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INFORMARE
Privind certificarea animalelor şi/ sau a produselor neprocesate de origine animală ecologice
Stimate operator,
Producţia animală este fundamentală pentru organizarea producţiei agricole în exploataţii ecologice, dacă
aceasta furnizează materia organică şi nutrienţii necesari terenurilor cultivate şi contribuie în mod
corespunzător la ameliorarea solului şi la dezvoltarea agriculturii durabile.
În privinţa originii animalelor, efectivele de animale crescute în mod ecologic se nasc şi sunt crescute în
exploataţii ecologice. De asemenea, efectivele de animale existente în exploataţie la începutul perioadei
de conversie şi produsele acestora pot fi considerate ecologice, numai după respectarea perioadei de
conversie (24 de luni pentru conversia simultană a întregii unităţi de producţie, de la data înregistrării
activităţii legate de producţia ecologică la DAJ, şi în cazul în care animalele sunt hrănite în principal cu
produse care provin din unitatea de producţie).
Perioada de conversie pentru diferite specii de animale este :
- 12 luni pentru ecvidee şi bovine (inclusiv bubaline şi bizoni) pentru producţia de carne
- 6 luni pentru rumegătoare mici (ex. ovine, caprine), porcine şi animale pentru producţia de lapte
- 10 săptămâni pentru păsările de curte pentru producţia de carne, cu condiţia ca acestea să fie
aduse în exploataţie înainte de a împlini 3 zile
- 6 săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producţia de ouă, cu condiţia ca puicuţele să fie
aduse în exploataţie la vârsta de cel mult 18 săptămâni, şi cu condiţia ca dispoziţiile pertinente
stabilite în secţiunile 3 şi 4 din capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 varianta
consolidate 2015 să fie respectate (această dispoziţie expiră la data de 31.12.2018).
Animalele au acces permanent la zone în aer liber, de preferinţă păşuni, ori de câte ori condiţiile
meteorologice şi starea solului permit acest lucru. Efectivele de animale se limitează în vederea reducerii
la minimum a suprapăşunatului, a tasării solului, a eroziunii sau a poluării cauzate de animale sau de
răspândirea îngrăşămintelor de origine animală.
Animalele crescute în mod ecologic se ţin separate de celelalte. Cu toate acestea, păşunatul animalelor
crescute în mod ecologic pe un teren comun şi păşunatul animalelor care nu au fost crescute în mod
ecologic pe un teren ecologic sunt permise, cu respectarea anumitor condiţii.
Este interzisă producţia animalieră în lipsa terenului. În cazul în care crescătorul de animale nu
gestionează teren agricol, trebuie să aibă stabilit în scris un acord de cooperare cu un alt operator, cu
scopul de a răspândi surplusul de îngrăşăminte din producţia ecologică, însă numai cu alte exploataţii
agricole şi întreprinderi care respectă regulile de producţie ecologică.
Condiţiile de introducere în exploataţie a animalelor neecologice în scopul creşterii sunt descrise în
Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008 varianta consolidată 2015, la Art. 9, 42.
Se interzice priponirea sau izolarea animalelor, cu excepţia unor anumite exemplare pt. o perioadă
limitată de timp, dacă aceasta se justifică din motive de siguranţă, bunăstare sau veterinare. De
asemenea, se reduce la minimum durata transportului animalelor, precum şi orice suferinţă, inclusiv
mutilarea, pe parcursul întregii vieţi a animalului, inclusiv în momentul sacrificării.
În cazuri excepţionale, autoritatea competentă, poate autoriza priponirea vițelor din exploataţiile mici (sub
20 capete bovine adulte), în cazul în care nu este posibilă îngrijirea acestora în grupuri de dimensiuni
corespunzătoare cu necesităţile lor comportamentale, cu condiţia să aibă acces la păşuni pe perioada de
păşunat, şi cel puţin două ori pe săptămână să aibă acces la suprafeţe în aer liber, dacă păşunatul nu
este posibil.
Condiţiile specifice de adăpostire ale diferitelor specii sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008
varianta consolidata 2015, la Art.10, 11, 12. Accesul la suprafeţele în aer liber sunt menţionate la Art. 14.
În privinţa reproducerii, se folosesc metode naturale, însă, cu toate acestea, este permisă inseminarea
artificială. Nu sunt permise următoarele: reproducerea indusă prin tratament hormonal sau substanţe
similare, clonarea, transferul embrionar.
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Obţinerea hranei pt. animale se face în principal din exploataţia în care sunt crescute acestea, sau în
alte exploataţii ecologice din aceeaşi zonă. O parte din raţie poate să conţină hrană din exploataţii care
se află în procesul de conversie la agricultura ecologică. Efectivele de animale au acces permanent la
păşuni sau furaj grosier. Mamiferele tinere trebuie hrănite cu lapte natural, de preferinţă matern.
Referitor la hrana animalelor, detalii sunt prezentate în Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008 varianta
consolidată 2015, la Art. 19, 20, 21, 22, 43.
În hrana păsărilor de curte şi a porcinelor este permisă utilizarea unui procent maxim de 5% furaj proteic
convenţional calculat pentru o perioadă de 12 luni (această dispoziţie expiră la data de 31.12.2018).
Cifrele se calculează anual sub forma unui procent din substanţă uscată de hrană pentru animale de
origine agricolă. În acest caz, operatorul păstrează documente justificative privind necesitatea prevalării
de această dispoziţie.În cazul prevalării de această dispoziţie, operatorul păstrează documente
justificative privind necesitatea utilizării unor astfel de furaje (ex. dacă nu sunt în măsură să obţină hrană
proteică pentru animale exclusiv din producţia ecologică.).
În ceea ce priveşte prevenirea bolilor şi tratamentele veterinare, bolile sunt tratate imediat pentru a
evita orice suferinţă a animalului. Se pot folosi produse medicamentoase veterinare alopate chimice de
sinteză, inclusiv antibiotice, atunci când acest lucru este necesar şi în condiţii stricte, în cazul în care nu
este adecvată utilizarea produselor fitoterapeutice, homeopatice sau de altă natură. De asemenea este
permisă utilizarea de medicamente veterinare imunologice.
Detalierea condiţiilor de prevenire a bolilor şi tratamente veterinare sunt menţionate în Regulamentul (CE)
nr. 889/ 2008 varianta consolidata 2015, la Art.23, 24,
Producţia simultană de animale ecologice şi neecologice este permisă, în condiţiile descrise în
Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008 varianta consolidata 2015, la Art. 17.
Produsele animaliere realizate în perioada de conversie, nu sunt comercilizate însoţite de indicaţii
privind etichetarea şi promovarea produselor ecologice.
Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate în exploataţie, iar copiile acestora
vor fi verificate de către evaluator şi vor fi ataşate raportului de evaluare:
•
•
•

