‘’ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ’’ (GR-BIO-02)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO/IEC 17065

ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.1

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου –
Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:
i) Τίτλους Ιδιοκτησίας, ενοικιαστήρια για τα εντασσόμενα αγροτεμάχια (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης
ΟΣΔΕ)
ii) Τοπογραφικά ή/και σκαριφήματα για τα εντασσόμενα αγροτεμάχια(σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης
ΟΣΔΕ)
iii) Δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) για τα εντασσόμενα αγροτεμάχια
iv) Τα έντυπα που ζητούνται στην παρούσα αίτηση
v) Επιπλέον σελίδες με δεδομένα και περιγραφές, εφόσον ο χώρος αυτός δεν σας επαρκεί

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛ.:
ΦΑΞ:
1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
1.1.

Αριθμός αγροτεμαχίων προς ένταξη…………………συνολικής έκτασης……………………..
Αριθμός αγροτεμαχίων που δε θα ενταχθούν………….. συνολικής έκτασης…………………

1.2. Υπάρχουν κίνδυνοι μόλυνσης από προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική
παραγωγή;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ,
Αν ΝΑΙ ποιοι είναι αυτοί; (π.χ. γειτνιάζουσες συμβατικές καλλιέργειες, παράλληλη παραγωγή, παραγωγή
ταυτόχρονα βιολογικών και υπό μετατροπή, χρήση συμβατικού σπόρου, χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών
από τον καν 848/2018, ελλιπής προστασία από εχθρούς και ασθένειες, χρήση μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται και σε συμβατική παραγωγή, μη αποτροπή κάθε ανάμειξης βιολογικών με συμβατικά και
υπό μετατροπή,κ.α)
………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.1. Προληπτικά μέτρα και μέτρα προφύλαξης βάσει του άρθρου 28 του Καν
848/2018:……………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2.1.

Αναφέρετε το είδος του πολ/κού υλικού που χρησιμοποιείτε:
 Σπόρος
 Αγενές πολ/κό υλικό

2.2.

Από πού προμηθεύεστε το πολ/κού υλικό;
 Ιδιοπαραγόμενο  Εμπόριο (Προμηθευτής:…………………………………………………………)
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

3.1.

Με ποια μέσα ενισχύετε τη γονιμότητα του εδάφους;
 Σκευάσματα εμπορίου. Αναφέρετε:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
 Αμειψισπορά
 Κόμποστ
 Συγκαλλιέργεια
 Κοπριά
 Χλοοτάπητας
 Χλωρή λίπανση  (Άλλο)…………………………………………………

3.2.

Αν χρησιμοποιείτε κοπριά ζώων ως λιπαντικό μέσο με ποια μορφή την εφαρμόζεται;
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 Υγρή
3.3.
3.4.

 Χωνεμένη
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 Κομποστοποιημένη

Πώς διαχειρίζεστε τα φυτικά υπολείμματα;
 Χλωρή λίπανση  Κάψιμο  Παρασκευή κόμποστ

( Άλλο )…………………………………

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τα εδάφη σας; (Π.χ. έκπλυση, διάβρωση,
κλπ)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

4. ΝΕΡΟ
4.1.

Εφόσον
τα
αγροτεμάχια
είναι
ποτιστικά,
από
πού
προέρχεται
το
νερό
άρδευσης;………………………………………………………………………………………………………

4.2.

Τρόποι άρδευσης. Αναφέρετε:……………………………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………………………….………………….
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΦΥΤΩΝ (‘’ζιζάνια’’) - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ

5.1.

Με ποια μέσα αντιμετωπίζετε τα παράφυτα (‘’ζιζάνια’’);
 Σκευάσματα εμπορίου. Αναφέρετε:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
 Καλλιεργητικές πρακτικές. Αναφέρετε:………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

5.2.

Ποιοι οι κυριότεροι εχθροί
και ποιες οι κυριότερες ασθένειες της/των καλλιέργειας/ών
σας;………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

5.3.

Πώς αντιμετωπίζονται;………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

5.4.

Αν χρησιμοποιήθηκαν σκευάσματα ποια ήταν αυτά και πότε έγινε η τελευταία
εφαρμογή;………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. ………………………………..
6. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6.1.

Πώς γίνεται η συγκομιδή;

6.2.

Αν τα συγκομιζόμενα προϊόντα συλλέγονται σε δοχεία τι είδους είναι αυτά;
 Πλαστικά
 Χάρτινα
 Ξύλινα
 Μεταλλικά

6.3.

Τα δοχεία αυτά χρησιμοποιούνται και για συμβατικά προϊόντα;  ΟΧΙ
 ΝΑΙ
Αν ναι, τι μέτρα παίρνετε για τη διασφάλιση της βιολογικής ακεραιότητας των
προϊόντων;……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

6.4.

Πώς γίνεται η μεταφορά των προϊόντων και ποιος είναι ο υπεύθυνος για
αυτή;…………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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6.5.

Το ίδιο μέσο χρησιμοποιείται και για συμβατικά προϊόντα;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ
Αν ναι, τι μέτρα παίρνετε για τη διασφάλιση της βιολογικής ακεραιότητας των
προϊόντων;……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

6.6.

Πώς θα απολυμαίνονται οι αποθηκευτικοί χώροι πριν την αποθήκευση βιολογικών προϊόντων και με
ποια μέσα αυτά θα προστατεύονται από έντομα, τρωκτικά, κλπ;…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

6.7.

Θα χρησιμοποιείτε τους ίδιους αποθηκευτικούς χώρους για τα συμβατικά και τα βιολογικά προϊόντα;
 ΟΧΙ  ΝΑΙ,
Αν ναι, τι μέτρα παίρνετε για τη διασφάλιση της βιολογικής ακεραιότητας των
προϊόντων;……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΣΧΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ

1
2
3
4
5

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β. ΚΤΙΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΚΟΠΟΣ
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
(Υλικό κατασκευής
δαπέδου κλπ)

1
2
3
4

8. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
8.1.

 Χονδρική
 Λιανική
 Λαϊκή αγορά
 Συμφωνία με παρασκευαστή
 Ιδιοκατανάλωση για την εκτροφή των ζώων της επιχείρησης
9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Τα αρχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στους ελεγκτές του Πιστοποιητικού Οργανισμού
 Ημερολόγια εισροών - εκροών
 Ημερολόγιο χειρισμών και θεραπευτικών αγωγών
 Τιμολόγια Αγοράς - Δελτία Παραλαβής
 Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Αποστολής
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…………………………..
Ο Δηλών
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…………………………..
Ο Παραλαβών

ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.1

……………………………..
Ημερομηνία

Έχω κρατήσει αντίγραφο της παρούσας Αίτησης - Έκθεσης
 ΝΑΙ
 όχι
Έχω παραλάβει τα κάτωθι έγγραφα της “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” :
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Προδιαγραφές βιολογικής παραγωγής, Κανονισμό Πιστοποίησης, Κατάλογο αμοιβών

Σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 848/2018, ο Επιχειρηματίας οφείλει να τηρεί διαρκές και
αδιάλειπτο αρχείο με βάση το οποίο θα τεκμηριώνονται όλα τα εισερχόμενα/ εξερχόμενα προϊόντα
κατά είδος, ποσότητα, σύσταση και προορισμό.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (Όνομα και Υπογραφή):
Ημερομηνία:
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ:

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ( ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ):

Η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του Καν 848/2018 για να ενταχθεί; Ναι
Ενημέρωση Επιχειρηματία (Υπογραφή):
Ημερομηνία:
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