Fișă informativă
Animale noi la operatorul ecologic
Regulamentul UE privind agricultura ecologică prevede faptul că într-o unitate ecologică pot fi adăugate numai
animale ecologice. În unele domenii există câteva excepții, acestea putând fi regăsite în documentul de mai jos.
În cazul în care de adaugă animale convenționale trebuie respectate perioadele de conversie!

1. Reînnoirea efectivului de animale și completarea efectivului de animale
În timpul reînnoirii efectivului de animale și a completării efectivului de animale se pot adăuga animale
convenționale la unitatea ecologică în următoarele condiții și numai dacă nu sunt disponibile animale
ecologice:
Specia
Condiții
Perioada de conversie
Bovine și vânat împrejmuit:
Dacă animalul va fi introdus
Vițele de reproducție
pe piața ca animal pentru
Cu vârsta de maxim 6 luni
sacrificare: 3/4 din viața sa,
cel puțin 12 luni
Pentru lapte:
Numai animalele (tinere) (care să nu fi
Animale femele pentru
6 luni
fătat!) în proporție de 10%* din efectivul
reînnoirea/suplimentarea
Dacă animalul va fi introdus
de bovine cu vârsta mai mare de 12 luni
efectivului de animale
pe piață ca animal pentru
***(pe an calendaristic)
sacrificare: minim 3/4 din
viața sa
Dacă animalul va fi introdus
pe piață ca animal pentru
Masculi de reproducție
Fără restricții
sacrificare: 3/4 din viața sa,
cel puțin 12 luni
Animale la îngrășat
NUMAI COMPLETĂRI ECOLOGICE!!!
–
Păsări de curte:
Pui convenționali: nu mai mari de 3 zile 6 săptămâni
Găini ouătoare
Pui: numai completări ecologice!
–
Pui convenționali de maxim trei zile, dar
Pui de carne
numai cu confirmarea crescătorului că
10 săptămâni
nu sunt disponibili pui ecologici
Alte păsări de curte pentru
Pui convenționali de maxim trei zile
10 săptămâni
produse din carne
Porci:
Purcele de reproducție
Greutatea de intrare sub 35 kg
6 luni
Numai animale (tinere) (care să nu fi
Animale femele pentru
fătat!) în proporție de 20%* din efectivul
reînnoirea și completarea
6 luni
de porci mai mari de 6 luni*** (pe an
efectivului de animale
calendaristic)
Vieri de reproducție
Fără restricții
6 luni
Porci la îngrășat
NUMAI COMPLETĂRI ECOLOGICE!!!
–
Ovine, caprine
Miei și iezi de reproducție
Nu mai mari de 60 de zile
6 luni
Numai animale tinere (care să nu fi
Animale femele pentru
fătat!) în proporție de 20%* din efectivul
reînnoirea și completarea
6 luni
de ovine/caprine în vârstă de peste 6
efectivului de animale
luni*** (pe an calendaristic)
Animale masculi de reproducție Fără restricții
6 luni
Animale la îngrășat
NUMAI COMPLETĂRI ECOLOGICE!!
–
Cai:
A se vedea bovinele
* În scopul unei extinderi masive a efectivului de animale, trecerea la o altă rasă, acest procent poate fi
crescut până la un maxim de 40%, dar numai dacă autoritățile responsabile și-au exprimat
consimțământul.
** Cu toate acestea, în cazuri excepționale, este posibilă cumpărarea de pui convenționali cu luarea în
considerare a mai multor reglementări, numai dacă autoritățile responsabile și-au exprimat
consimțământul.
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*** În cazul în care efectivul de animale conține mai puțin de 10 bovine/cabaline sau mai puțin de 5 porcine,
ovine sau caprine, poate fi cumpărat cel mult un animal pe an.

2. Dezvoltarea unei noi producții de animale
În vederea alcătuirii unei noi ramuri de producție, următoarele animale convenționale tinere pentru
reproducție pot fi adăugate fără restricții cu privire la cantitate, în cazul în care nu sunt disponibile
animale ecologice:
Viței de până la 6 luni, purcei de până la 35 kg, miei și iezi de până la 60 de zile, mânji de până la 6
luni.
Animalele de reproducție, care depășesc aceste cerințe privind vârsta sau greutatea, precum și
animalele-mamă convenționale din speciile pe cale de dispariție pot fi adăugate numai în cazuri
speciale și după acordarea consimțământului de către autoritatea responsabilă.
3. Situații de dezastru
În cazul în care survine o rată ridicată a mortalității animalelor din cauza unor probleme de sănătate
sau în situații de dezastru, pot fi adăugate animale convenționale, chiar animale-mamă, dacă nu
sunt disponibile animale ecologice. În acest caz, înainte de adăugarea animalelor convenționale,
autoritatea responsabilă trebuie să își dea consimțământul.
Vă rugăm să luați în considerare:
 Perioadele de conversie:
Toate animalele convenționale adăugate cu respectarea tuturor cerințelor enumerate mai sus
trebuie să parcurgă o perioadă de conversie pentru a fi declarate animale ecologice, sau produsul
lor ca produs ecologic.
 Documentație:
Trebuie ținută o evidență a tuturor completărilor. Respectarea tuturor reglementărilor și
disponibilitatea tuturor formularelor de consimțământ, potențial necesare, vor fi verificate în timpul
inspecției dvs. ecologice anuale de către Austria Bio Garantie.
CAZ SPECIAL:
 Animale pentru uz propriu sau necertificate:
Pot fi adăugate animale convenționale pentru uz propriu (păsări, porci pentru îngrășat, ovine,
caprine), precum și animale necertificate (de exemplu cai) fără respectarea reglementărilor. Toate
animalele în cauză nu pot fi introduse pe piață și pot fi consumate numai de către membrii de familie
ai administratorului operațional și nu pot fi utilizate pentru producția de alimente.
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