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ΑΠΑΙΣΗΕΙ
1
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Εκτροφι βοοειδϊν 

Α. Προζλευςθ των ηϊων 

1. Καταγωγι των ηϊων βιολογικισ εκτροφισ: Πρζπει να επιλζγονται φυλζσ ι τφποι ηϊων λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ, τθν αντοχι ςε αςκζνειεσ και τθν ικανότθτα προςαρμογισ. Να 

αποφεφγονται φυλζσ με προβλιματα υγείασ και ειδικζσ αςκζνειεσ. Να προτιμϊνται αυτόχκονεσ φυλζσ και τφποι 

ηϊων. Σα ηϊα τθσ βιολογικισ κτθνοτροφίασ γεννιοφνται και εκτρζφονται ςε βιολογικζσ εκμεταλλεφςεισ 

2. Καταγωγι των ηϊων μθ βιολογικισ εκτροφισ: Σα ηϊα που ηουν ςτθ μονάδα  ςτθν αρχι τθσ περιόδου 

μετατροπισ κακϊσ και τα προϊόντα τουσ μποροφν να κεωρθκοφν βιολογικά εφόςον παρζλκει το διάςτθμα των 6 

μθνϊν για ηϊα γαλακτοπαραγωγισ και 12 μθνϊν για ηϊα κρεοπαραγωγισ . Κατά τθν πρϊτθ ςυγκρότθςθ ενόσ 

κοπαδιοφ πρζπει οι μόςχοι που ειςάγονται να είναι μικρότερα από 6 μθνϊν. Η εκτροφι των νεαρϊν κθλαςτικϊν  

μθ βιολογικισ εκτροφισ να είναι ςφμφωνθ με τθ νομοκεςία περί βιολογικϊν μετά τον απογαλακτιςμό τουσ. 

2.1 Αναπαραγωγι & ανανζωςθ κοπαδιοφ: Ειδικά για τισ ανάγκεσ αναπαραγωγισ μποροφν να ειςάγονται ςτθ 

μονάδα, εφόςον δεν υφίςταται επαρκισ αρικμόσ ηϊων βιολογικισ εκτροφισ, ενιλικα αρςενικά μθ βιολογικισ 

εκτροφισ και άτοκα κθλυκά τα οποία ςτθ ςυνζχεια πρζπει να εκτρζφονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό. Μζγιςτο 

ποςοςτό άτοκων κθλυκϊν 20% των ενιλικων βοοειδϊν.  

2.2 Σο ποςοςτό δφναται να ανζλκει ςε 40% με ζγκριςθ του Τπουργείου ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ φυλισ, 

ςθμαντικισ επζκταςθσ τθσ μονάδασ, ζναρξθ νζασ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ, απειλισ εξαφάνιςθσ φυλϊν.  

Β. Εγκαταςτάςεισ 

1. Ελάχιςτθ πυκνότθτα: Η πυκνότθτα να επιτρζπει τθν άνεςθ, καλι διαβίωςθ και να είναι τζτοια ϊςτε  να 

παρζχεται ςτα ηϊα επαρκισ χϊροσ για να ξαπλϊνουν, να κυλιοφνται κλπ. 

Είδοσ ηϊου Ελάχιςτο ηων βάροσ Εντόσ κτιρίων 
(κακαρό εμβαδό ςε τ.μ.) 

Υπαικρο (χϊροσ άςκθςθσ, χωρίσ 
βοςκότοπο) ςε τ.μ. 

Βοοειδι πάχυνςθσ μζχρι 100 κιλά 1,5  1,1 

μζχρι 200 κιλά 2,5  1,9 

μζχρι 350 κιλά 4,0  3 

πάνω από 350 κιλά 5 τ.μ. και τουλάχιςτον 1 
τ.μ./100 κιλά 

3,7 και τουλάχιςτον 0,75 τ.μ./100 
κιλά 

Αγελάδεσ 
γαλακτοπαραγωγισ 

 6 4,5 

Σαφροι 
αναπαραγωγισ  

 10 30 

Πίνακασ Ι. Ελάχιςτο εμβαδό κλειςτϊν και υπαίκριων χϊρων  

2. Μζγιςτοσ αρικμόσ ηϊων ανά ςτρζμμα για τθ διαςπορά κόπρου που προκφπτει από τα εκτρεφόμενα ηϊα:  

