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Fișă informativă 
 

Utilizarea medicației în unitatea ecologică 
 
În conformitate cu reglementările ecologice ale UE, sănătatea animalelor trebuie asigurată, în primul 
rând, prin intermediul unor măsuri preventive. De îndată ce un animal este bolnav sau rănit, acesta 
trebuie tratat imediat pentru a reduce suferința. Vor fi favorizate metodele naturale de vindecare, cum ar 
fi homeopatia. 
 

În cazul în care este necesară utilizarea de medicamente alopate produse în mod sintetic, acestea 
trebuie să fie prescrise de un medic veterinar. Pentru aceste proceduri trebuie menținute evidențe 
exacte, care să conțină următoarele puncte: 

 Data tratamentului 

 Detalii privind diagnosticul 

 Doza 

 Care animal/ animale urmează să fie tratat/e (o identificare precisă a animalului tratat/ animalelor 
tratate trebuie să fie posibilă în orice moment!) 

 Tratamentul utilizat, inclusiv ingredientele 

 Metoda de tratament 

 Perioada legală de așteptare, precum și perioada de așteptare ecologică* 

 Tratamentul a fost efectuat de: 

 Prescris de: semnătură/ștampilă 

 Numărul rețetei (din colecția dvs. personală de rețete) 
 

Metodele naturale de vindecare, care nu necesită o rețetă, trebuie să fie, de asemenea, înregistrate. 
Pentru a vă asigura că nu ați omis niciun punct, puteți folosi jurnalul de documentare al Bio Garantie. 
 

* Perioada de așteptare 
După cum s-a menționat, perioada de așteptare trebuie respectată pentru fiecare tratament. Orice 
perioadă de așteptare impusă de lege pentru un anumit medicament trebuie dublată pentru a satisface 
standardele ecologice. Dacă nu este specificată nicio perioadă de așteptare, atunci perioada de 
așteptare ecologică trebuie să fie de cel puțin 48 de ore! Acest fapt este deosebit de important pentru 
găinile ouătoare și pentru animalele de lapte! Acest lucru înseamnă că, dacă se utilizează un 
medicament fără o perioadă de așteptare legală indicată, ouăle sau laptele animalelor nu pot fi vândute 
ca produse ecologice timp de două zile. În cazul în care tratamentul trebuie repetat pe parcursul mai 
multor zile, produsele nu pot fi vândute ca produse ecologice în timpul perioadei de tratament și pentru 
48 de ore suplimentare!  
Excepție: pentru medicamentele homeopate și fitoterapeutice se aplică perioadele legale de așteptare. 
Dublarea perioadei de așteptare sau adăugarea de 48 de ore nu este necesară. 
  

Mai mult decât atât, trebuie respectat faptul că niciun animal nu poate primi mai mult de trei tratamente 
chimice sau sintetice în decurs de un an. Animalele cu vârsta mai mare de un an pot primi numai 
tratamente chimice sau sintetice. Un tratament conține toate procedurile terapeutice până la vindecarea 
animalului. În cazul în care animalul trebuie tratat mai des de trei ori pe an, acesta trebuie să fie supus 
perioadei de conversie corespunzătoare pentru a fi vândut ca produs ecologic. Trebuie să se stabilească 
de la caz la caz, luând în considerare perioada de conversie, dacă așa se procedează în mod corect.  
 
Cele mai importante aspecte pentru tratamentul cu medicina alopată: 

 Este necesară rețeta eliberată de un medic veterinar 

 Documentarea tratamentului 

 Pentru vânzarea ecologică: dublarea perioadei de așteptare sau, în cazul în care nu există o 
perioadă de așteptare: adăugați 48 de ore (nu uitați durata tratamentului) 

 Pierderea statutului ecologic, în cazul unui număr mai mare de trei tratamente pe an, sau mai mult 
de un tratament pe an pentru animalele cu vârsta sub 1 an. 

  


