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ועל התקן המעודכן  החוק האורגני הישראלי ותקנותיועל דרישות ,  IFOAMדרישות אלה מבוססות על תקני היסוד של 

 של הארגון לחקלאות אורגנית בישראל.

 העמידה בדרישות תיבדק במסגרת ביקורי הפיקוח.

 יצור + מפה של כל אתר.יאתר כל ינוהל רישום מסודר של פרטי  .1

 ום מפורט של סוגי חומר הגלם הנמצאים בשימוש לצורך הכנת הקומפוסט. ינוהל ריש .2

השקיות, בקרת חום  ,: קבלת חומר גלם, אחסון לפני טיפול, הפיכותנוהל המתאר את שיטת העבודה באתר יוכן .3

 ולחות, טיפול בחומר בשל.

 .י ועקיבותיצור ומאפשר זיהויהליך הערמות יסומנו בשלט סימון המלווה את הערמה לאורך כל ת .4

 יישמר תיעוד שימוש בחומרים באתר הקומפוסט. .5

 מות תיעשה באופן מבוקר ומתועד, שימנע נגר תשטיפים למי תהום ומקורות מים.הוספת מים לער .6

 לחול תשטיפים למי תהום. יוכן מערך ניקוז נגר מהערמות לבור אטום, למניעת ח .7

 ת המתבצעות באתר בצירוף העתקי תעודות משלוח. רכישות של כל חומרי הגלם והפעולו/מר תיעוד כניסותייש .8

 בצירוף תעודות משלוח. בלה של חומר מוכן מהאתר ללקוחותיישמר תיעוד הו .9

 וגנים.תהדברה ופ, שאריות חומרי ם והמוצר הסופי לתכולה של יסודות, מתכותיישמר תיעוד בדיקות חומרי הגל. 10

התיעוד יוצג למפקח בעת  במהלך השנה ותיעוד הטיפולים בהם. ותלונות הנוגעות למוצר . יישמר תיעוד חריגות11

 המבדק.

 . תקן אורגני מעודכן יהיה נגיש ליצרן.12

 .יהיה רישיון לניהול עסק ע"פ חוק רישוי עסקים ואישור משרד איכות הסביבה . ברשות היצרן13

בו יהיו נגישים ששנים לפחות במצב  5ישמרו לתקופה של  . כל המסמכים המוגדרים כדרושים להימצא בתיק האורגני14

 וזמינים לביקורת ופיקוח.

המיועד הדרכות עובדים: האחראי על הנושא האורגני יוודא ביצוע הדרכות לכל העובדים הקשורים לטיפול במוצר . 15

 .ביחס לסיכונים ליושרת המוצר ולדרכי מניעת סיכונים אלו ת,האורגנילחקלאות 

אי שימוש בחומרים , ה ממפגעים ומזהמי סביבהיעל שמירת סביבת עבודה נקיבדק יהפיקוח היצרן יבביקור  •

 ם קרובים.יכימיים באתר היצור והבטחת מניעת רחף משטחים חקלאי

של היצרן לצורך אישורו ל"אגריאור" יצרן הקומפוסט  ד מההסכם בין פרמידה בדרישות אלה הנה חלק בלתי נע ❖

 ות אורגנית.כספק קומפוסט לחקלא
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