Είδοσ ηϊου Ηλικία Μζγιςτοσ αρικμόσ ηϊων ανά 10 ςτρζμματα 

Μόςχοι πάχυνςθσ  5 

Αρςενικά βοοειδι 1 ζτουσ < θλικία < 2 ετϊν 3,3 

Άλλα βοοειδι <1 ζτουσ 5 

                                                           
1
 φμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και τθ ςχετικι ελλθνικι νομοκεςία 
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Θθλυκά βοοειδι  1 ζτουσ < θλικία < 2 ετϊν 3,3 

Αρςενικά βοοειδι θλικία>2 ετϊν 2 

Αγελάδεσ 
γαλακτοπαραγωγισ 

- 2 

Άλλεσ αγελάδεσ - 2,5 

Δαμάλεισ για εκτροφι ι 
πάχυνςθ 

- 2,5 

Πίνακασ ΙΙ. Μζγιςτοσ αρικμόσ ηϊων ανά 10 ςτρζμματα υπαίκριων χϊρων για τθ διαςπορά τθσ κόπρου. 

 

2.1 Απαγορεφεται θ βιολογικι εκτροφι ηϊων εάν ο επιχειρθματίασ δεν ζχει ιδιόκτθτεσ εκτάςεισ (γεωργικι γθ) τισ 

οποίεσ διαχειρίηεται και ςτισ οποίεσ μπορεί να διακζςει τθν κόπρο. Εναλλακτικά, πρζπει να ςυνάψει ςυμφωνία 

με μονάδα βιολογικισ καλλιζργειασ με ςκοπό τθ διαςπορά πλεονάηουςασ κόπρου. 

3. υνκικεσ ςταβλιςμοφ 

3.1 Μόνωςθ, κζρμανςθ και αεριςμόσ των κτθρίων να εξαςφαλίηουν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθ υγιεινι 

διαβίωςθ των ηϊων (κυκλοφορία του αζρα, επίπεδο ςκόνθσ, κερμοκραςία, ςχετικι υγραςία, ςυγκζντρωςθ 

αερίων). Να υπάρχει άφκονοσ φυςικόσ φωτιςμόσ και αεριςμόσ. (Σα κτίρια δεν είναι υποχρεωτικά ςε περιοχζσ με 

κατάλλθλεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ) 

3.2 Σο δάπεδο πρζπει να είναι ομαλό αλλά όχι ολιςκθρό, ενϊ το μιςό τουλάχιςτον πρζπει να είναι ςυνεχζσ (όχι 

γρίλια ι δικτυωτό). 

3.3 τα ςθμεία ανάπαυςθσ ι/και ωοτοκίασ να υπάρχει ςτεγνόσ χϊροσ με δάπεδο ςτερεό ςυνεχζσ. Να υπάρχει 

άφκονο ςτεγνό υλικό κατάκλιςθσ με ςτρϊμνθ (άχυρο ι άλλο κατάλλθλο φυςικό υλικό). 

3.4 Οι χϊροι ςτζγαςθσ, τα εργαλεία και τα μθχανιματα τθσ μονάδασ πρζπει να κακαρίηονται και να 

απολυμαίνονται κατάλλθλα. Επιτρζπεται θ χριςθ προϊόντων που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα VII. 

3.5 Για τθν καταπολζμθςθ τρωκτικϊν επιτρζπεται θ χριςθ εγκεκριμζνων τρωκτικοκτόνων μζςα ςε παγίδεσ, ενϊ 

επιτρζπεται θ χριςθ των προϊόντων που απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα ΙΙ για τθν καταπολζμθςθ των εντόμων 

και άλλων επιβλαβϊν οργανιςμϊν ςτα κτίρια και ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ ςταβλιςμοφ. 

3.6 Σα κόπρανα, τα οφρα και οι αχρθςιμοποίθτεσ ηωοτροφζσ να απομακρφνονται όςο ςυχνά απαιτείται ϊςτε να 

αποτρζπεται θ προςζλκυςθ τρωκτικϊν και εντόμων. 

4. Τπαίκριοι χϊροι 

4.1 Οι υπαίκριοι χϊροι μπορεί να είναι εν μζρει καλυμμζνοι.  

4.2 Σα ηϊα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε βοςκοτόπουσ όποτε το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ. Εφόςον οι ςυνκικεσ 

χειμερινοφ ςταβλιςμοφ παρζχουν ελευκερία κινιςεων ςτα ηϊα και τα ηϊα ζχουν πρόςβαςθ ςε βοςκοτόπουσ 

κατά τθν περίοδο τθσ βοςκισ, τότε δεν είναι υποχρεωτικι φπαρξθ υπαίκριων χϊρων τουσ χειμερινοφσ μινεσ.  

