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Вимоги до вирощування аквакультури в органічних 

господарствах згідно з Стандартом органічного 

виробництва для третіх країн, рівнозначного 

Стандарту ЄС 

 

 

1. Вимоги до водного середовища 

1.1. Загальні вимоги  

Діяльність повинна вестися на ділянках, вільних від будь-яких забруднюючих 

речовин, не дозволених в органічному виробництві, чи забрудників, які можуть 

спричинити погіршення органічної якості продукції. 

Органічні та неорганічні виробничі одиниці повинні належно відокремлюватися. В 

основі відповідних заходів з відокремлення мають лежати природні процеси, відокремлені 

системи подачі води, дотримання відстаней, течія і розташування по відношенню до неї 

виробничих одиниць. 

Поряд з внутрішніми водами необхідно забезпечити наявність природної 

рослинності, буферної зони, на якій не можна вирощувати органічну аквакультуру. 

У випадку розведення прісноводної риби дно водойми повинне якомога більше 

відповідати природнім умовам. 

У випадку розведення коропа на дні водойми повинна бути натуральна земля. 

 

 

 

 

1.2. Обладнання водного середовища  

Для водного тваринництва ставки, штучні водойми чи канали, ферми повинні бути 

обладнані: 

 природними фільтрами, осадоутворюючими технологіями, біологічними 

фільтрами, або 

 механічними фільтрами з метою збирання відходів,  

 можливе використання морських водоростей та/чи тварин (двостулкові 

молюски), які призводять до покращення якості стічних вод.  

 

1.3. Очищення виробничих потужностей та обладнання  

З організмами-забрудниками можна боротися лише вручну чи з допомогою 

фізичних методів, або, якщо можливо, повертати їх назад в море якнайдалі від 

розташування господарства. 

Чистка обладнання та техніки має проводитись з допомогою фізичних та механічних 

засобів. Можливе використання тільки тих речовин, які зазначені в Додатку VII. 
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1.4. Дотримання сталого плану управління 
 

Оператори з вирощування аквакультури та морських водоростей повинні: 

 віддавати перевагу використанню відновлюваних джерел енергії та матеріалам, які 

підлягають вторинній переробці 

 скласти програму зменшення відходів. 

ВАЖЛИВО!!! За можливості, моніторинг якості стічних вод необхідно проводити 

регулярно. 

 

2. Умови утримання водних тварин 

2.1 Загальні вимоги щодо утримання 
 

Середовище існування водних тварин повинне бути організоване таким чином, щоб, 

зважаючи на потреби кожного виду, вони: 

 Мали достатньо простору для нормального існування; 

 Утримувалися у воді хорошої якості з відповідним рівнем кисню; 

 Утримувалися при температурі та освітленні у відповідності з потребами видів та 

зважаючи на географічне розташування господарства. 

 

2.2 Специфічні правила розведення 
 

Не дозволяється синтез поліплоїдних форм, штучна гібридизація, клонування і 

виробництво одностатевих різновидів, за виключенням ручного вибраковування. 

Слід вибирати відповідні породи. 

Необхідно створювати умови, що відповідають потребам певного виду для управління 

маточним гуртом, вирощування і виробництва молодняка. 

 
 

2.3. Максимальна щільність популяцій 
 

Види чи групи видів риб Максимально дозволена щільність 

популяцій згідно з Додатком XIIIa 

Лящ, кефаль, в’юн 4 кг/м3 

Пангасіус 10 кг/м3 

Популяція  лососевих, види сімейства Тріскові  15 кг/м3 

Популяції сьомги та арктичного голеця, тілапія 20 кг/м3 

Популяції струмкової та райдужної форелі, 

капкан великий 

25 кг/м3 

Осетер 30 кг/м3 

Сімейство карпових Максимальна площа для розведення 

видів – 1500 кг риби на 1 га щорічно. 

Морські та річкові креветки Запліднення: максимум 22 

личинки/м2.  

