شروط المأوى للحيوان العضوي
ٌ . 1جب أن ٌضمن المشغل أن البٌئة والمنشآت وكثافة القطٌع وحجمه تلبً االحتٌاجات السلوكٌة للحٌوانات،
وٌإمن التالً:










حرٌة حركة كافٌة وفرصة للتعبٌر عن األنماط الطبٌعٌة للسلوك
إمكانٌة دائمة للوصول للمناطق المفتوحة وللماء والعلف والضوء الطبٌعً لتلبٌة احتٌاجات الحٌوانات،
ٌجب تنظٌم المناطق المفتوحة تحت نظام دورة مالئم.
مناطق راحة ومؤوى وحماٌة من ضوء الشمس والحرارة والمطروالوحل والرٌح بشكل مناسب
لتخفٌف الضغط واإلجهاد على الحٌوان
طر ق إدارة الحٌوانات التً تخفف من اإلجهاد ،وتعزز صحة ورفاه الحٌوان ،وتمنع األمراض
والطفٌلٌات ،مع تجنب استخدام العقاقٌر البٌطرٌة الكٌمٌائٌة أو المثبطات Alopathic
تطبٌق ممارسات اإلدارة التً تعزز االستخدام المستدام للغطاء النباتً لألرض والمٌاه.
المحافظة على البن ٌة االجتماعٌة من خالل ضمان عدم عزل حٌوانات القطٌع عن حٌوانات أخرى من
نفس النوع.

 .2ال ٌعد مؤوى الحٌوانات إلزامٌا ً فً المناطق ذات الظروف المناخٌة المالئمة التً تمكن الحٌوان من العٌش
بالخارج (بالهواء الطلق).
 .3تسمح جهات منح الشهادات ربط الحٌوانات تحت ظروف محددة كالحٌازات الصغٌرة والحٌوانات المرٌضة
شرٌطة أن تستطٌع هذه الحٌوانات الوصول إلى المراعً والمناطق المفتوحةخالل فترة الرعً مرتٌن باألسبوع
على األقل.
ٌ .4جب أن تضمن ظروف المؤوى:











الحصول على مقدار كافً من العلف والماء العذب تلبً احتٌاجات الحٌوانات.
توفر مكان كافً للوقوف الطبٌعً للحٌوانات واالستلقاء بسهولة وااللتفاف وحرٌة الحركة واالعتناء
بنفسها.
توفٌر مهد من المواد الطبٌعٌة المالئمة للحٌوانات وتغٌٌرها بشكل منتظم.
تحسٌن المبانً لتوفٌر العزل والتدفئة والتبرٌد والتهوٌة فٌها بشكل ٌسمح بتدوٌر الهواء وتخفٌض
مستوٌات الغبار ودرجات الحرارة ورطوبة الهواء النسبٌة وتدوٌرالغازات السامة إلى مستوٌات لٌست
ضارة للحٌوانات.
إن مواد البناء ومعدات اإلنتاج ال تإذي صحة اإلنسان أو الحٌوان.
األرضٌة الناعمة ولكن لٌست زلقة.
عدم وضع الدواجن واألرانب والخنازٌر بؤقفاص.
حماٌة الحٌوانات من ا الفتراس من قبل الحٌوانات البرٌة والمتوحشة.

ٌ . 5مكن عزل ذكور الحٌوانات وتلك المرٌضة والتً على وشك الوالدة.
ٌ . 6توفر لكل الحٌوانات إمكانٌة الوصول للمراعً أو المناطق المفتوحة للتمرٌن والحركة أو الجري كلما
سمحت الحالة الفٌزٌولوجٌة للحٌوان والظروف المناخٌة وحالة األرض ،كما ٌمكن تغطٌة تلك المناطق جزئٌاً.
ٌ .7مكن حجز الحٌوانات مإقتا ً بسبب الوضع المناخً غٌر المناسب أو فً حال غٌاب المرعى كنتٌجة
للظروف المإقتة أو الموسمٌة ،ومع ذلك فٌجب أن ٌكون لهذه الحٌوانات إمكانٌة الخروج والجري .وفً هذ ه
الحالة ٌمكن تغذٌة الحٌوانات بعلف مقصوص منقول طازج أو جاف عندما تكون هذه الطرٌقة أكثر استدامة فً
استخدام موارد األرض من الرعً.

ٌ .8جب أن تمنح القطعان المتنقلة والتابعة للبدو وصوالً منتظما ً ألرض المرعى مع تؤمٌن علف كافً بنوعٌة
جٌدة ،كما ٌمكن تغذٌة هذه الحٌ وانات خالل الفترات الحرجة بالمواد العلفٌة التكمٌلٌة واإلضافات بحسب الئحة
المواد المسموحة الجزء ب ،وٌجب أن ٌسمح لها بالوصول المنتظم للماء والراحة الكافٌة أثناء التنقل والحماٌة
خالل الظروف المناخٌة القاسٌة.
ٌ .9جب إزالة السماد البلدي من اإلسطبل والحقول المجا ورة بانتظامٌ ،مكن استخدام السماد البلدي بتخصٌب
تربة أرض الحٌازة.
ٌ . 11جب أال تتجاوز عدد ساعات اإلضاءة االصطناعٌة المستخدمة إلطالة طول النهار الطبٌعً كحد أقصى
الحد الذي ٌحترم السلوك الطبٌعً والظروف الجغرافٌة والصحة العامة للحٌوانات.
ٌ .11جب مقاربة الحمولة ا لرعً بوحدة اإلنتاج العضوي بشكل مناسب لضمان اإلنتاج المستدام للعلف وتجنب
االستغالل الجائر للمرعى.
ٌ .12منع استخدام (تطبٌق) أنظمة تربٌة الحٌوانات بدون أرض.
ٌ . 13جب أن ٌقتصر استخدام منتجات تنظٌف وتطهٌر مبانً ومنشآت اإلنتاج الحٌوانً على تلك المدرجة فً
ملحق الئحة المواد المسموحة.

