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Tájékoztató állattenyésztés
A zárt helyen és a szabadban történő állattartás minimális alapterületei
az EU-bio rendeleteknek megfelelően
Alapterület zárt helyen
(az állatok számára rendelkezésre álló nettó
alapterület)
2

Minimális élősúly (kg)

Tenyész és hízó
szarvasmarha- és
lófélék

Alapterület a szabadban
(mozgást lehetővé tevő terület a
legelőn kívül)
2

m /egyed

m /egyed

100-ig

1,5

1,1

200-ig

2,5

1,9

350-ig

4,0

3
2

2

5, legalább 1 m /100 kg

legalább 0,75 m /100 kg

Tejelő tehenek

6

4,5

Tenyészbikák

10

30

1,5 juh/kecske

2,5

0,35 bárány/gida

0,5

7,5 koca

2,5

50-ig

0,8

0,6

85-ig

1,1

0,8

110-ig

1,3

1

110 kg felett

1,5

1,2

40 napos koron túl és 30
kg-ig

0,6

0,4

2,5 nőivarú

1,9

6 kan
Amennyiben a kutricákat
természetes
fedeztetéshez is
2
használják: 10 m /kan

8,0

350 fölött

Juh és kecske
Kocák legfeljebb 40
napos malacokkal

Hízósertés

Malac

Tenyészsertések

Az istállókra vonatkozó követelmények:





Az istálló területének legalább fele legyen tömör felépítésű, azaz ne rúd- vagy
rácspadozat legyen. A padlózat ne legyen csúszós.
Az állattartó épületet el kell látni megfelelő méretű, kényelmes, tiszta és száraz fekvő/pihenőhellyel, amely tömör szerkezetű, nem rúd- vagy rácspadozatú. A pihenőhelyet
bőséges, száraz alommal kell ellátni.
Az istállóban biztosítani kell a természetes szellőzést és a természetes fényt (az
istálló falának legalább 1/3-a ablak legyen).

K0304HU_HOG Info sheet stable exercise areas HU INFO-Blatt StallAuslaufflächen 11.04.2019 12:51:20 2/1. oldal

H-1036 Budapest, Dereglye u. 5/2. I. em. 5.
E-mail: info@okogarancia.hu
www.okogarancia.hu
Tel.:+36-1/336-0533
Tanúsító szervezet kódszáma: HU-ÖKO-02

Alapterület zárt helyen
(az állatok számára rendelkezésre álló nettó
alapterület)
állatok
2
darabszáma m enként

Tojótyúk

6

ülőrúd hossza
cm-ben
egyedenként

18

Húsként hasznosított
baromfi (rögzített
elhelyezés)

10, legfeljebb 21
2
kg élősúly/m

Húsként hasznosított
baromfi (mozgó
elhelyezés)

16 mozgó
baromfiólakban
legfeljebb 30 kg
2
élősúly/m

20 (csak
gyöngy-tyúk
esetén)

fészek
7 tojótyúk
fészkenként vagy
közös fészkek
esetén 120
2
cm /egyed

Alapterület a szabadban
(a rotációban egyedenként
2
rendelkezésre álló terület m -ben
kifejezve)

4 feltéve, hogy a 170 kg
N/hektár/év határérték túllépésére
nem kerül sor
4 broiler csirke és gyöngytyúk
esetén
4,5 kacsa esetén
10 pulyka esetén
15 liba esetén
Az összes említett faj esetében a
170 kg N/hektár/év határérték
átlépésére nem kerül sor

(1)

(1)

2,5, feltéve, hogy a 170 kg
N/hektár/év határérték túllépésére
nem kerül sor
2

Csak olyan mozgó ólak esetében, amelyek alapterülete nem haladja meg a 150 m -t.

Baromfitartásra vonatkozó előírások:
 A padlóterület legalább egyharmada legyen tömör, vagyis nem rúd- vagy
rácspadozatú, és legyen fedve alomanyaggal.
 Legyenek bennük a baromfi méretének megfelelő ki- és bejárati nyílások, és ezek
hossza összesen legyen legalább 4 m, az épület baromfi számára rendelkezésre álló
területének minden 100 m2-ére számítva.
 A tojótyúkok épületeiben a tyúkok által elérhető területen belül megfelelő nagyságú
részt kell alkalmassá tenni a madárürülék összegyűjtésére (450 cm2 egyedenként)
 Az ülőrudakat tilos az alom fölé szerelni, az ülőrudak között a vízszintes távolság
legalább 30 centiméter, az ülőrúd és a fal közötti vízszintes távolság pedig legalább
20 centiméter legyen,
 Tojótyúkok részére 18 cm, gyöngytyúkok esetén egyedenként 20 cm szélességű,
magasan elhelyezett ülőrudat kell biztosítani.
 Az itatók és etetők elhelyezésével kapcsolatosan a EU-Bio rendelet nem tartalmaz
előírást, tojótyúkok esetén a 32/1999. (III.31.) FMV rendeletben meghatározott etető
és itatószámok az iránymutatók (10 cm egyenes etető/tyúk, 4 cm kör alakú
etető/egyed, 2,5 cm folyamatos itatóvályú, 1 cm kör alakú itatóvályú. Szelepes vagy
csészés itató esetén 10 tyúkra jusson 1 szelep).
Az egyes állatfajokra vonatkozó részletes előírásokat erre vonatkozó tájékoztató
anyagainkban találják.
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