Максимальна біомаса: 240 г/м2. 
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Враховуючи вплив щільності популяції на добробут розведеної риби, необхідно 

проводити моніторинг якості води та умов утримання риби (таких як пошкодження 

плавців, інші поранення, темпи зростання, поведінка та загальний стан здоров’я риб). 

2.4. Специфічні правила організації закритих водних систем 

 

Заборонені закриті рециркуляційні потужності для виробництва продукції 

водного тваринництва, за винятком інкубаторів та розплідників, а також для виробництва 

видів, що використовуються в якості кормового матеріалу водних тварин. 

Виробничі одиниці, споруджені на суходолі, повинні задовольняти наступні умови: 

→ Для проточних систем необхідно проводити моніторинг та контроль за рівнем 

та якістю води на вході і виході. 

→ Хоча б 5% периметру (місце з’єднання води з суходолом) повинні бути 

засаджені природною водною рослинністю. 

Системи запобігання забрудненню, що знаходяться у морі, повинні: 

→ Розташовуватися в місцях, де водний потік і глибина є такими, що 

забезпечують мінімізацію впливу на дно водойми та навколишнє водне 

середовище. 

→ Мати придатний дизайн, конструкцію кліток та утримуватися відповідно до 

їхнього місця розташування в навколишньому середовищі. 

Штучний обігрів чи охолодження води може дозволятися лише в інкубаторах та 

розплідниках. Вода з природних свердловин може використовуватися для підігріву чи 

охолодження на всіх стадіях виробництва. 

 

2.5. Використання штучного освітлення 
 

Під час використання штучного освітлення повинні враховуватися наступні 

обмеження: 

 світловий день не повинен перевищувати 16 годин протягом дня, за винятком 

цілей розведення. 

 необхідно уникати стрибкоподібних змін інтенсивності світла з допомогою 

використання ламп з функцією регулювання яскравості чи фонового освітлення. 

 

2.6. Підтримання нормального рівня кисню 
 

З метою підтримання нормального стану здоров’я та життєдіяльності тварин аерація 

заборонена. 

!!! Виняток: аератори працюють з відновних джерел енергії.  

Використання кисню дозволяється лише якщо це необхідно для підтримання 

нормального стану здоров’я тварини та у випадках критичних періодів виробництва чи 

транспортування, а також за наступних умов: 

→ Раптове підвищення температури, падіння атмосферного тиску чи забруднення 

водного середовища; 

→ Нерегулярне проведення таких процедур, як відбір проб та сортування; 

→ Щоб гарантувати виживання популяції. 

Для органічного виробництва лососевих у прісній воді потік повітря повинен 

забезпечувати мінімальне насичення киснем для популяції 60%. 

Увага! Записи про всі проведені заходи повинні вестися в журналі виробництва 

продукції водного рослинництва. 

 

пункт 11.13 

Рівнозначного 

стандарту 

пункт 11.14 

Рівнозначного 

стандарту 

пункт 11.14 

Рівнозначного 

стандарту 



 

Документ підготовлений Органік Стандарт  
V3  21.01.2014 II.2-H-OT-01-1 

 

 

3. Правила виробництва  

3.1. Походження водних тварин 
 

Органічна аквакультура повинна базуватися на вирощуванні молодняка, який 

походить з органічного маточного гурту та органічного господарства. 

У випадку відсутності молодняка з органічного маточного гурту або господарства 

можливе введення до органічного господарства виловлених диких тварин чи 

неорганічних водних тварин за певних умов:  

a) максимально дозволений відсоток молодих особин неорганічних 

водних тварин може бути:  

→ 80% до 31 грудня 2011 року,  

→ 50% до 31 грудня 2013 та  

→ 0% до 31 грудня 2015 року 

b) такі тварини повинні вирощуватися згідно з вимогами органічного 

законодавства протягом щонайменше трьох місяців перед тим, як бути 

використаними на розведення. 

 
 

 
 

 

3.2. Паралельне виробництво 
 

Органічні тварини повинні утримуватися окремо від інших водних тварин. 

Виняток! Контролюючий орган може дозволити інкубаторні станції та рибники для 

одночасного вирощування органічних та неорагнічних видів лише за умови повного 

розділення між відповідними робочими одиницями та за наявності окремої системи 

подачі води. 

