Deze EKO-code is gemaakt door en voor de producenten van biologische levensmiddelen. De tien
centrale thema’s zijn een hulpmiddel en inspiratiebron voor verdere verduurzaming. De deelnemers
brachten hun ervaringen in, overtuigden anderen of líeten zich overtuigen, wisselden inzichten uit. Het
resultaat is een caleidoscoop van ervaringen en ambities die we de EKO-code hebben genoemd.
DE 10 THEMA’S VAN DE EKO-CODE
1. EKO MANAGEMENT
Het management zorgt voor een verantwoorde
bedrijfsvoering, voor openheid en transparantie en voor
voortdurende ontwikkeling. Er wordt aan biologische
boeren en producenten een markt geboden zonder
compromissen aan de integriteit in de waardeketen. De
onderneming biedt consumenten een hoogwaardig
biologisch kwaliteitsproduct.
2. KRINGLOOP
Het kringloopprincipe is fundamenteel voor de
biologische landbouw. Door uit te gaan van het principe
van gesloten kringlopen wordt afval en verspilling
vermeden.
3. BODEM
De kwaliteit van de grond is een belangrijke pijler onder
de biologische landbouw, de gezondheid van de planten
en de voedselvoorziening. Bodemstructuur,
bodembiodiversiteit en bodemvruchtbaarheid zijn
essentieel. Een gezonde bodem heeft veel en gevarieerd
bodemleven.
4. UITGANGSMATERIAAL
Het ideaal van EKO is om uitsluitend gebruik te maken
van biologisch uitgangsmateriaal. Het doel is om ieder
jaar meer zaai- en pootgoed te gebruiken dat biologisch
is opgekweekt.
5. VERPAKKING
Verpakkingen van biologische producten mogen een zo
minimaal mogelijk nadelig effect hebben op het milieu,
de gezondheid en op het product. De verpakking maakt
een onlosmakelijk deel uit van de beleving van de
consument en van het product. De productverpakkingscombinatie wordt in zijn samenhang bekeken
om de milieuprestatie van verpakkingen van EKOproducten te verbeteren en om verpakkingsafval te
reduceren.

6. BIODIVERSITEIT, NATUUR EN
LANDSCHAP
EKO staat voor biologische bedrijven waar veel
verschillende soorten planten en dieren gedijen. Hiervoor
is ruimte gemaakt binnen de bedrijfsvoering. We hechten
veel waarde aan de aanleg en behoud van natuur, aan
streekeigen landschapselementen en aan goed flora- en
faunabeheer.
7. PUUR EN SCHOON
Puur en schoon gaat over het gebruik van water en het
gebruik van milieuvriendelijke, niet-schadelijke middelen.
We gebruiken zo min mogelijk schoonmaak-,
beschermings- en desinfecteermiddelen. Onze
verpakkingen zijn zo milieuvriendelijk mogelijk.
8. DIERENWELZIJN EN DIERGEZONDHEID
De EKO-code respecteert de vijf vrijheden voor dieren.
Dieren zijn vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen,
vrij van dorst, honger en onjuiste voeding, vrij van fysiek
en mentaal ongerief, vrij van pijn, verwonding en ziektes,
vrij van angst en chronische stress.
Een gezond dier is in balans. Goede omstandigheden
en geschikte rassen vormen de basis van een goede
gezondheid.
9. SOCIAAL EN EERLIJK
EKO betekent dat je je als werkgever sociaal opstelt naar
de medewerkers. Alle deelnemers in de keten ontvangen
een ‘eerlijke prijs’ voor hun producten. Er is sprake van
langdurige verbindingen op basis van respect en
gelijkwaardigheid.
10. ENERGIE EN KLIMAAT
De biologische landbouw draagt bij aan het beperken
van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. We
verminderen het energieverbruik uit niet-duurzame
bronnen. We streven naar klimaat neutrale producten en
bedrijven.
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