Γ. Σαυτόχρονθ παραγωγι (βιολογικϊν και μθ βιολογικϊν προϊόντων) 

1. Εφόςον υπάρχει διακριτι μονάδα (κτίρια και αγροτεμάχια) ςαφϊσ διαχωριςμζνθ, τότε ο επιχειρθματίασ 

μπορεί να εκτρζφει μθ βιολογικά ςε αυτιν άλλο είδοσ ηϊου (εκτόσ βοοειδϊν). 

2. Οι βιολογικοί βοςκότοποι δφναται να χρθςιμοποιοφνται από ςυμβατικισ εκτροφισ ηϊα (εκτατικισ εκτροφισ) 

για μικρό χρονικό διάςτθμα και εφόςον τα βιολογικά ηϊα δεν είναι παρόντα τθν ίδια ςτιγμι. 
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3. Σα βιολογικά ηϊα επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν κοινόκτθτεσ γαίεσ υπό τον όρο: 

 α) θ γθ δεν ζχει υποςτεί επί 3 χρόνια επεμβάςεισ με μθ επιτρεπόμενεσ ουςίεσ για τθ βιολογικι παραγωγι 

 β) Σα ςυμβατικισ εκτροφισ ηϊα να είναι από μονάδεσ εκτατικισ εκτροφισ 

γ) Σα ηωικά προϊόντα των βιολογικϊν ηϊων κα κεωροφνται ςυμβατικά όςο αυτά βόςκουν ςε αυτζσ, εκτόσ 

εάν μπορεί να αποδειχτεί επαρκισ διαχωριςμόσ με τα ηϊα μθ βιολογικισ εκτροφισ 

4. Η τιρθςθ των ανωτζρω πρζπει να αποδεικνφεται με ζγγραφα. 

 Δ. Διαχείριςθ ηϊων 

1. Κατά τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των ηϊων απαγορεφεται θ χριςθ κάκε είδουσ θλεκτρικι διζγερςθ για τον 

εξαναγκαςμό των ηϊων. Απαγορεφεται θ χριςθ αλλοπακθτικϊν θρεμιςτικϊν πριν ι κατά τθ μεταφορά. 

2. Απαγορεφεται θ κοπι  των κεράτων. Οι πρακτικζσ αυτζσ μποροφν να επιτραποφν κατ’ εξαίρεςθ από το 

Τπουργείο, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι αςφαλείασ, βελτίωςθσ τθσ υγείασ, υγιεινισ των ηϊων. Κατά τισ επεμβάςεισ 

αυτζσ πρζπει να χορθγείται θ κατάλλθλθ αναιςκθςία ι/και αναλγθςία και θ επζμβαςθ να πραγματοποιείται ςτθν 

κατάλλθλθ θλικία από ειδικευμζνο προςωπικό ϊςτε να υποφζρουν τα ηϊα το δυνατόν λιγότερο. 

3. Η χρονικι διάρκεια τθσ μεταφορά των ηϊων περιορίηεται ςτο ελάχιςτο. Κατά τθ μεταφορά των ηϊων πρζπει 

αυτά να ςυνοδεφονται από ζγγραφα τα οποία φζρουν ενδείξεισ όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτθν ΤΑ 

273234/2003, άρκρο 3.  

4. Κατ’ εξαίρεςθ, το τελικό ςτάδιο πάχυνςθσ ενιλικων βοοειδϊν κρεατοπαραγωγισ μπορεί να πραγματοποιείται 

εντόσ κτθρίου, υπό τον όρο πωσ θ περίοδοσ αυτι δεν υπερβαίνει το 1/5 τθσ διάρκειασ ηωισ του ηϊου και ςε καμία 

περίπτωςθ τουσ 3 μινεσ.  

Ε. Διατροφι 

1. Σα βοοειδι πρζπει να τρζφονται με γάλα, κατά προτίμθςθ μθτρικό, για τουλάχιςτον 3 μινεσ, 

2. Η διατροφι των βοοειδϊν πρζπει να βαςίηεται ςτθ μζγιςτθ δυνατι χριςθ βοςκισ. Σουλάχιςτον το 60% τθσ 

ξθράσ ουςίασ ςτο θμεριςιο ςιτθρζςιο πρζπει να αποτελείται από χονδροαλεςμζνθ, νωπι, αποξθραμζνθ ι 

ενςιρωμζνθ ηωοτροφι. τθν αρχι τθσ περιόδου γαλακτοπαραγωγισ και το πολφ για 3 μινεσ το ποςοςτό μπορεί 

να μειωκεί ςε 50%. 