У випадку дорослої продукції контролюючий орган може дозволити одночасне 

утримання органічних та неорганічних тварин за умов належного відокремлення 

органічних та неорганічних виробничих одиниць та врахування різних продукційних 

фаз і періодів розвитку водних тварин. 

Оператори повинні мати документальне підтвердження щодо дотримання вище 

зазначених положень. 

 

3.3. Специфічні правила розведення 
 

Не дозволяється синтез поліплоїдних форм, штучна гібридизація, клонування і 

виробництво одностатевих різновидів, за виключенням ручного вибраковування. 

Слід вибирати відповідні породи. 

Необхідно створювати умови, що відповідають потребам певного виду для 

управління маточним гуртом, вирощування і виробництва молодняка. 
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4. Годування водних  тварин 

4.1.  Специфічні правила організації корму для хижих водних 
тварин 

Раціон харчування для хижих водних тварин повинен базуватися на наступному: 

→ Органічне походження кормового матеріалу; 

→ Рибне борошно та жир - з органічного господарства; 

→ Рибне борошно, жир та інгредієнти рибного походження були вже 

виловлені для вживання людиною в місцях сталого рибальства; 

→ Органічні кормові матеріали рослинного та тваринного походження, 

дозволені до використання, зазначені в Додатку V, з дотриманням всіх 

відповідних вимог та обмежень. 

Дозволяється використання кормових продуктів, отриманих з риби, що була 

спіймана в спеціально відведених для цього водних об’єктах (які повинні бути 

сертифіковані як об’єкти сталого господарювання за схемою, що є визнаною 

компетентним органом відповідно до принципів, викладених у Правилах (ЄС) № 

1380/2013 Європейського парламенту і Ради).. 

Кормовий раціон повинен складатися на 60 % з органічної продукції 

рослинництва. 

Астаксантин органічного походження, такого як органічні мушлі, може 

використовуватися в якості корму для лосося та форелі з урахуванням їхніх 

фізіологічних потреб. Якщо органічні джерела недоступні, дозволяється 

використовувати природні джерела астаксантину (такі як дріжджі Phaffia). 

Гістидин (histidine), отриманий в ході ферментації, може бути використаний в 

якості корму для лососевих риб, якщо кормові продукти, зазначені в першому 

параграфі, не забезпечують достатню кількість гістидину, щоб задовольнити потреби 

раціону риб і запобігти утворенню катаракти 

4.2. Специфічні правила годівлі певних водних тварин 

Водні тварини, як згадується в Додатку ХІІІа, Розділи 7 та 9, повинні годуватися 

кормом, який є доступним в даному ставку чи озері. 

Якщо природній корм недоступний в достатній кількості, як зазначено в 

параграфі 1, дозволяється використання морських водоростей чи органічного 

корму рослинного походження, бажано вирощеному на власному господарстві. 

Оператори повинні задокументовувати всі випадки потреби додаткового корму. 

Якщо додається природній корм згідно з попереднім параграфом, мдозволяються 

наступні виключення: 

 загальний раціон видів сіамського сома (Pangasius spp.) може включати максимум 10% 

рибного борошна чи жиру, отриманих з місць сталого рибальства. 

 кормовий раціон креветок, як зазначено в розділі 7 Додатка XIIIa може включати 
максимум 25% рибного борошна і 10% риб'ячого жиру, отриманих зі сталого 
рибальства. З метою забезпечення необхідної кількості всіх необхідних речовин, в раціоні 

креветок можливо додати органічний холестерин; якщо холестерин органічної якості не 

доступний, може бути використаний неорганічний холестерин, отриманий з вовни, 
молюсків чи ін. 

пункт 11.17 

Рівнозначного 

стандарту 

 

пункт 11.18 

Рівнозначного 

стандарту 



 

Документ підготовлений Органік Стандарт  
V3  21.01.2014 II.2-H-OT-01-1 

 

В ході вирощування органічних молюсків на стадії личинок, в якості корму 

можуть бути використані фіто- і зоопланктон традиційної якості 

4.3. Походження кормів 

Рослинна частка корму повинна походити з органічного виробництва, а частка 

корму, отримана з водних тварин, повинна походити зі сталих рибних ресурсів. 

