fBiologisch verbouwen
Het wordt voor ons steeds belangrijker om te weten waar ons voedsel
vandaan komt en wie het produceert. Het is ook van belang om te begrijpen
hoe het tot stand is gekomen. Dit alles heeft geleid tot een enorme
toename in de verkoop van biologisch voedsel. Wat betekent dat eigenlijk,
‘biologisch’?
Biologisch verbouwen is een landbouwsysteem waarin men vers, smaakvol
en authentiek voedsel wil produceren terwijl de natuurlijke levenscycli
binnen het systeem worden gerespecteerd. Biologisch verbouwen maakt
deel uit van een bredere benadering, die de hele keten van het verstrekken
van voedsel omvat, waaronder de verwerking, de distributie, de verkoop
en uiteindelijk de consumptie van voedsel door jou als consument. Elke
schakel in dit proces is zodanig opgezet dat hij niet alleen aan de smaak
een bijdrage levert, maar ook aan alle andere elementen die worden
geassocieerd met biologisch voedsel, zoals dierenwelzijn, milieubescherming,
het welzijn van leefgemeenschappen en het consumentenvertrouwen.
Onder biologisch verbouwen vallen de volgende elementen:
• Wisseling van gewas – een efficiënt gebruik van middelen en hulpbronnen
om uitputting van de bodem te vermijden.
• Strenge grenzen aan het gebruik van chemische en synthetische
bestrijdingsmiddelen en mest, antibiotica en voedseltoevoegingen om de
natuurlijke groei te bevorderen.
• Een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.
• Het gebruik maken van de ter plaatse aanwezige hulpbronnen zoals
dierlijke mest of op de boerderij zelf geproduceerd diervoer om op die
wijze extra transport te minimaliseren en de productiemethodes zo
traditioneel mogelijk te houden.
• Het gebruik van plant- en diersoorten die resistent zijn voor ziektes en
zich aan de lokale situatie hebben aangepast.
• Het gebruik van vrije uitloop en openlucht systemen en het gebruik van
biologisch diervoer.
Reguleringen
In de EU zijn de regels vastgelegd in:
• Verordening (EC) No 834/2007 van 28 juni 2007 over biologische
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productie en het labelen van biologische producten en de
intrekkingsverordening (EEC) No 2092/91 die sindsdien is gewijzigd
door de:
• Verordening (EC) No 967/2008 van 29 september 2008 die een
amendement is op verordening (EC) No 834/2007 over biologische
productie en het labelen van biologische producten.
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