσ. 

ii. Λαμβάνονται όλα τα μζτρα για να εξαςφαλιςκεί ο  διαρκισ διαχωριςμόσ μεταξφ βιολογικϊν και μθ προϊόντων 

iii. Η Γ.Ε. ενθμερϊνει τθν Q-CERT τουλάχιςτον 2 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ ςυγκομιδισ των εν λόγω προϊόντων. 

iv. Μετά τθ ςυγκομιδι, θ Γ.Ε. ενθμερϊνει τθν Q-CERT για τθσ ακριβείσ ποςότθτεσ των βιολογικϊν και μθ προϊόντων 

που ςυγκομίςκθκαν και για τα μζτρα διαχωριςμοφ αυτϊν. 

3. Επιτρζπεται με τθν ζγκριςθ  του Τπουργείου, θ καλλιζργεια βιολογικϊν και μθ προϊόντων ςε εκτάςεισ που 

προορίηονται για ζρευνα, εφόςον τθροφνται οι όροι που αναφζρονται ςτο ςθμείο Ε2, πλθν τθσ υποχρζωςθσ να 

εντάξει όλεσ τισ εκτάςεισ ςτθ βιολογικι καλλιζργεια. 

http://www.qmscert.com/
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4. Επιτρζπεται θ παραγωγι ςπόρων για ςπορά και θ παραγωγι αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και 

μοςχευμάτων, εφόςον τθροφνται οι όροι που αναφζρονται ςτο ςθμείο Ε2, πλθν τθσ υποχρζωςθσ να εντάξει όλεσ τισ 

εκτάςεισ ςτθ βιολογικι καλλιζργεια.  

Σ. Καλλιζργεια μανιταριών 

1. Επιτρζπεται θ χριςθ υποςτρωμάτων εδάφουσ εφόςον αυτά αποτελοφνται από  

i. κοπριά αγροκτιματοσ και ηωικά περιττϊματα από εκμεταλλεφςεισ βιολογικισ παραγωγισ ι εφόςον αυτά δεν 

είναι διακζςιμα, από προϊόντα που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι του Καν. 889/2008 μζχρι του 25% κατά 

βάροσ του ςυνολικοφ ποςοςτοφ των ςυνολικϊν ςυςτατικϊν (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το υλικό επικάλυψθσ και 

το νερό) πριν τθν κομποςτοποίθςθ, 

ii. προϊόντα που προζρχονται από μονάδεσ βιολογικισ παραγωγισ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο i) 

iii. τφρφθ μθ χθμικά επεξεργαςμζνθ 

iv. ξφλο μθ χθμικά επεξεργαςμζνο μετά τθν υλοτόμθςθ 

v. ανόργανα προϊόντα που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι του Καν. 889/2008, νερό και χϊμα 

Ζ. υλλογή αυτοφυών 

1. Η ςυλλογι αυτοφυϊν ειδϊν ςε φυςικοφσ χϊρουσ, δάςθ και γεωργικζσ εκτάςεισ και μερϊν των φυτϊν αυτϊν 

κεωρείται βιολογικι μζκοδοσ παραγωγισ υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

i. Οι περιοχζσ ςυλλογισ δεν ζχουν υποςτεί επζμβαςθ πριν τθ ςυγκομιδι με άλλα προϊόντα πλθν αυτϊν που 

επιτρζπονται από τον Κανονιςμό 889/2008 για μια τριετία τουλάχιςτον και, 

ii. θ ςυλλογι δεν κίγει τθ ςτακερότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ι τθ διατιρθςθ των ειδϊν ςτθν περιοχι 

ςυλλογισ. 

 

Η. υλλογή, παραλαβή, ςυςκευαςία, μεταφορά και αποθήκευςη 

1. υλλογι βιολογικϊν προϊόντων και μθ βιολογικϊν και θ μεταφορά ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ μπορεί να 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα, εφόςον λαμβάνονται μζτρα για τθν πρόλθψθ κάκε πικανισ ανάμιξθσ ι ανταλλαγισ 
με μθ βιολογικά και να ταυτοποιοφνται τα βιολογικά προϊόντα.  

2. Παραλαβι προϊόντων 

2.1 Κατά τθν παραλαβι των βιολογικϊν προϊόντων (πρϊτων υλϊν) πρζπει να ελζγχεται το κλείςιμο τθσ ςυςκευαςίασ 
ι των εμπορευματοκιβωτίων κακϊσ και θ φπαρξθ των ςχετικϊν ενδείξεων. Σα ςτοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με 
τα ςτοιχεία των ςυνοδευτικϊν εντφπων και το αποτζλεςμα καταγράφεται. 

3. Αποκικευςθ 

3.1 Η αποκικευςθ των προϊόντων πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ των παρτίδων. 

