
 تغذٌة الحٌوان

. ٌجب تغذٌة الحٌوانات خالل كامل حٌاتهم بعلف عضوي مؤلف من مكونات زراعٌة ناتجة من الزراعة 1
العضوٌة ومن مواد طبٌعٌة غٌر زراعٌة، وٌجب إعطاءها وجبة غذائٌة تحوي علف مغذي عالً النوعٌة ٌزٌد 

 وسلوكهم الهضمً.المكونات العضوٌة وأن تكون متوافقة مع تغذٌتهم الطبٌعٌة 

. ٌمكن تغذٌة الحٌوانات العضوٌة بمنتجات ثانوٌة من التصنٌع الغذائً العضوي والتً ال تكون صالحة 2
 لالستخدام البشري.

. ٌجب أن تتلقى المجترات وجبة متوازنة بحسب احتٌاجاتها الغذائٌة المحددة، وأال ٌتم تغذٌتهم بوجبة تتألف 3

 مركزات.بشكل كامل من العلف الجاف وال

. ٌجب أن ٌأتً كامل العلف من نفس المزرعة أو أن ٌكون قد تم إنتاجه من نفس المنطقة، ٌجب أن ٌكون لكل 4
 الحٌوانات وخاصة المجترات وامكانٌة الحصول منفذ لأللٌاف وبالتحدٌد المجترات.

أو ٌنتج بالتعاون %( من نفس وحدة المزرعة 55. ٌجب أن ٌأتً أكبر جزء من العلف )على األقل أكثر من 5

 مع مزارع عضوٌة أخرى بالمنطقة.

.( بحسب الظروف المحلٌة واإلقلٌمٌة ضمن حدود زمنٌة معٌنة تحددها 5.6.3. ٌسمح باستثناءات على البند )6
 بالتوافق مع الظروف االستثنائٌة. السلطة المختصة 

فترة معٌنة تستند على . ٌقتصر استعمال العلف غٌر العضوي عند الضرورة وتحت ظروف محددة ول7

 ممارسات اإلنتاج فً المنطقة وفً الحاالت التالٌة:

 عدم توفر العلف العضوي بكمٌة ونوعٌة مناسبة.         ·

 فً المناطق التً ٌكون بها اإلنتاج العضوي بمراحل تطوره األولى.         ·

 تً ٌسببها البشر.خالل األحداث القاسٌة غٌر المتوقعة الطبٌعٌة منها أو ال         ·

 فً الظروف المناخٌة القاسٌة.         ·

% من المادة الجافة 15% من المادة الجافة للمجترات،و15. ٌجب أال تتجاوز نسبة العلف غٌر العضوي الـ8
 لغٌر المجترات تحسب على أساس سنوي.

 رة التحول.. ال ٌجوز أن ٌتواجد المكون العضوي مع نفس المكون بشكله غٌر العضوي أو بفت9

. ٌمكن أن ٌصنف العلف المنتج فً وحدة المزرعة خالل السنة األولى من اإلدارة العضوٌة كعلف عضوي 15

وذلك فقط من أجل حساب نسبة الحصص العلفٌة، وٌنطبق هذا فقط على علف الحٌوانات التً تنتج ضمن وحدة 
 وي.المزرعة، وبالتالً فإن هذا العلف ال ٌمكن أن ٌباع أن ٌسوق كعض

. ٌمكن تغذٌة الحٌوانات بفٌتامٌنات وعناصر نادرة ومكمالت من أصل طبٌعً بالتوافق مع الئحة المواد 11

المسموحة الجزء )ب( وذلك عندما ٌكون من الصعب الحصول علٌها من خالل الحصة العلفٌة للمجترات. كما 
م توفر مصادرها بكمٌة ونوعٌة ٌمكن ترخٌص استعمال الفٌتامٌنات والمعادن والمكمالت المصنعة عند عد

 كافٌتٌن.

 . ٌمنع استعمال األعالف التالٌة:12

 فضالت ذبح المجترات.         ·



 منتجات الذبح لنفس النوع.         ·

 فضالت الحٌوانات بكافة أشكالها.         ·

 عوامل كٌمٌائٌة أخرى.أي منتج خاضع لالستخالص بالمذٌبات )الهكسان على سبٌل المثال( أو بإضافة          ·

 األحماض األمٌنٌة المعزولة.         ·

 الٌورٌا والمركبات اآلزوتٌةالمصنعة األخرى.         ·

 محفزات أو مشجعات النمو المصنعة.         ·

 فاتحات الشهٌة والمواد الحافظة المصنعةإال إذا استخدمت كمساعدات تصنٌع وعوامل ملونة.         ·

 استخدام المواد الحافظة التالٌة فً األعالف:. ٌمكن 13

 البكترٌا والفطور واألنزٌمات.         ·

 المنتجات الثانوٌة للصناعات الغذائٌة )الموالس على سبٌل المثال(.         ·

 المنتجات من أصل نباتً.         ·

لفتٌة من الثدٌٌات، على أال ٌتم . ٌجب أن ٌوفر حلٌب من األم أو الحلٌب العضوي من نفس النوع للقطعان ا14
فطامها إال بعد مرور فترة حد أدنى من اإلرضاع تأخذ بالحسبان السلوك الطبٌعً لألنواع الحٌوانٌة ذات 

 ٌوم. 14وبأي حال ٌجب أال تفطم الحٌوانات الفتٌة قبل عمر   العالقة،

ي للحٌوانات الفتٌة، كما ٌمكن . عندما ال ٌتوفر الحلٌب العضوي ٌمكن للمشغل أن ٌقدم حلٌب غٌر عضو15
تقدٌم بدائل الحلٌب أو مواد أخرى فقط بحاالت طارئة شرٌطة أال تحتوي على المضادات الحٌوٌة أو اإلضافات 

 % من معدل العلف العضوي السنوي.49المصنعة أو منتجات الذبح وبشرط ٌلبً 

نب طرق التربٌة المكثفة، وأن تتم تربٌة . ٌجب أال تربى الدواجن )من السالالت سرٌعة النمو( كما ٌجب تج16

 الدواجن حتى تصل لعمر معٌن كحد أدنى أو استقدام هذه الدواجن من سالالت بطٌئة النمو.

. ٌجب أن ٌأخذ المشغلون الذٌن ٌنتجون العلف بالحسبان التدابٌر المالئمة المستندة على التحدٌد المنهجً 17
 ن أن المنتجات المصنعة تتوافق مع قواعد اإلنتاج العضوي.لخطوات التصنٌع الحرجة وذلك من أجل ضما

 


