Tájékoztató: növénytermesztés/állattenyésztés
Párhuzamos gazdálkodás
Általános előírások (834/2007, 11. cikk)
Az EU-bio rendeletek előírásai szerint az üzem egészét az ökológiai termelésre vonatkozó
követelményeknek megfelelően kell irányítani.
Bizonyos feltételek mellett, a rendelet 32 cikk (2) pontjában foglaltaknak megfelelően lehetőség
nyílik a párhuzamos gazdálkodásra. Állattartás esetén a párhuzamosság különböző állatfajok
esetén lehetséges. Tenyésztett víziállatok esetén azonos fajok is tenyészthetők, amennyiben az
elkülönítés biztosított. Növények esetén könnyen megkülönböztethető fajták termesztése esetén
lehetséges. A két üzemegység elválasztását mind fizikai szinten (területek, raktárak stb.), mind
pedig a nyilvántartások szintjén meg kell valósítani. Ennek megfelelően fontos, hogy az üzemen
belüli anyagbeszerzés és -felhasználás mindkét egység esetében áttekinthető legyen.
Ökológiai és konvencionális állattartás (889/2008, 17 cikk)
Amennyiben a gazdaságban nem ökológiai állatokat is tartanak, a konvencionális állatokat,
takarmányaikat megfelelően elkülönítve kell tartani. Kizárólag az ökológiai állatoktól különböző
fajok tarthatók a konvencionális üzemegységben.
Párhuzamos termelés (889/2008, 40 cikk)
Növénytermesztés esetén a legfontosabb előírás, hogy a két egységben eltérő, könnyen
megkülönböztethető fajtákat kell termeszteni.
Példák el nem fogadható párhuzamosságra:
Őszi búza/tavaszi búza, őszi árpa/tavaszi árpa, kamilla őszi vetésű/kamilla tavaszi sütésű,
takarmánykukorica/silókukorica, gyep/zöldtakarmány
Elfogadható esetek párhuzamosságra:
Lucerna vetőmagtermesztés céljára/vöröshere takarmányozási célra; ökológiai szántóföldi
növénytermesztés/konvencionális gyümölcs vagy szőlő
Ez alól a következő esetekben adhat felmentést a tanúsító szervezet:
 ültetvények (de átállási tervet kell készíteni, és 5 éven belül meg kell kezdeni a
konvencionális egység utolsó részének átállítását is); az átállási tervet a Pest Megyei
Kormányhivatal, mint illetékes hatóság hagyja jóvá;
 mezőgazdasági kutatásra vagy hivatalos iskolai oktatásra szánt területek esetében az
illetékes hatóság egyetértésével;
 vetőmagok, vegetatív szaporítóanyagok és palánták előállítása esetén;
 kizárólag legeltetésre használt gyepterületek esetében.
Fenti esetekben a párhuzamos növénytermesztés az alábbi feltételekkel fogadható el:
 Megteszik a szükséges intézkedéseket a két egységből származó termékek megfelelő
elkülönítésének biztosítására, melynek dokumentációját a tanúsító szervezet részére
megküldik.
 Az érintett termékek betakarítása előtt legalább 48 órával a tanúsító szervezetet értesítik.
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 A betakarítási munkálatokat lehetőség szerint az alacsonyabb státuszú (konvencionális)
növénnyel kezdik, csak ennek elszállítását követően kezdik meg az ökológiai státuszú
termék betakarítását.
 A betakarítás befejezését követően tájékoztatják a tanúsító szervezetet a pontos
betakarított mennyiségekről, valamint a termékeket megkülönböztető ismérvekről (pl.
minőség, szín, átlagos tömeg stb.), és megerősítik, hogy megtették a megfelelő
elkülönítéshez szükséges intézkedéseket.
 Az ültetvények átállási tervéhez és a tanúsító intézkedésekhez az illetékes hatóság
jóváhagyása szükséges, melyet az átállási terv esetében évente meg kell erősíteni.
 A megfelelő elkülönítést a betakarítás idejére ütemezett részleges ellenőrzés során
felülvizsgálhatja, melynek költsége partnerünket terheli.
Beporzási műveletek céljára tartott méhek (889/2008, 41 cikk)
Amennyiben a 834/2007/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek
alkalmazandók, a beporzási műveletek céljára a gazdasági szereplő ugyanabban a gazdaságban
működtethet ökológiai és nem ökológiai méhészeti termelőegységeket, feltéve, hogy – a kaptárak
elhelyezésére vonatkozó rendelkezések kivételével – az ökológiai termelési szabályok összes
követelményét teljesítik. Ebben az esetben a termék nem értékesíthető ökológiai termékként.
A gazdasági szereplő megőrzi a fenti rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos dokumentációs
bizonyítékokat.
Ökológiai és konvencionális víziállat tenyésztés (889/2008, 25c cikk)
(1) Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy ugyanazon gazdaságban a keltetők és
ivadéknevelők ökológiai és nem ökológiai módon termelt ivadékokat is előállítsanak, amennyiben
az egységeket fizikailag egyértelműen elkülönítik, és a gazdaságban külön vízellátó rendszer van.
(2) A nyújtási szakaszban az illetékes hatóság engedélyezheti tenyészett víziállatoknak ugyanazon
gazdaságon belüli, ökológiai és nem ökológiai termelését, feltéve, hogy tiszteletben tartják e
rendelet 6b. cikkének (2) bekezdését, illetve amennyiben a víziállatok tartásának különböző
termelési szakaszai és eltérő kezelési időszakai valósulnak meg.
(3) A gazdasági szereplők kötelesek dokumentumokkal bizonyítani az e cikkben előírt
rendelkezések alkalmazását.
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