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Fișă informativă 
 

Găini ouătoare crescute ecologic în aer liber 

 
 

1. Grajduri: 
 

 Limita maximă pe unitate de adapost: maxim 3000 de găini; compartimentele trebuie separate 
prin pereti solizi sau semi-inchisi ori prin plase sau gard de sarma 

 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 dejectii: 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 adapostului: este necesară, însă poate fi implementată numai prin mijloacele 
permise. 

 Lumină: adaposturile trebuie să fie luminoase. Pentru a asigura suficientă lumină naturală este 
necesară o suprafață a ferestrelor de minim 3% din suprafața grajdului. Iluminarea artificiala este 
permisa doar pentru un maxim de 16 ore. Este necesară o perioada de odihnă nocturna continuă de 
minim 8 ore.Trape de ieșire/intrare, lungimea totala a limitei externa a adapostului: cel puțin 4 
metri liniari la 100 m2 pentru suprafața minimă utilizabila a adapostului  

 Trape de ieșire/intrare1), lungimea totală a limitei interne a adapostului (de exemplu, între 
adapost și verandă): cel puțin 2 metri liniari la 100 m2 de suprafață minimă utilizabila a adapostului 

 Trape de ieșire/intrare, dimensiuni minime ale deschiderii individuale: recomandare 40 cm lățime, 
35 cm înălțime 

 
1) perioada de tranziție de maximum 3 ani de la 1 ianuarie 2022 prevăzută cu privire la aceste exploatații sau unități de producție pentru a le 

permite să efectueze adaptările necesare ale spațiilor animalelor sau înlocuirea echipamentelor pentru a se conforma noilor cerințe 
 

2. Accesul în aer liber: 
 

 Zonele în aer liber corespunzătoare fiecărui compartiment individual vor fi separate pentru a se 
asigura că, contactul cu alte efective este limitat și că găinile din efective diferite nu se pot 
amesteca. 

 Frecvența ieșirii în aer liber: minim 1/3 din durata de viață, distribuită pe parcursul întregului an. 

 Durata de ieșire pe zi: nerestrictionat pe timpul zilei 

 Zona exterioară: trebuie să fie disponibili minim 4 m2  pentru fiecare găină, acoperit în principal cu 
vegetație compusă dintr-o gamă diversă de plante; un număr suficient de instalații de protecție sau 
adăposturi sau arbuști sau copaci distribuite în întreaga zonă exterioară 
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 Vegetația din zona în aer liber va fi întreținută în mod regulat pentru a reduce potențialul de surplus 
de nutrienți. 
Extinderea zonei exterioare2): Zonele în aer liber nu se vor extinde peste raza de 150 m de la cea 
mai apropiată trapa de ieșire/intrare din adăpostul de păsări. Cu toate acestea, este permisă o 
extindere de până la 350 m de la cea mai apropiată trapa a clădirii, cu condiția ca un număr 
suficient de adăposturi împotriva vremii nefavorabile și a prădătorilor să fie distribuit uniform în 
întreaga zonă în aer liber, cu cel puțin patru adăposturi la hectar. 

2)
perioada de tranziție de maximum 8 ani de la 1 ianuarie 2022 prevăzută pentru aceste exploatații sau unități de producție pentru a le permite 

să efectueze adaptările necesare pentru a se conforma noilor cerințe 
 
 
 

3. Verandă 
Verandă înseamnă o parte suplimentară, acoperită, neizolată, exterioară a unei clădiri destinată 
păsărilor de curte, cea mai lungă latură fiind de regulă dotată cu o plasa sau cu gard de sârmă, cu un 
climat exterior, iluminat natural și, acolo unde este necesar, artificial, și cu podea cu litiera. Suprafața 
utilă a verandei nu va fi luată în considerare pentru calculul densității de stocare și a suprafeței minime a 
zonelor interioare și exterioare. 
Cu toate acestea, o parte exterioară suplimentară acoperită a unei clădiri destinate păsărilor de curte, 
izolată astfel încât să nu aibă un climat exterior, poate fi luată în considerare pentru calcularea densității 
de populație și a suprafeței minime a zonelor interioare, dacă sunt indeplinite urmatoarele conditii: 

• este complet accesibil 24 de ore pe zi; 
• îndeplinește cerințele de la punctele 1.6.1 și 1.6.3 din partea II din anexa II la Regulamentul 

(UE) 2018/848 (izolarea, încălzirea și ventilația clădirii trebuie să asigure circulația aerului, nivelul 
prafului, temperatura, relativul umiditatea aerului și concentrația gazelor sunt menținute în limite care 
asigură bunăstarea animalelor); 

• îndeplinește aceleași cerințe pentru găuri de aer ca cele stabilite pentru verande la literele (a) și 
(b) din prezentul alineat; 
 
 

4.Sisteme cu mai multe niveluri 
Sistemele cu mai multe niveluri nu trebuie să aibă mai mult de trei niveluri de suprafață utilă, inclusiv 
parterul. Nivelurile înalte trebuie să fie construite astfel încât să prevină căderea dejecțiilor asupra 
păsărilor de dedesubt și trebuie să fie echipate cu un sistem eficient de îndepărtare a gunoiului de grajd. 
Toate nivelurile trebuie să permită o inspecție ușoară a păsărilor. Sistemele cu mai multe niveluri trebuie 
să asigure că toate păsările se pot deplasa liber și ușor la diferite niveluri sau zone intermediare. 
Sistemele cu mai multe niveluri trebuie să fie construite astfel încât să ofere tuturor păsărilor un acces 
egal, ușor la zonele în aer liber. 
 
 
 

5. 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, numai pentru 
pasarile tinere  
Plantele aromatice, condimentele și melasa convenționale pot fi utilizate până la limita de 1% din 
rația anuală. 

 25% din rația anuală poate conține furaje in conversie cumpărate din exterior. În cazul în care 
furajul este un produs in conversie intern, acesta poate fi utilizat în întregime. 

 În rația zilnică trebuie incluse furaje grosiere.   
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6. Achizițiile de animale: 
 

 Trebuie cumpărate puicuțe ecologice. Puii de 3 zile pot fi achzitionati în mod convențional cu 
aprobarea prealabilă a autorității competente. Trebuie respectată perioada de conversie de 6 
săptămâni. 

 
 
 

7. 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 BG.  

 Trebuie ținute suficiente înregistrări: detaliile sunt prezentate în jurnalul de documentare al BG.  
 
 
 
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati! 
www.bio-garantie.ro  

http://www.bio-garantie.ro/

