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Regelgeving voor kwartels,
struisvogels en slakken
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In de nieuwe Europese verordeningen worden heel wat diersoorten
wettelijk geregeld. Toch worden enkele diersoorten niet besproken in
de bioverordening. Daarom hebben we in ons Vlaamse MB regels
voorzien voor enkele specifieke soorten: struisvogels, kwartels en
slakken.

I

co

n de verordening is voorzien dat de
niet-geregelde diersoorten toch
minimaal aan de bioregels voor
dierlijke productie moeten voldoen. Zo
moet een perceel dat gebruikt wordt
om de dieren te laten foerageren altijd
een omgeschakeld perceel zijn. Een
aantal items zijn echter niet geregeld
en vragen dus om eigen Vlaamse
regels. Hierbij een overzicht van de
belangrijkste zaken.

Kwartels en struisvogels
Voor kwartels en struisvogels is de
voorziene minimale omschakelingspe-
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riode gelijk aan de minimale slachtleeftijd: 5 weken voor kwartels en 8 maanden voor struisvogels. Net zoals bij
ander pluimvee is de maximale leeftijd
waarop niet-biokuikens in het bioproductieproces worden binnengebracht
gelijk aan 3 dagen. Indien er nood is aan
het binnenbrengen van niet-biologische vrouwelijke dieren, dan mag dat
maximaal 10% zijn van het aantal volwassen dieren in kwestie op het bedrijf
met een minimum van één per jaar. Als
exploitant moet je hiervan bewijzen
bijhouden voor de biocontrole.
Als de weersomstandigheden het toe-

laten, dan moeten kwartels toegang
hebben tot de buitenuitloop vanaf de
leeftijd van 15 dagen en struisvogels
vanaf het moment dat het mogelijk is.

Slakken
Slakken moeten vanaf hun geboorte
volgens de biologische regels worden
gehouden. Er mogen enkel slakken
worden gehouden van de volgende drie
soorten: Helix Aspersa aspersa, Helix
Aspersa maxima en Helix pomatia. De buitenparken voor de slakken kunnen
omgeschakeld worden in twaalf maanden als de grond gedurende het voorbije jaar niet behandeld werd met producten die niet voor gebruik in de
biologische productie zijn toegestaan
(zie ook de omschakeling van de uitloop bij kippen en varkens).
Voor de buitenruimte zijn er een aantal

Binnenruimte

Buitenruimte

3 dagen tot 6 weken

Minimaal 0,75 m²/dier

Niet van toepassing

6 tot 12 weken

Minimaal 1,5 m²/dier

Minimaal 10m²/dier

12 weken tot 12 maanden

Minimaal 2,5 m²/dier

Minimaal 125m²/dier

Ouder dan 12 maanden

Minimaal 4 m²/dier

Minimaal 200 m²/dier

Slakken

120 dieren/m²

/

15-35 dagen

80 dieren/m²

0,4 m²/dier

Vanaf 36 dagen

50 dieren/m²

0,4 m²/dier

met de tijgerworm (Esenia fetida). Om
vogelschade en ontsnappen te voorkomen kunnen de buitenparken afgedekt
worden met gaas. De slakken kunnen
ook worden bijgevoederd.
Na het vetmesten worden de slakken
gedurende minstens 4 dagen uitgevast
waarna ze kunnen worden gebroeid
met kokend water dat al dan niet
gezouten is. Bij bereide slakken die
voorverpakt zijn moet de wetenschappelijke naam van de soort slak op de
verpakking worden vermeld. n
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specifieke regels opgesteld. Zo kunnen
slakken tijdens de winterslaapperiode
niet in de buitenruimte blijven. Daarna
moeten ze wel terug in de buitenruimte
worden gehouden, behalve voor de
periode tot 16 mei. Voor 16 mei mogen
ze maximaal 6 weken in een binnenruimte worden gehouden. Dit geldt ook
voor de pasgeboren slakken. De buitenruimten moeten op het einde van
iedere vetmestingcyclus gedurende
minstens 4 weken leeg blijven. De buitenruimten kunnen aangerijkt worden
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Online kennis vergaren via
‘Organic farm knowledge’

co

Nu we al een tijdje door de coronamaatregelen minder frequent ‘echt’ kunnen
samenkomen om kennis te delen, bieden onlineplatformen een alternatief
om informatie en ervaringen in te winnen van andere biologische land- en
tuinbouwers. Recent werd het YouTubekanaal Organic Farm Knowledge gelanceerd. Dat biedt de mogelijkheid om
via video’s kennis op te doen over specifieke onderwerpen uit de biosector.
Het kanaal bevat een introductievideo
van drie minuten en meer dan 240

Sanders agendatips

en

0-14 dagen

consulent Bio-omschakeling
sander.van.haver@boerenbond.be

Biofach Duitsland,
15 tot 18 februari, Nürnberg

er

Kwartels

Maximaal 660 dieren/m² Maximale bezetting
330 dieren/m²

bo

Leeftijd

Bo

Struisvogels

nd

Bionieuws

video’s die thematisch zijn geordend in
zes afspeellijsten. De introductievideo
legt het doel van het platform uit, de
belangrijkste functies en wat het uniek
maakt. De zes hoofdthema’s van het
platform zijn gewasproductie, veeteelt,
bodem, voedselketenbeheer, milieu en
samenleving en boerderijbeheer. Het
platform wordt onderhouden door
FiBL Zwitserland in samenwerking
met IFOAM Organics Europe, ICROFS
(International Centre for Research in Organic Food Systems) en andere partners. n

Biofach is een toonaangevende vakbeurs
voor biologische voeding. Vier dagen lang
kan je kennismaken met allerlei trends in
de biovoeding, heb je inspirerende ontmoetingen en krijg je de gelegenheid om ideeën
en inzichten uit te wisselen. Laat je inspireren door allerlei innovaties en kom meer te
weten over belangrijke onderwerpen van de
toekomst op het bijbehorende congres.
www.biofach.de

Werk mee aan de toekomst
van biolandbouw
In 2023 start een nieuw strategisch plan
voor de biolandbouw. Dit plan zal bepalend
zijn voor de toekomst van de biolandbouw
in Vlaanderen. Om de stem van de land- en
tuinbouwers te horen, organiseert het
Departement Landbouw en Visserij twee
digitale workshopnamiddagen op 25 en
31 januari.
Inschrijven kan via https://lv.vlaanderen.be.
Geef als zoekterm biolandbouw in.

Het project ‘Bio zoekt Boer’ is een samenwerking
tussen Boerenbond, ABS, BioForum en wordt financieel
gesteund door de Vlaamse overheid.
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