Кормовий матеріал тваринного та мінерального походження може 

використовуватися в органічному виробництві лише якщо він згадується в Додатку V. 

Кормові добавки, певні продукти, що додаються до харчового раціону тварин та 

як допоміжні продукти під час переробки, можуть використовуватися якщо вони 

згадані в Додатку VI та за умови дотримання всіх згаданих обмежень. 

 

4.4. Використання неорганічних кормових матеріалів 

 

Стосовно неорганічних кормових матеріалів рослинного походження, кормових 

матеріалів тваринного і мінерального походження, кормових добавок, певних 

продуктів, які застосовуються в годівлі тварин і в якості технологічних добавок, 

дозволяється використовувати лише якщо вони допущені до використання в 

органічному виробництві згідно з Додатками V та VI. 

Не дозволяється використовувати активатори росту і синтетичні амінокислоти. 

Використання гормонів та гормональних добавок заборонене. 

 

5. Лікування і здоров’я  
 

5.1. Догляд за водними тваринами 

Профілактика хвороб повинна ґрунтуватися на утриманні тварин у оптимальних 

умовах завдяки вибору відповідного місця, оптимальної конструкції споруд, а також 

завдяки належному господарюванню і управлінню, в тому числі шляхом регулярної 

очистки та дезінфекції споруд і обладнання, застосування високоякісних кормів, 

відповідної щільності розміщення, а також вибору видів і різновидів. 

Методи догляду за маточною зграєю повинні гарантувати мінімізацію ризику 

завдання фізичної шкоди та стресу, а також, якщо це необхідно, дозволяється 

застосовувати анестезію.  

Операції зі схрещування повинні зводитися до мінімуму задля забезпечення 

нормального функціонування риб. 

Будь-яке страждання тварин, у тому числі під час забою, повинне бути зведене до 

мінімуму. 

Не з’їдений корм для риб, фекалії та мертві тварини повинні прибиратися відразу, 

щоб уникнути будь-яких ризиків завдання шкоди навколишньому середовищу, які 

стосуються якості води, мінімізації ризиків хвороб, а також уникнення розповсюдження 

комах чи гризунів. 

При транспортуванні слід забезпечувати збереження належних умов утримання 

тварин. 

пункт 11.18 

Рівнозначного 

стандарту 

 

пункт 11.19 

Рівнозначного 

стандарту 

 

пункт 11.7 

Рівнозначного 

стандарту 

 

пункт 11.18а 

Рівнозначного 

стандарту 
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5.2. Застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних 
лікарських препаратів 

Застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських 

препаратів або антибіотиків з профілактичною метою заборонене. 

Дозволяється використання імунологічних ветеринарних медичних препаратів, а 

також ветеринарних медичних засобів для захисту здоров’я людей і тварин у 

відповідності з вимогами законодавства Співдружності. 

 

пункт 11.20 

Рівнозначного 

стандарту 
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Додатки до Рівнозначного Стандарту, що згадуються у 
Вимогах 

 

ДОДАТОК V 

 
Кормові матеріали 

 
 

1. КОРМОВІ МАТЕРІАЛИ МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

1.1. Натрій: 

- сульфат натрію 

- карбонат натрію 

- бікарбонат натрію 

- хлорид натрію 

1.2. Калій: 

- хлорид калію 

 

1.3. Кальцій 

- літотамнії та мергель 

- вапнякові морські мушлі 

- карбонат кальцію 

- глюконат кальцію 

 

1.4. Фосфор: 

- дефторований дікальційфосфат 

- дефторований монокальційфосфат 

- монофосфат натрію 

- фосфат кальцію-магнію 

- фосфат кальцію-натрію 

 

1.5. Магній: 

- окис магнію (безводний оксид магнію) 

- сульфат магнію 

- хлорид магнію 

- карбонат магнію 

- фосфат магнію 

 

