.1

اإلنتاج المنشق والمتوازي

يجب تحويل كامل األرض بما في ذلك اإلنتاج الحيواني ،إلى ممارسات اإلدارة

العضوية حسب ىذه المقاييس وخالل فترة التحول.
.2

يمكن تقسيم الحيازة إلى وحدات مفصولة بوضوح ،وذلك تحت ظروف مبررة

ولفترة مؤقتة كما يمكن أال تدار كل ىذه الوحدات تحت نظام اإلنتاج العضوي،

ويجب أن تتحقق جيات منح الشيادات من مبررات القيام باإلنتاج المنشق (المؤقت).
.3

يجب أن يحضر المشغل خطة تحول تتضمن كافة الخطوات واإلطار الزمني

التقريبي لتحويل كامل المزرعة وتدابير الرقابة التي ستنفذ لمتقميل من خطر التموث.

كما يجب أن تؤسس ىذه الخطة لبداية تحول آخر جزء من الحيازة ذات العالقة
لإلنتاج العضوي ،خالل مدة التتجاوز خمس سنوات كحد أقصى.

.4

يجب الموافقة عمى خطة التحول وتدابير الرقابة من قبل جيات منح

الشيادات ،وتأكيد ىذه الموافقة سنوياً بعد بداية خطة التحول.

.5

يجب أن تكون األجزاء العضوية والتقميدية من المزرعة ،في حالة عدم تحويل

كامل المزرعة (اإلنتاج المنشق) ،مفصولة بوضوح وباستمرار ،كما يجب عدم
تعريض ىوية وحدة اإلنتاج العضوي لمخطر من خالل اإلدارة المتبعة في الجزء

التقميدي ،عمى أن يحتفظ المشغل بسجالت مناسبة تظير آلية الفصل ،وأن تتضمن
زيارات التفتيش تفتيش الجزء التقميدي بما في ذلك الوثائق والسجالت الخاصة بيا.

.6

يسمح باإلنتاج العضوي واإلنتاج في فترة التحول واإلنتاج غير العضوي

لممنتجات النباتية والحيوانية ،الذي يتم بنفس الوقت (اإلنتاج المتوازي) فقط إذا ما

كان ىذا اإلنتاج يتم بطريقة تسمح بالفصل التام والواضح لممنتجات التي منحت
الشيادة العضوية أو في طور المنح ،ويجب أن يكون المنتج نفسو من أصناف

مختمفة يمكن تمييزىا بوضوح وسيولة في كل من الحقل وما بعد الحصاد وخالل
التنظيف.
.7

يجب إبالغ جيات منح الشيادات مقدماً بموعد حصاد المنتجات ذات العالقة

وقبل  48ساعة عمى األقل ،كما يجب عمى المنتج أيضاً إبالغ جيات منح

الشيادات بعد إتمام الحصاد ،بالكميات الدقيقة والصحيحة المحصودة من الوحدات
ذات العالقة وبالتدابير المطبقة إلبقاء المنتجات مفصولة.

.8

يجب تخزين المدخالت الممنوعة بشكل منفصل عن تمك المستخدمة باإلنتاج

العضوي.
.9

يجب تنظيف اآلالت والمعدات في األنظمة الزراعية المختمطة بشكل جيد قبل

استخداميا لممحاصيل العضوية وتمك التي في فترة التحول.

