Fișă informativă
Accesul la suprafețele furajere
Animalele mâncătoare de furaje grosiere pot fi hrănite numai cu furaje ecologice.* Rația anuală
a purceilor de pana la 35 kg si a pasarilor tinere poate conține o cantitate maximă de 5%
componente proteice convenționale.
După accesul la suprafețe noi, pentru a permite utilizarea recoltei de pe aceste suprațe noi, se
aplică următoarele:
Din recoltele de pe noile suprafețe din propria dvs. fermă ecologică, care sunt evaluate
ca fiind convenționale în primul lor an, , o cantitate maximă de 20% din întreaga rație
poate fi dată ca hrană la animale.
Restricții:
 Această reglementare se referă la recoltele din pășuni permanente și la culturile furajere
perene pentru animale, precum și la culturile proteice (de exemplu, mazăre, fasole de
câmp), care au fost plantate după accesul la noile suprafețe. Prezenta reglementare nu se
aplică în cazul altor furaje concentrate!
 Este permis pășunatul acestor noi suprafețe.
 Suprafața afectată trebuie să nu fi fost adăugată fermei în ultimii 5 ani.
 În cazul în care cumpărați furaj de conversie (de exemplu fân, furaje concentrate) în plus
față de aceste furaje convenționale, se aplică următoarele:
Luate împreună, propriile furaje convenționale și furajele de conversie cumpărate nu au
voie să depășească 25 % din întreaga rație.
Furajele in conversie din propria fermă pot fi folosite după cum considerați că este adecvat.
Calculația se bazează, ca întotdeauna, pe baza substanței uscate.
Exemplu:
Rația anuală a bovinelor:
Furaje de conversie cumpărate în plus:
Cantitatea maximă admisă a rației convenționale
de întreținere provenind din noua suprafață
adăugată unității = 20%, adică
Suma furajelor de conversie și a furajelor
convenționale provenind din noile suprafețe:

100 t
15 t = 15 % din întreaga rație

20 t
35 t = 35 % din întreaga rație

Aceste 35 t corespund unui procentaj de 35 % din întreaga rație. Întrucât acesta depășește
procentul permis de 25 %, aceste rații nu corespund reglementărilor.
* Excepție: ierburile, condimentele și melasa convențională(e) pot reprezenta 1% din întreaga rație anuală. Această excepție
este valabilă pentru toate speciile de animale.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati!
www.bio-garantie.ro
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