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Tájékoztató állattenyésztés
Állatorvosi kezelések bio állattartás esetén
Az EU-bio rendelet előírásainak megfelelően az állatok egészségének megőrzése során
elsődleges szempont a megelőzés. Amennyiben egy állat megbetegszik vagy megsérül,
haladéktalanul kezelni kell, hogy minimálisra csökkentsük szenvedését. A gyógykezelés során
előnyben kell részesíteni a természetes gyógymódokat, pl. a homeopátiát.
Amennyiben mégis szükségessé válik a kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás
állatgyógyászati készítmények alkalmazása, azok csak állatorvosi rendelvényre alkalmazhatók. A
kezelésekről pontos nyilvántartást kell vezetni az alábbiaknak megfelelően:











kezelés időpontja
a pontos diagnózis
adagolás
mely állatok/állatcsoportok kezelésére került sor (ehhez nélkülözhetetlen
állatok/állatcsoportok egyértelmű azonosíthatósága)
alkalmazott készítmény és hatóanyag
kezelés módja
előírt várakozási idő, illetve a biogazdálkodásban szükséges várakozási idő*
a kezelést végző állatorvos aláírása és pecsétje
felírt receptek,
beszerzett gyógyszerek számlája

az

Az állatorvosi rendelvény nélkül felhasználható természetes készítmények felhasználását is
dokumentálni kell.
* Várakozási idő:
Minden kezelés után be kell tartani az előírt várakozási időt. Bio állattartás esetén az adott
készítmény esetén előírt várakozási idő dupláját kell kivárni. Amennyiben az adott szer esetén
nincs várakozási idő, a várakozási idő 48 óra! Különös figyelmet kell erre fordítani tojótyúkok és
tejelő tehenek esetén. Ez azt jelenti, hogy előírt várakozási idő nélküli készítmény alkalmazása
esetén a tojások és a tej 2 napig nem értékesíthető ökológiai termékként. Amennyiben a kezelést
meg kell ismételni, a 48 órás várakozási időt ismételten be kell tartani.
Kivétel: Homeopátiás vagy fitoterápiás készítmények alkalmazása esetén csak a készítmény
útmutatójában előírt várakozási időt kell betartani. A várakozási idő duplázása, illetve a 48 órás
várakozási idő betartása nem szükséges.
További előírás, hogy egy állat évente maximum 3 alkalommal kezelhető kémiai úton előállított,
szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítményekkel. Azon állatok, melyek egy évnél
fiatalabbak, csak egyszer. Egy kezelés alatt az adott betegségből való gyógyuláshoz szükséges
terápiát értjük. Amennyiben az állat ennél gyakoribb kezelésben részesül, az átállási idő újraindul.
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A legfontosabb előírások allopátiás készítmények alkalmazása esetén
 csak állatorvosi rendelvényre alkalmazhatók

nyilvántartások (állatorvosi napló) vezetése

bio értékesítés: az előírt várakozási idő duplájának betartása, illetve előírt várakozási idő
hiányában 48 óra

az évente több mint 3, illetve egy évnél fiatalabb állatok esetén több mint 1 kezelés esetén az
átállás újraindul
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