1.6. Сірка 

- сульфат натрію 

 

1. ІНШІ КОРМОВІ МАТЕРІАЛИ 
Пекарські дріжджі 

Пивні дріжджі 

ДОДАТОК VI 

 
Кормові добавки і певні речовини, які використовуються в раціоні 

тварин 

1. КОРМОВІ ДОБАВКИ 

Зазначені у переліку добавки підлягають затвердженню згідно з Постановою (ЄС) №1831/2003 Європейського 

парламенту і Ради
1
 стосовно добавок, які використовуються для годівлі тварин 

1.1. Кормові добавки 

                                                 
1
 OJ L 268, 18.10.2003, стор. 29 
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(а) Вітаміни 

- вітаміни, отримані з сировини, яка природно зустрічається у кормах; 

- синтетичні вітаміни ідентичні натуральним для моногастричних тварин; 

- синтетичні вітаміни А, D та Е ідентичні натуральним для жуйних тварин, за умови попереднього дозволу 

країн-учасниць на основі оцінки можливості отримання жуйними тваринами зазначених вітамінів у 

необхідних кількостях з кормів. 

(б) Мікроелементи 

Е1 Залізо: 

карбонат заліза (ІІ) 

сульфат заліза (ІІ) моногідрат і/або гептагідрат 

оксид заліза (ІІІ) 

Е2 Йод: 

кальцій йодноватокислий безводний 

кальцію йодноватокислого гексагідрат 

натрій йодноватокислий 

Е3 Кобальт: 

сульфат кобальту (ІІ), моногідрат і/або гептагідрат 

основний карбонат кобальту (ІІ) моногідрат;  

Е4 Мідь: 

      оксид міді (ІІ) 

основний карбонат міді (ІІ) моногідрат; 

сульфат міді (ІІ), пентагідрат 

Е5 Марганець: 

карбонат марганцю (ІІ) 

оксид марганцю (ІІ) та оксид марганцю (ІІІ) 

сульфат марганцю (ІІ), моно- і/або тетрагідрат 

Е6 Цинк: 

карбонат цинку 

оксид цинку 

сульфат цинку моно- і/або гептагідрат 

Е7 Молібден: 

амоній молібденовокислий, натрій молібденовокислий 

Е8 Селен: 

натрій селеновокислий 

натрій селенистокислий 

1.2. Зоотехнічні добавки: 

Ензими і мікроорганізми 

1.3. Технологічні добавки 

(а) Консерванти 

Е200  Сорбинова кислота 

Е236 Мурашина кислота (*) 

Е260 Оцтова кислота (*) 

Е270 Молочна кислота (*) 
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Е280 Пропіонова кислота (*) 

Е330 Лимонна кислота 

(*) Для силосу: тільки коли погодні умови перешкоджають належній ферментації. 

(б) Антиоксиданти 

Е306 Багаті на токоферол екстракти природного походження, які використовуються у якості антиоксиданту 

(в) Зв’язувальні речовини і речовини, які запобігають злежуванню: 

Е470 Стеарат кальцію природного походження 

Е551b Колоїдний кремній 

Е551с Кізельгур 

Е 558 Бентоніт 

Е 559 Каолінові глини 

Е560  Природні суміші стеаритів і хлоритів 

Е561  Вермікуліт 

Е562 Сепіоліт 

Е559 Перліт. 

Використання молочної, мурашиної, пропіонової та оцтової кислоти у виробництві силосу дозволяється тільки 

коли погодні умови перешкоджають належній ферментації 
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ДОДАТОК VII 
Продукти для чищення і дезинфекції  

2. Продукти для чищення і дезинфекції, що використовуються для продукції аквакультури та у виробництві 

водоростей, згадані в пунктах 7.4.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.21.1 

2.1. Продукти для чищення і дезинфекції будівель і споруд, за умови відсутності в них водних тварин, можуть 

містити наступні активні речовини 

Озон 

Гіпохлорит натрію 

Гіпохлорит натрію 

Гідроксид кальцію 

Оксид кальцію 

 

