
БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВОБИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО



Въведение в Биоземеделието

• Биологичното производство е цялостна система за управление
на селското стопанство и производството на храни, в която се
съчетават най-добри практики по отношение опазването на
околната среда и действията в областта на климата, висока степен
на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и
прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към
животните и високи стандарти за производство, съобразени с
търсенето от все по-голям брой потребители на продукти,
произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.



• По този начин биологичното
производство изпълнява
двойна обществена роля, като,
от една страна, обезпечава
един специфичен пазар,
отговарящ на търсенето на
потребителите на биологични
продукти, а, от друга страна,
предоставя обществено
достъпни блага, които
допринасят за опазване на
околната среда и хуманно
отношение към животните,
както и за развитие на
селските райони.



Изисквания при биологично растениевъдство

• Сключен договор за контрол и сертификация
• Правни основания върху земята/те: дългосрочни арендни договори, собствена земя и др.
• Запознаване с Европейски регламент 834 / 2007 год.- относно биологично производство и 

Европейски регламент 889 / 2008 год.- за определяне на подробни правила при 
прилагането на Регламент 834

• Проверка на място във фермата- инспекция
• Избор на подходящи култури и сортове
• Преходния период от конвенционално към биологично земеделие е различен спрямо вида 

на културата
-2 години за едногодишни култури, люцерна, ливади и пасища.
-3 години за трайни насаждения
• Употреба на биологични/конвенционални семена и/или посадъчен материал. Деклариране 

за нетретирането им с неразрешени препарати.
• Забрана за употреба на ГМО семена и/или посадъчен материал
• Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ създава и поддържа

електронна база данни на сортовете посевен и посадъчен материал, произведен по
биологичен начин. Само включените в базата данни сортове посевен и посадъчен
материал, произведени по биологичен начин, се считат за налични в страната.





• Биологичните полета са отделени
от конвенционалните или чрез
подходящи буферни зони
(ширината им е препоръчителна
от 2 и повече метра) или чрез
други подходящи способи, които
да предотвратят риска от
замърсяване (растителни
плетове, отточни канали и др.)

• Не съществуват големи външни
източници на замърсяване за
биологичните полета (поливна
вода, тежка индустрия в
непосредствена близост и т.н.)

Растителните продукти са произведени по биологичен начин, когато използваните разсад, семена и
посадъчен материал са произведени по биологичен начин.
Семена и посадъчен материал се използват за биологично производство на растителни продукти, когато
растението майка за семената или родителското растение за посадъчния материал са произведени по
биологичен начин най-малко за едно поколение, а при многогодишните растения - за два вегетационни
периода, без употребата на генетично модифицирани организми и/или продукти от тях.





• Няма рискове от замърсяване на биологични
полета от употреба на
машини/инструменти /машини за
третиране, които също се използват и за
конвенционални дейности (отделен
инвентар и ефективно приложено
почистване на инвентара)

• Не се складират забранени продукти в
биологичната част. Ако клиента има също
и конвенционална дейност, то продуктите,
които се използват при тази дейност се
складират в отделен склад, който е ясно
обозначен като ,,не биологичен’’,
’’конвенционален ‘’ или по подобен начин.

• Пълна забрана за отглеждане на
идентични култури в различен статус
(Биологични и Конвенционални)- Паралелно
производство







Почвено плодородие и торене

Торенето цели поддържането и увеличаването на

почвеното плодородие. То става изключително с

органични торове. Подхранването с минерални

торове става допълнително въз основа на

определяне на нуждата от хранителни вещества в

почвата чрез почвен анализ, наблюдение върху

стопанството и баланс на хранителните вещества в

цялото стопанство и трябва да е сведено до

минимум. Забранена е употребата на синтетични

азотни торове, като амониева селитра, карбамид и

др, както и на торове с високо съдържание на хлор и

калий. Разрешена е употребата на инсектицидни

уловки.



• Използваните органични торове, компост и почва не 

могат да съдържат допълнения, които не са разрешени в 

настоящите стандарти. За снабдяването с торове 

(произход, количество и употреба) да се води точен отчет. 

Интензивността на торенето, в частност азотното торене, 

да не понижава качеството на продуктите (хранителни 

съставки, вкус, мирис, трайност, здравословност). По-

нататък интензивността на торенето трябва да 

съответства на климатичните условия и 

местонахождението. Количеството на внесените 

хранителни вещества за хектар (собствен и чужд тор, 

закупени органични средства за наторяване) не може да 

надвишава количеството от 170 кг. азот/ха годишно. 

• Едногодишни култури: на разположение трябва да има 

дългосрочен план за сеитбообращение



Контрол на неприятели, болести и плевели

Борбата може да бъде механизирана и чрез третиране с позволени от регламентите препарати





Прибиране (Беритба)

• Работниците са добре информирани относно биологичното качество на полетата
• Управителя на фермата контролира беритбата и е запознат със  качествата на 

полетата
• Стриктна беритба по полета (биологичните полета се берат в точно определени 

дни, различни от дните, в който се прибира реколтата от полетата в преход)

Документация на фермата

• Употребата на продукти (торове, препарати) се документира по полета (води се 
дневник на полето)

• Фактурите за покупка на продукти или други записи (инвентаризация на вложения) 
потвърждават употребата на вложения и техните количества













Издаване на сертификат

- При спазени всички 
изисквания от Регламентите, 

фермера получава Сертификат 
за актуално състояние на 

парцелите си, както и крайни 
или прогнозни количества от 

добивите по култури


