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Tájékoztató állattenyésztés
Ökológiai brojlertartásra vonatkozó előírások
az EU-bio rendeletben foglaltaknak megfelelően

Az istállóra vonatkozó követelmények:
legfeljebb 10 állat/ m2 és
legfeljebb 21 kg élősúly/ m2
Az istálló alapterülete
(hasznos alapterület)

mobil istállók esetén:
legfeljebb 16 állat/ m2
legfeljebb 30 kg élősúly/ m2
amennyiben rendelkezésre áll szabadtéri, védett hely (lásd 3. oldal):
legfeljebb 28 kg élősúly/ m2

Teljes hasznos
alapterület
Állatlétszám istállónként
Kapirgálásra alkalmas
hely
Ablakok
Etető

Itató

Fény

Kibúvónyílások

az istálló üresen tartása

max. 1.600 m2
max. 4.800
legalább az istálló 1/3 része
elegendő, legalább az istálló falfelületének 3%-a
korlátlan hozzáférés a megfelelő számú etetőhöz, legalább:
mindegyik tojótyúk számára jusson legalább 10 centiméternyi egyenes
etető, vagy legalább 4 cm kör alakú etető
korlátlan hozzáférés a megfelelő számú itatóhoz, 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 kétcsészés vagy két szelepes itató
legyen elérhető,
megfelelő mennyiségű természetes fény,
megvilágítás időtartama (beleértve a mesterséges fényt) max. 16 h,
legalább 8 óra éjszakai nyugalom
az éjszakai nyugalom idején nem lehet félhomály
legalább 4 m/100 m2
legalább. 40 cm széles, 35 cm magas
Az épületekből ki kell üríteni az állományt minden felnevelt
baromficsoport között. Az épületeket és berendezéseket ekkor meg kell
tisztítani, és ki kell fertőtleníteni. Takarításhoz és fertőtlenítéshez a
889/2008 EK rendelet VII mellékletében felsorolt anyagokkal történhet.
Ez nem releváns, amennyiben a baromfi nevelése nem turnusokban
történik, nem kifutókban tartják, és egész nap szabadon van.
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Kifutóra vonatkozó követelmények:

Kifutó
Kifutóhoz való
hozzáférés
Növényborítás
A kifutó átállási ideje

legalább 4 m2/állat
A kifutókat az egyes turnusok között cserélni kell, illetve váltás
hiányában a kifutók pihentetési ideje 4 hét!
A kifutóhoz való hozzáférést legkésőbb az állatok életének 29.
napjától biztosítani kell, amennyiben azt az időjárás megengedi.
legalább életük 1/3 részében
megkövetelt
1 év, de amennyiben a kifutót nem kezelték tiltott készítménnyel, az
átállási idő 6 hónapra csökkenthető

A kifutó pihentetési
ideje

4 hét (szabadon tartott baromfi esetén nem szükséges)

Kifutó

A baromfik részére biztosított szabadtéri területek nagy részét
növényzetnek kell borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel kell
ellátni (a szélsőséges időjárás és a ragadozók ellen), és lehetővé kell
tenni a szárnyasok számára, hogy könnyen hozzáférhessenek
megfelelő számú itatóhoz és etetőhöz.

További előírások:
Minimális vágási életkor
Lassú növekedésű
fajták
Szállítás

81 nap
vagy lassú növekedésű fajtát kell alkalmazni
Ld. Országos Főállatorvos által kiadott „A lassú növekedésű
baromfifajták listája v20111123”
A stressz megelőzése
Állatvédelmi előírások figyelembe vétele

A baromfik takarmányozása
A takarmányozási naplót úgy kell vezetni, hogy az alapján a takarmány-alapanyagok
eredete (saját vagy vásárolt) és tanúsítási státusza nyomon követhető legyen, illetve az
adatokból arányokat lehessen számolni.
Sertés és baromfi esetében a takarmány legalább 20 %-ának magából a mezőgazdasági
termelőegységből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt más, ökológiai
gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmel vagy takarmányipari vállalkozóval
együttműködve, ugyanazon régióban kell előállítani. A 34/2013 VM rendelet 2 (f) pontja
alapján a régió: Magyarország és a vele határos országok területe.
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Takarmány eredete, jellege
Abrak- vagy
tömegtakarmány

Konvencionális
takarmány

Ásványi eredetű
takarmány
alapanyagok

Nem etethető (megjegyzés:
katasztrofális időjárási körülmények
esetén a Pest megyei Kormányhivatal,
mint illetékes hatóság engedélyezheti
konvencionális takarmány etetését).

Növényi vagy állati
eredetű fehérje

ha ökológiai formában nem állnak
rendelkezésre;
kémiai oldószerek használata nélkül
előállítva
legfeljebb 5 %

Fenntartható
halászatból származó
termékek

ha ökológiai formában nem állnak
rendelkezésre;
kémiai oldószerek használata nélkül
előállítva
a halból származó fehérje hidrolizátum
használata kizárólag fiatal állatokra
korlátozódik

Fűszerek,
gyógynövények és
melasz

ha ökológiai formában nem állnak
rendelkezésre;
kémiai oldószerek használata nélkül
előállítva
legfeljebb 1 %

Élesztő (Saccharomyces
cerevisiae vagy
Saccharomyces
carlsbergiensis
Saját gazdaság területén
termelt, az átállás első évéből
származó évelő takarmány,
fehérjenövény vagy állandó
gyepről származó, vagy
legeltetett takarmány
Más gazdaságból, az
átállás első évéből
származó takarmány
Saját üzemben
megtermelt átállási
takarmány
Vásárolt átállási
takarmány
Ökológiai takarmány
(szálastakarmány
szárítva, erjesztve,
frissen) vagy siló
Ökológiai abrak
Ökológiai állati eredetű
takarmány

Ökológiai
takarmány

Korlátozások

Legfeljebb 20%

(Konvencionális takarmányként
számolandó)
100%-ig etethető
Legfeljebb 30%
A napi takarmányadaghoz adandó, de nincs
minimális mennyiség meghatározva
Nincs korlátozás
A takarmánykódex alapján
889/2008 EK rendelet V. melléklete,
valamint tengeri só vagy kősó
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Technológiai
adalékanyagok

Érzékszervi
tulajdonságokat
javító
adalékanyagok
Tápértékkel
rendelkező
adalékanyagok

Tartósítószerek, antioxidánsok, emulgeálószerek, sűrítőanyagok és zselésítő
anyagok, kötőanyagok és
csomósodásgátló anyagok,
szilázs adalékanyagok

889/2008 EK rendelet VI. melléklet 1
szakasz

889/2008 EK rendelet VI. melléklet 2
szakasz
Szintetikus aminosavak,
növekedésfokozók
Vitaminok és
provitaminok
Nyomelemek
Állattenyésztésben
alkalmazott
adalékanyagok

Nem használható
Mezőgazdasági termékekből származó
vitaminok és provitaminok.
A mezőgazdasági termékekből nyert
vitaminokkal azonosak használhatók
889/2008 EK rendelet VI. melléklet 3.b.
szakasz
Az állattenyésztésben alkalmazott
adalékanyagok” kategóriába tartozó
enzimek és mikroorganizmusok

Valamennyi alapanyag esetén a GMO mentesség biztosítása, valamint ennek igazolása
szükséges, mely lehetséges
- a címkén/számlán található információ alapján,
- esetleges másodlagos GMO származékok esetén a GMO mentességi nyilatkozat
(K0430HU_HOG) beszerzésével
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