Fișă informativă
Găini ouătoare crescute ecologic în aer liber
în conformitate cu Regulamentul ecologic al UE
1. Grajduri:













Limita maximă pe unitate de grajd: maxim 3000 de găini
Densitatea efectivului: maxim 6 găini/ m2
Cuiburi pentru ouă: maxim 7 găini la un singur cuib, pentru cuiburi de grup: minim 120 cm2/găină
Stinghii: minim 18 cm/găină
Locul de hrănire: lungimea la jgheab sau la linie: 10 cm/animal; hrănire printr-o platformă rotativă:
4 cm/animal
Locul de adăpare: jgheaburi de tip biberon sau cupă: 1/10 animale; jgheaburi de băut circulare: 1,5
cm/animal; spațiul jgheabului de adăpat: 2,5 cm/animal
Zona de scărpinat: minim 1/3 din suprafață trebuie să fie alcătuită dintr-o podea continuă solidă și
presărată cu așternut (fân, așchii de lemn, nisip sau gazon).
Groapa adâncă: aceasta este definită ca fiind zona pentru materiile fecale, care este disponibilă
pentru absorbția fecalelor: valoarea de referință: cel puțin 40% din suprafața grajdului.
Dezinfectarea grajdului: este necesară, însă poate fi implementată numai prin mijloacele permise.
Lumină: grajdurile trebuie să fie luminoase. Pentru a asigura suficientă lumină naturală este
necesară o suprafață a ferestrelor de minim 3% din suprafața grajdului.
Găuri de ieșire/intrare: Trebuie să fie disponibilă o lungime totală de cel puțin 4 metri liniari la 100
m2 pentru suprafața minimă a grajdului pentru efectivul de animale.

2. Ieșirea în aer liber:







Frecvența ieșirii în aer liber: minim 1/3 din durata de viață, distribuită pe parcursul întregului an.
Durata de ieșire pe zi: minim 8 ore.
Zona exterioară: trebuie să fie disponibili minim 8 m2 pentru fiecare găină, acoperiți în cea mai
mare parte de dispozitive de protecție acoperite de plante (de exemplu, împotriva soarelui, păsărilor
de pradă).
Repaus: trebuie să existe 4 săptămâni de timp de odihnă pentru zonele exterioare între perioadele
ocupate.
Notă pentru declarația „ou de la găini crescute în aer liber“:
În conformitate cu reglementarea legală, în cazul în care ouăle sunt declarate ca fiind „ouă de la
găini crescute în aer liber”, unitatea ecologică trebuie să fie capabilă să îndeplinească cerințe mai
stricte.
- Frecvența de ieșire în aer liber: zilnic
- Suprafața exterioară: minim 10m2 pentru fiecare găină.

3. Hrănire:






În cazul în care furajele ecologice nu sunt disponibile în proporție de 100%, pot fi utilizate
componente proteice convenționale la o limită de cel mult 5% din rația anuală.
Plantele aromatice, condimentele și melasa convenționale pot fi utilizate până la limita de 1% din
rația anuală.
30% din rația anuală poate conține furaje de conversie cumpărate din exterior. În cazul în care
furajul este un produs de conversie intern, acesta poate fi utilizat în întregime.
În rația zilnică trebuie incluse furaje grosiere.
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4. Achizițiile de animale:



Trebuie cumpărate puicuțe ecologice. Achiziționarea de puicuțe convenționale reprezintă o excepție
și este posibilă numai în cazul în care se respectă cerințe foarte stricte. Vă rugăm să contactați ABG
înainte de achiziționarea de puicuțe convenționale, doarece trebuie depusă la autorități o cerere
suplimentară.

5. Densitatea efectivului de animale:



Conform regulamentului ecologic al UE, se poate ține un număr maxim de 230 de găini ouătoare pe
hectar, în cazul în care nu sunt ținute alte animale.

6. Sănătatea animalelor:







Utilizarea preventivă de medicamente alopate și chimico-sintetice este interzisă. Medicamentele
pot fi utilizate numai dacă sunt prescrise de către un medic veterinar. Animalele tratate trebuie să fie
ușor de identificat printr-o documentație suficientă.
Perioada legală de așteptare trebuie dublată pentru vânzarea ecologică. Pentru medicamentele,
care nu au o perioadă de așteptare, trebuie implementată o perioadă de așteptare de 48 de ore,
acest lucru însemnând că orice produs, care rezultă la două zile după tratament, nu poate fi
comercializat în categoria ouălor ecologice.
Un număr maxim de 3 tratamente/an. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care există mai mult de
3 tratamente pe an, animalele își pierd statutul organic și trebuie să parcurgă o perioadă de
conversie de 6 săptămâni. Această procedură trebuie permisă de ABG.
Trebuie ținute suficiente înregistrări: detaliile sunt prezentate în jurnalul de documentare al ABG.
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