fişa de înregistrare la D.A.J.pt. anul în curs (înregistrarea se face în fiecare an, în conformitate cu
reglementările naţionale şi comunitare în vigoare);
autorizaţii eliberate de instituţii naţionale – în copie ( DSV, Adeverinţe de la Primărie, etc);
descrierea completă a clădirilor pt. animale, a păşunilor, a suprafeţelor în aer liber, etc,. şi dacă
este cazul, a locaţiilor pt. depozitarea, ambalarea şi procesarea animalelor vii, a produselor
animaliere, a materiilor prime şi a inputurilor

•

o descriere completă a instalaţiilor pt. depozitarea îngrăşământului de origine animală

•

un plan de gestionare a unităţii animaliere pt. producţia ecologică

•
•
•
•
•
•
•
•
•

schiţa şi harta detaliată a unităţii + ale anexelor gospodăreşti (grajd, depozit);
jurnalul tratamentelor veterinare/ vizat de medicul veterinar atunci când este cazul ;
evidenţa animalelor de la medicul veterinar ;
jurnalul de furajare;
documente pentru furajele cumpărate;
evidenţa intrărilor şi ieşirilor animalelor ( în / din unitate);
documente justificative privind cumpărările/ vânzările de animale;
titlu de proprietate sau contracte, care să justifice utilizarea suprafeţelor de teren declarate la
evaluare;
cerere în vederea aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici ( sub 20
capete bovine adulte).
Cu stimă,
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