Каустична сода 

Спирт 

Мідний купорос: лише до 31 грудня 2015 року 

Перманганат калію 

Tea seed cake made of natural camellia seed (use restricted to shrimp production) 

Суміш пероксимонофосфату калію та хлориду натрію, з якої отримується гіпохлористу кислоту 

2.2. Продукти для чищення і дезинфекції будівель і споруд, що використовуються за умови присутності та 

присутності в них водних тварин, можуть містити наступні речовини: 

Вапно (кальцію карбонат) для контролю рН 

Доломіт для корекції рН (лише у виробництві креветок) 

Хлорид натрію 

Пероксид гідрогену 

Пекарбонат натрію 

Органічні кислоти (оцтова, молочна, лимонна кислоти) 

Гумінова кислота 

Пероксиоцтова кислота 

Над оцтова та пероксиоцтова кислоти 

Йодоформ (лише в присутності ікри) 
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ДОДАТОК XIIIa 

 

Допустима щільність популяцій водних тварин за видами чи групами 
видів 

 
Розділ 1 

 
Органічне виробництво лососевих у прісній воді: форель струмкова (Salmo trutta) – форель райдужна (Oncorhynchus 
mykiss) - Голець американський (Salvelinus fontinalis) – сьомга (Salmo salar) - Арктичний голець (Salvelinus alpinus) - Харіус 
європейський (Thymallus thymallus) – озерний голець-кристивомір (Salvelinus namaycush) - Лосось дунайський (Hucho 
hucho) 

Особливості виробництва  На господарствах годування повинно відбуватись з 
відкритих систем. Потік повітря повинен 
забезпечувати мінімальне насичення киснем для 
популяції 60% та повинен гарантувати її комфорт та 
усунення впливу господарювання. 

Максимальна щільність популяції Для видів лососевих – не менше 15 кг/м3, сьомга – 20 
кг/м3, струмкова та райдужна форель – 25 кг/м3, 
арктичний голець – 20 кг/м3.  

 

Розділ 2 
 
Органічне виробництво лососевих у морській воді: сьомга (Salmo salar) – форель струмкова (Salmo trutta) – форель 
райдужна (Oncorhynchus mykiss) 

Максимальна щільність популяції 10 кг/м3 в загонах з сітками 

 

Розділ 3 
 

Органічне виробництво тріски (Gadus morhua) та інших видів сімейства Тріскові, морського окуня (Dicentrarchus labrax), 
морського ляща (Sparus aurata), срібного горбиля (Argurosomus regius), калкана великого (Psetta maxima [Scopthaimus 
maximus]), червоного парга (Pargus pargus [Sparus pargus]), червоний горбиль (Sciaenops ocellatus), риба-кролик (Siganus 
spp.) 

 

Особливості виробництва  У відкритих системах із забрудненою водою (в сітках / 
клітках) з мінімальною швидкістю течії задля 
забезпечення нормальних умов рибі або у відкритих 
системах на суші. 

Максимальна щільність популяції Для всіх видів риб, крім калкана великого – 15 кг/м3, 
для калкана – 25 кг/м3. 

 

Розділ 4 
 

Органічне виробництво морського ляща, горбиля, кефалі (Liza, Mugil) та в’юна (Anguilla spp.) в ставках припливно-
відпливних ділянок та прибережних лагунах 

 

Обмеження щодо умов утримання  Звичайний солоний підґрунтовий пласт переноситься 
в підрозділи виробництва аквакультури та ставки 
припливно-відпливних ділянок 

Особливості виробництва  Задля забезпечення добробуту видів необхідно 
проводити постійну зміну води. Принаймні 50% 
поверхні дамби повинні бути покриті рослинним 
покривом згідно з вимогами очищення ставків водно-
болотного типу. 

Максимальна щільність популяції 4 кг/м3. 

 
 

Розділ 5 
 
Органічне виробництво осетра у прісній воді 
Види, про які йдеться: сімейство Acipenser 
 

Особливості виробництва  Течія у воді в усіх одиницях виробництва повинна 
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бути такою, яка б забезпечила нормальні умови 
проживання тваринам. Стічні води повинні бути такої 
ж якості, як і ті, що запускаються. 

