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Inleiding
Artikel 1
1.

2.
3.

Algemeen

Dit document, dat aangehaald kan worden als de Skal-Normen, bevat eisen met betrekking tot
de biologische productiemethode voorzover verordening (EG) nr. 834/2007 en verordening
(EG) nr. 889/2008 daar (nog) niet in voorziet. De eisen zijn uitsluitend van toepassing op:
Bepalingen in de verordening waarvoor afwijkingen/ontheffingen mogelijk zijn;
De productie van diersoorten waarvoor geen nadere productievoorschriften zijn
vastgelegd;
De bereiding en aanduiding van producten die niet vallen onder de werkingssfeer van de
verordening.
De Skal-Normen zijn zoveel mogelijk in lijn met de productievoorschriften die gelden voor de
producten die wel onder deze verordening vallen.
Deze Skal-Normen zijn uitsluitend geldig in samenhang met de overige Skal reglementen.

Artikel 2

Definities

Skal hanteert zoveel mogelijk de definities zoals vastgelegd in het Skal-Reglement certificatie en
toezicht.
Landbouw
Artikel 3

Melkveehouderij (Vervallen per 31-12-2010)

Artikel 4

Leghennen (Vervallen per 31-12-2010)

Artikel 5

Vleeskuikens (Vervallen per 1-1-2016)

Artikel 6

Zeugen en vleesvarkens (Vervallen per 31-12-2010)

Artikel 7

Mestrundvee en vleesschapen (Vervallen per 31-12-2010)

Artikel 8
Opfok van kalfjes die uitgestoten zijn door biologisch producerende
melkveehouderijbedrijven (Vervallen per 31-12-2010)
Artikel 9

Kalkoenen (Vervallen per 31-12-2010)

Artikel 10

Opfokhennen

Een opfokbedrijf moet voldoen aan de voorwaarden van de verordening. In afwijking hierop zijn
voor de opfok van hennen de volgende voorwaarden van toepassing.
1. Er mogen per m2 hokoppervlak maximaal opgehokt zijn:
- 24 kuikens tot een leeftijd van 7 weken;
- 10 kuikens met een leeftijd van 7 tot 18 weken;
- 6 kuikens met een leeftijd vanaf 18 weken.
2. Vanaf een leeftijd van 7 weken moeten er verhoogde zitstokken aanwezig zijn met een lengte
van 6 cm per dier.
3. De uitloop in de open lucht dient uiterlijk vanaf 8 weken leeftijd ter beschikking te staan.
4. De minimumoppervlakte van de buitenruimte bedraagt 1 m2 per dier.
5. De stal moet voorzien zijn van openingen die voldoende breed en hoog zijn om de dieren de
kans te geven snel naar binnen of buiten te gaan.
6. Er is geen maximum verbonden aan het aantal dieren per stal.
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Bereiding van producten afkomstig van de biologische productiemethode
Artikel 11

Algemene normen (Vervallen per 1-1-2016)

Artikel 12

Wijn (Vervallen per 31-07-2012)

Artikel 13

Honden- en kattenvoer (openomen in Wet Dieren)

Artikel 14

Honing (Interpretatie opgenomen in R21)

Artikel 15

Alcoholische dranken

Artikel 16

Plantenextracten voor non-food

Artikel 17

Non-food

Artikel 18

Behandelingsmiddelen snijbloemen

1.

2.
3.

Om de houdbaarheid van biologisch geteelde snijbloemen te verbeteren is behandeling van
snijbloemen toegelaten met middelen, die uit de volgende werkzame stoffen bestaan of deze
bevatten:
glucose en kaliumchloride, als nabehandeling ter voorkoming van bacteriegroei en ter
verbetering van de uitbloei.
snijbloemenvoedsel op basis van (een combinatie van) suikers, knoflookextract,
citroenzuur, glycerol, borax.
Deze toelating geldt voor snijbloemsoorten waarvoor aangetoond is dat de behandeling
noodzakelijk is of waarvoor de veiling het gebruik van deze middelen verplicht stelt.
De middelen zijn uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de specifieke bepalingen
van de daarvoor geldende nationale wetgeving.

Artikel 19
1.
2.
3.

Slotbepalingen

Dit reglement vervangt met ingang van de datum van goedkeuring door het bestuur alle
voorgaande versies van de Skal-Normen.
Wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring door het bestuur van Skal.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Skal.
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