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Tájékoztató állattenyésztés
Bio tojótyúk tartásra vonatkozó előírások

1. Istálló:
 Maximális állatlétszám istállónként: 3000 tyúk
 Férőhely: maximum 6 tyúk/m2
 Tojófészkek: 7 tojótyúk fészkenként vagy közös fészkek esetén 120 cm2 /egyed
 Ülőrúd: legalább 18 cm egyedenként
 Etető: mindegyik tojótyúk számára jusson legalább 10 centiméternyi egyenes etető, vagy
legalább 4 cm kör alakú etető
 Itató: mindegyik tojótyúk számára jusson legalább 2,5 cm-nyi folyamatos itatóvályú, vagy 1
cm kör alakú itatóvályú, ha szelepes vagy csészés itató használatos, minden 10 tyúkra
legalább egy szelepes vagy csészés itató jusson, vagy ha itatópontokat szereltek be, minden
egyes tyúknak legalább két csészés vagy két szelepes itató legyen elérhető,
 Kapirgálásra szolgáló terület: a padlóterület legalább egyharmada legyen tömör, vagyis
nem rúd- vagy rácspadozatú, és legyen fedve alomanyaggal, például szalmával, fűrészporral,
homokkal vagy tőzeggel;
 Trágyatárolás: a tojótyúkok épületeiben a tyúkok által elérhető területen belül megfelelő
nagyságú részt kell alkalmassá tenni a madárürülék összegyűjtésére; (450 cm2/egyed) 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.
 Istállók fertőtlenítése: Szükséges. Csak engedélyezett készítmények használhatók.
 Fény: Az istállónak világosnak kell lennie. Annak érdekében, hogy elegendő természetes fény
jusson az istállóba az istálló falának legalább 3%-án szükséges ablakok elhelyezése. A
természetes fény kiegészíthető mesterséges megvilágítással úgy, hogy naponta egy
legfeljebb 16 órás megvilágítási periódust egy mesterséges megvilágítás nélküli, legalább 8
órás, folyamatos, éjszakai pihenési periódus kövessen.
 Kibúvónyílások: 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;
2. Kifutó:
 Kifutóterület biztosítása: Legkésőbb életük 12 hetétől, életük legalább 1/3 részében
biztosítani kell számukra a kifutóhasználatot.
 Napi kifutóhasználat: legalább 8 óra
 Kifutóterület: A baromfik részére biztosított szabadtéri területek nagy részét növényzetnek
kell borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel kell ellátni, és lehetővé kell tenni a szárnyasok
számára, hogy könnyen hozzáférhessenek megfelelő számú itatóhoz és etetőhöz.
 Kifutó pihentetési ideje az egyes turnusok között: 4 hét
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3. Takarmányozás:
 Amennyiben az ökológiai takarmány nem érhető el 100%-ban, az az éves takarmányadag
5%-ban konvencionális fehérjetakarmánnyal kiegészíthető. Konvencionális gyógynövények,
fűszerek és melasz ezen felül az éves takarmányadag 1%-ban adható.
 A vásárolt átállási takarmány mennyisége éves átlagban 30% lehet. Saját üzemből származó
átállási takarmány 100%-ban etethető.
 Napi takarmányadagjukhoz szálas, friss vagy szárított tömegtakarmányt, illetve szilázst is
adagolni kell.

4. Új állatok beszerzése:



Bio állatokat kell beszerezni. Konvencionális baromfik (18 hónaposnál fiatalabb jércék)
beszerzése csak az illetékes hatóság engedélyével lehetséges.

5. Állatsűrűség:
 Maximum 230 tojótyúk/ha, amennyiben más állatot nem tartanak az üzemben.
6. Állategészség:







A szintetikus allopátiás készítmények és antibiotikumok használata megelőző jelleggel nem
lehetséges. Gyógyszerek kizárólag állatorvosi javaslatra adhatók. A kezelésekről pontos
nyilvántartást kell vezetni (állatorvosi napló).
Allopátiás állatgyógyászati készítménnyel történő kezelés esetén az ökológiai élelmiszerelőállítás illetve az ökológiai jelöléssel történő értékesítés előtt betartandó várakozási idő a
jogszabályban előírt normál várakozási idő kétszerese, ennek hiányában legalább 48 óra.
Tehát előírt várakozási idő nélküli készítmény alkalmazása esetén, a kezelést követő 2 napig
nem értékesíthetők a tojások ökológiai jelöléssel.
Amennyiben az állatok életük során legalább 3 alkalommal részesültek gyógyszeres
kezelésben, ökológiai státuszukat elvesztik, az átállás újra indul (6 hét). Egy évnél fiatalabb
állatok csak egy kezelésben részesülhetnek.
Az állategészségügyi kezelésekről nyilvántartásokat kell vezetni.

7. Volieres tartás:
Volieres tartás tojótyúkok esetén csak abban az esetben lehetséges, amennyiben kültéri fedett
rész rendelkezésre áll. Maximum 3 emeletes istálló alkalmazható a Volieres tartás esetén
(földszint+3 emelet), amennyiben a legfelső emelet pihenő résznek van kialakítva.
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