Максимальна щільність популяції 30 кг/м3 

 

Розділ 6 
 

Органічне виробництво риби у внутрішніх водах: 
Види, про які йдеться: Сімейство карпових (Cyprinidae) та інші види, які підходять під даний опис стостовно полікультури, 
включаючи окуня, щуку, сома, осетра. 

Особливості виробництва  В ставках, де періодично повинна повністю 
змінюватися вода, та в озерах. Озера мають бути 
призначені суто для органічного виробництва, 
включаючи вирощування рослинної продукції на суші. 
В місцях відловлі риби вода завжди повинна бути 
частою, а також треба гарантувати оптимальні площі 
для забезпечення нормальних умов утримання риб. 
Після відловлі риба повинна зберігатися в чистій воді. 
Внесення органічних та мінеральних добрив в озера 
та ставки дозволяється за умов дотримання вимог 
Додатку І Постанови 889/2008, максимальна кількість 
нітрогену – 20 кг/га. Заборонено використання 
штучних хімікатів для контролю за гідрофітами та 
рослинним покривом у воді. Поряд з внутрішніми 
водами треба забезпечити наявність природної 
рослинності, буферної зони, на якій не можна 
вирощувати органічну аквакультуру. Для 
вирощування полікультури необхідною умовою є 
дотримання всіх зазначених вимог для озерної риби 
відповідно. 

Максимальна щільність популяції Максимальна площа для розведення видів – 1500 кг 
риби на 1 га щорічно. 

 

Розділ 7 
 

Органічне виробництво морських та річкових (Macrobrachium spp.) креветок: 

Особливості виробництва  Місце розведення має бути в місцях наявності 
стерильного мулу задля мінімізації негативного 
впливу конструкції ставка на довкілля. Ставки повинні 
бути побудовані з використанням природного мулу. 
Не дозволено знищувати мангрові зарості. 

Конверсійний період Півроку для кожного ставка, згідно з середньою 
тривалістю життя креветок. 

Походження видів, які використовуються для селекції Хоча б половина тих видів, які використовуються для 
селекції, повинні бути акліматизовані після 
трьохрічного виробництва. Дикі види мають бути 
вільними від патогенних бактерій та походити зі 
сталих місць рибальства. Для першого та другого 
покоління необхідно проводити скринінг перед тим,як 
запускати рибу для розведення. 

Абляція очей  Заборонена 

Максимальна щільність популяції та обмеження щодо 
виробництва 

Запліднення: максимум 22 личинки/м2. Максимальна 
біомаса: 240 г/м2. 

 

Розділ 7а 
 

Органічне виробництво річкових раків (Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus): 

Максимальна щільність популяції Для річкових раків малого розміру (<20мм) – 
щільність 100 індивідумів на 1 кв метр, для  річкових 
раків середнього розміру (20-50мм) – щільність 30 
індивідумів на 1 кв метр, для дорослих річкових раків 
(<20мм) – щільність 10 індивідумів на 1 кв метр. За 
умови, що доступні місця для нормальних схованок. 

 
Розділ 8 

 
Молюски та голкошкірі 
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Особливості виробництва  Яруси, плоти, сітки, клітки, піддони, сітки з 
підсвічуванням, кілки та інші обладнання для 
відловлі. Під час культивації молюсків на плотах 
кількість снастей не повинна перевищувати однієї на 
1 м2. Максимально дозволена довжина канату – 20 м. 
Не можна thinning-out впродовж циклу розмноження, 
однак, повинно бути дозволено розподіляння 
(subdivision)  канатів без збільшення щільності 
популяції. 

 

Розділ 9 
 
Риба тропічних прісних вод: ханос (Chanos chanos), тілапія (Oreochromis spp.), сіамський сом (Pangasius spp.) 

Особливості виробництва  Ставки та сіткові клітки 

Максимальна щільність популяції Пангасіус: 10 кг/м3, тілапія: 20 кг/м3 

 

 

 
 