3.2 Κατά τθν αποκικευςθ πρζπει να αποτρζπεται θ ανάμιξθ με ι θ επιμόλυνςθ από προϊόντα ι/και ουςίεσ  που δεν 
είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ.  

3.3 Κατά τθν αποκικευςθ, πρζπει να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ των βιολογικϊν προϊόντων ανά πάςα ςτιγμι. 

3.4 ε περίπτωςθ αποκικευςθσ και μθ βιολογικϊν προϊόντων ι γεωργικϊν προϊόντων, τότε πρζπει: 

3.4.1 Σα βιολογικά προϊόντα να διατθροφνται χωριςτά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα ι/και τρόφιμα. 

3.4.2 Να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ των αποςτολϊν και να 
αποφεφγονται οι αναμίξεισ ι ανταλλαγζσ με μθ βιολογικά προϊόντα. 
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3.4.3 Να διενεργείται ο κατάλλθλοσ κακαριςμόσ, θ αποτελεςματικότθτα του οποίου ζχει ελεγχκεί, πριν τθν 
αποκικευςθ των προϊόντων. 

4. υςκευαςία και μεταφορά 

4.1 Σα βιολογικά προϊόντα μεταφζρονται ςε άλλεσ μονάδεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των καταςτθμάτων 
χονδρικισ & λιανικισ) μόνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κλειςτό κιβϊτιο ι όχθμα με τρόπο που να μθν είναι δυνατι θ 
αντικατάςταςθ του περιεχομζνου χωρίσ παραβίαςθ ι φκορά του ςφραγίςματοσ τθσ ςυςκευαςίασ ι του οχιματοσ. 
Επιπλζον πρζπει να φζρουν ετικζτα που να αναφζρει (με τθν επιφφλαξθ των άλλων ενδείξεων που απαιτοφνται από 
το νόμο) τα ακόλουκα: 

 επωνυμία και διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ και εάν διαφζρει του ιδιοκτιτθ ι του πωλθτι του προϊόντοσ 
 ονομαςία του προϊόντοσ με αναφορά ςτθ μζκοδο βιολογικισ παραγωγισ 
 τθν επωνυμία ι/και τον κωδικό του φορζα πιςτοποίθςθσ 
 κατά περίπτωςθ το ςιμα ταυτοποίθςθσ τθσ παρτίδασ  

 
4.2 Επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων χωρίσ να απαιτείται το κλείςιμο τθσ ςυςκευαςίασ, του κιβωτίου ι του 
οχιματοσ, υπό τουσ εξισ όρουσ: 

 θ μεταφορά πραγματοποιείται μεταξφ επιχειριςεων που ανικουν και οι 2 ςτο ςφςτθμα ελζγχου 
 τα προϊόντα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό προϊόντοσ 

 

Η. Επιςήμανςη
2
 

1. τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων και ειδικά ςτα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα είναι υποχρεωτικι θ 
χριςθ του κοινοτικοφ λογότυπου.  

2. Όταν χρθςιμοποιείται ο κοινοτικόσ λογότυποσ, πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τθ γεωγραφικι 
ζνδειξθ του τόπου όπου καλλιεργικθκαν οι πρϊτεσ φλεσ. 

3. Τποχρεωτικι είναι θ χριςθ του κωδικοφ αρικμοφ του φορζα πιςτοποίθςθσ (GR-BIO-12 για τθν Q-CERT). 

4. Όταν ιςχφουν οι απαιτιςεισ του ςθμείου Δ, πρζπει να αναγράφεται θ ζνδειξθ «προϊόν βιολογικισ γεωργίασ» ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ονομαςία του προϊόντοσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Οι απαιτιςεισ για τθν τιρθςθ αρχείων περιγράφονται ςτον Ειδικό Κανονιςμό Φυτικισ Παραγωγισ 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ και λεπτομέρειεσ για τισ απαιτήςεισ τησ νομοθεςίασ περί τησ παραγωγήσ και επιςήμανςησ 

βιολογικών προϊόντων μπορείτε να επικοινωνείτε με την QMSCERT. 

                                                           
2
 Οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν επιςιμανςθ βιολογικϊν προϊόντων περιγράφονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και 271/2010, 

όπωσ και ςτθν ςχετικι Ελλθνικι νομοκεςία. Η επιχείρθςθ οφείλει να κατακζτει προςχζδιο ςτον φορζα πιςτοποίθςθσ κάκε φορά που προτίκεται 

να δθμιουργιςει ετικζτα ι διαφθμιςτικό υλικό ϊςτε να ελζγχεται και να εγκρίνεται θ ορκι χριςθ ςθμάτων . 

http://www.qmscert.com/