3. Οι πρακτικζσ πάχυνςθσ πρζπει να είναι αναςτρζψιμεσ ανά πάςθ ςτιγμι ςτθν εκτροφι. Απαγορεφεται θ 

καταναγκαςτικι διατροφι. 

4. Ζωοτροφζσ ςε μετατροπι 

4.1 Σο 30% τθσ ςφςταςθσ των ςιτθρεςίων κατά μζςο όρο μπορεί να αποτελείται από ηωοτροφζσ ςε μετατροπι. 

Εάν οι ηωοτροφζσ παράγονται από τθν ίδια τθν εκμετάλλευςθ, το ποςοςτό αυξάνεται ςτο 100%. 

4.2 Ποςοςτό μζχρι 20% τθσ ςυνολικισ μζςθσ ποςότθτασ ηωοτροφϊν που χορθγείται ςτα ηϊα, μπορεί να 

προζρχεται από τθ ςυγκομιδι μόνιμων βοςκότοπων, ι από βόςκθςθ, ι από αγροτεμάχια με κτθνοτροφικά 

(πολυετι) ι πρωτεϊνοφχα φυτά ςτο πρϊτοσ ζτοσ μετατροπισ (ςυμβατικά) εφόςον αυτά ανικουν ςτθν επιχείρθςθ 

και δεν ιταν ενταγμζνα ςτθν βιολογικι γεωργία τθν τελευταία πενταετία.  

4.3 Εάν τα ηϊα τρζφονται με ςυμβατικζσ ηωοτροφζσ και ηωοτροφζσ ςε μετατροπι (ςφμφωνα με το 4.1 & 4.2) το 

ςυνολικό ποςοςτό δεν μπορεί να ξεπερνά τα ανϊτατα ποςοςτά του 4.1. 
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4.4 Σα ποςοςτά υπολογίηονται ετθςίωσ ςε εκατοςτιαία ποςοςτά επί τθσ ξθράσ ουςίασ ηωοτροφϊν φυτικισ 

προζλευςθσ. 

5. Χριςθ ηωοτροφϊν ηωικισ προζλευςθσ –πρϊτεσ φλεσ ανόργανθσ προζλευςθσ 

5.1 Βιολογικζσ πρϊτεσ φλεσ ηωοτροφϊν ηωικισ προζλευςθσ, προϊόντα και υποπροϊόντα αλιείασ κακϊσ και πρϊτεσ 

φλεσ ανόργανθσ προζλευςθσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν εφόςον περιγράφονται ςτο Παράρτθμα V του 

Κανονιςμοφ 889/2008. 

5.2 Πρόςκετεσ φλεσ ηωοτροφϊν , προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατροφι των ηϊων και βοθκθτικά μζςα 

επεξεργαςίασ για τισ ηωοτροφζσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν εφόςον περιγράφονται ςτο Παράρτθμα VΙ του 

Κανονιςμοφ 889/2008. 

Ζ. Πρόλθψθ αςκενειϊν/Κτθνιατρικι αγωγι 

1. Εάν παρά τα προλθπτικά μζτρα υγιεινϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, τα ηϊα αςκενοφν ι τραυματιςτοφν, πρζπει να 

τουσ παρζχονται άμεςα φροντίδεσ (εάν είναι απαραίτθτο ςε ςυνκικεσ απομόνωςθσ) ςε κατάλλθλο χϊρο. 

2. Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά προτίμθςθ φυτοκεραπευτικά προϊόντα, ομοιοπακθτικά προϊόντα ι 

προϊόντα των Παραρτθμάτων V §3 και VI  §1.1 υπό τον όρο πωσ ζχουν πραγματικό κεραπευτικό αποτζλεςμα για 

το ηϊο και τθν πακολογικι του κατάςταςθ. 

3. Απαγορεφεται θ χριςθ αλλοπακθτικϊν ςυνκετικϊν χθμικϊν κτθνιατρικϊν φαρμάκων ι αντιβιοτικϊν για 

προλθπτικι αγωγι. Ωςτόςο, εάν θ εφαρμογι των ςτοιχείων του (2) δεν είναι αποτελεςματικι για το ςκοπό που 

χρθςιμοποιείται τότε επιτρζπεται θ χριςθ των αλλοπακθτικϊν κτθνιατρικϊν φαρμάκων υπό τθν ευκφνθ 

κτθνιάτρου. 

4. Με εξαίρεςθ τουσ εμβολιαςμοφσ, τισ αντιπαραςιτικζσ αγωγζσ και τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίηωςθσ 

αςκενειϊν, όταν ζνα ηϊο υποβάλλεται ςε περιςςότερεσ από 3 κεραπευτικζσ αγωγζσ με ςυνκετικά κτθνιατρικά 

φάρμακα ι αντιβιοτικά ςε 12 μινεσ, απαγορεφεται το ηϊο ι τα προϊόντα του να πωλοφνται ωσ βιολογικά και 

πρζπει να υποβάλλονται ςε περίοδο μετατροπισ 6  ι 12 μθνϊν (ςφμφωνα με το ςθμείο Α2)  εκ νζου. 

5. Η περίοδοσ αναμονισ από τθν τελευταία χοριγθςθ αλλοπακθτικϊν κτθνιατρικϊν φαρμάκων ςε ζνα ηϊο υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ και τθν παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων από το ηϊο αυτό είναι διπλάςια από τθ νόμιμθ 

περίοδο αναμονισ ι εάν δεν υφίςταται θ τελευταία, τουλάχιςτον 48 ϊρεσ. 

6. Απαγορεφεται θ χριςθ ουςιϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ι τθσ παραγωγισ (αντιβιοτικά, 

κοκκιδιοςτατικά) και θ χριςθ ορμονϊν ι άλλων ουςιϊν για τον ζλεγχο τθσ αναπαραγωγισ (πρόκλθςθ οίςτρου, 

ςυγχρονιςμό) 

7. Εάν τα ηϊα προζρχονται από μονάδεσ μθ βιολογικισ εκτροφισ επιτρζπεται θ χριςθ εξετάςεων πρϊιμθσ 

διάγνωςθσ, ι περίοδοι απομόνωςθσ ηϊων ςυναρτιςει των τοπικϊν ςυνκθκϊν.  

Η. Αποκθκευτικοί χϊροι 

1. Η αποκικευςθ των προϊόντων (ηωοτροφϊν, πρϊτων υλϊν ηωοτροφϊν) πρζπει να αποτρζπει τθν επιμόλυνςθ θ 

ανάμιξθ των προϊόντων αυτϊν με μθ επιτρεπόμενεσ ουςίεσ. Επίςθσ πρζπει να διαχωρίηονται οι ηωοτροφζσ 

διαφορετικοφ ςταδίου (ςυμβατικζσ, μεταβατικοφ ςταδίου και βιολογικισ παραγωγισ) 
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2. Επιτρζπεται θ αποκικευςθ αλλοπακθτικϊν κτθνιατρικϊν φαρμάκων και αντιβιοτικϊν ςε ελεγχόμενο χϊρο υπό 

τον όρο πωσ ζχουν ςυνταγογραφθκεί από κτθνίατρο ςε ςχζςθ με κεραπευτικι αγωγι όπωσ αναφζρεται ςτο 

ςθμείο Ζ3. Σα φάρμακα/αντιβιοτικά πρζπει να καταγράφονται ςτο ςχετικό μθτρϊο τθσ επιχείρθςθσ.  

Θ. Σαυτόχρονθ μετατροπι 

1. Εάν θ επιχείρθςθ που διακζτει ηϊα μθ βιολογικά κατά τθν ζναρξθ τθσ περιόδου μετατροπισ αποφαςίςει να 

εντάξει παράλλθλα και τουσ βοςκοτόπουσ, τα αγροτεμάχια και τθ γθ που χρθςιμοποιεί για τθν παραγωγι 

ηωοτροφϊν τότε ο ςυνολικόσ ςυνδυαςμζνοσ χρόνοσ μετατροπισ για τα υπάρχοντα ηϊα, τουσ απογόνουσ τουσ και 

όλεσ τισ γεωργικζσ εκτάςεισ που χρθςιμοποιεί για ηωοτροφζσ μπορεί να μειωκεί ςτουσ 24 μινεσ εφόςον τα ηϊα 

τρζφονται κυρίωσ με ηωοτροφζσ τθσ ίδιασ τθσ μονάδασ. 

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

 

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

βιολογικών προϊόντων μπορείτε να επικοινωνείτε με την QMSCERT. 


