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I. Przepisy prawne
Od dnia 1.01.2021 roku gospodarstwa ekologiczne funkcjonować będą wg
nowych przepisów prawnych. Obowiązywać będą:
Przepisy UE
1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 maja
2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i przepisy
wydane na podstawie tego rozporządzenia. Ze względu na specyficzny
charakter produkcji rolnej, w przypadku niektórych przepisów dotyczących
produkcji zwierzęcej obowiązywać będą przepisy przejściowe pozwalające
gospodarstwom na dostosowanie się do nowych zasad.
Przepisy krajowe
Uzupełnieniem przepisów unijnych jest w Polsce ustawa o rolnictwie ekologicznym oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z wykazem wszystkich aktów prawnych można zapoznać się wchodząc na
stronę: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2

II. Podstawowe definicje w zakresie produkcji zwierzęcej
 „produkcja ekologiczna” oznacza stosowanie, w tym w okresie konwersji, metod produkcji zgodnych z rozporządzeniem na wszystkich
etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji;
 „produkt ekologiczny” oznacza produkt pochodzący z produkcji ekologicznej, inny niż produkt wytworzony w okresie konwersji. Produkty
myślistwa lub rybołówstwa nie są uznawane za produkty ekologiczne;
 „surowiec rolny” oznacza produkt rolny, który nie został poddany żadnemu działaniu polegającemu na jego konserwacji lub przetworzeniu;
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 „gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki produkcyjne funkcjonujące pod jednolitym zarządem w celu wytwarzania żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych;
 „jednostka produkcyjna” oznacza wszystkie zasoby wykorzystywane w
gospodarstwie, takie jak obiekty produkcji podstawowej, działki rolne,
pastwiska, obszary na otwartej przestrzeni, budynki inwentarskie lub
ich części, ule, stawy rybne, systemy oraz obiekty zamknięte przeznaczone dla alg lub zwierząt akwakultury, jednostki prowadzące chów,
koncesjonowane obszary nadbrzeżne lub dna morskiego oraz obiekty
do składowania płodów rolnych, produktów upraw polowych, produktów z alg, produktów pochodzenia zwierzęcego, surowców i wszelkich
innych odnośnych środków produkcji zarządzanych ekologicznie;
 „produkcja zwierzęca” oznacza chów zwierząt domowych lub udomowionych zwierząt lądowych, w tym owadów;
 „wybieg” oznacza ogrodzony teren, który obejmuje część dającą zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi;
 „wyprodukowany z GMO” oznacza pochodzący, w całości lub częściowo z GMO, ale niezawierający GMO ani nieskładający się z GMO;
 „wyprodukowany przy użyciu GMO” oznacza wytworzony przy użyciu
GMO jako ostatniego żywego organizmu w procesie produkcji, ale niezawierający GMO, nieskładający się z GMO ani niewyprodukowany z
GMO.
Dodatkowe definicje dla drobiu
 „wiata” oznacza dodatkową, zadaszoną, nieizolowaną, zewnętrzną
część budynku przeznaczonego dla drobiu, w której najdłuższa strona
zazwyczaj zabezpieczona jest ogrodzeniem z drutu lub siatki; panuje w
niej klimat zewnętrzny, ma naturalne, oraz gdzie to konieczne sztuczne oświetlenie, a podłoże wyłożone jest ściółką;
 „młode kury” oznaczają młode zwierzęta z gatunku Gallus gallus w
wieku poniżej 18 tygodni;
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 „kury nioski” oznaczają zwierzęta z gatunku Gallus gallus w wieku co
najmniej 18 tygodni, przeznaczone do produkcji jaj do spożycia;
 „powierzchnia użytkowa dla kur niosek” oznacza: powierzchnię o szerokości co najmniej 30 cm i nachyleniu podłogi nie przekraczającym
14%, z wysokością prześwitu co najmniej 45 cm. Powierzchnie gniazd
nie są uważane za powierzchnie użytkowe;
 „kurnik” oznacza stały lub ruchomy budynek przeznaczony do utrzymywania stad drobiu, w którym wszystkie powierzchnie są osłonięte
dachem, włączając wiatę. W kurniku mogą być wydzielone odrębne
pomieszczenia, z których każde będzie przeznaczone dla jednego stada;
 „drób rzeźny” oznacza drób przeznaczony do produkcji mięsa;
 „stado” w kontekście odrębnych pomieszczeń w kurnikach oznacza
grupę ptaków, które są utrzymywane razem bez mieszania z innymi
gatunkami drobiu, które mają swoje własne pomieszczenia i przestrzenie otwarte;
 „kogut typu nieśnego” oznacza kurczę płci męskiej z linii kury nioski
przeznaczone do produkcji mięsa;
 „pularda” oznacza samicę gatunku Gallus gallus przeznaczoną do produkcji mięsa i poddawaną ubojowi w wieku co najmniej 120 dni.
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III.

Ogólne zasady ekologicznego chowu zwierząt

Grunty rolne, genetycznie modyfikowane organizmy w ekologicznym
chowie zwierząt
Z wyjątkiem pszczelarstwa, nie jest możliwy chów ekologicznych zwierząt
bez gruntów rolnych. W przypadku, gdy rolnik zamierzający prowadzić
ekologiczną produkcję zwierzęcą nie dysponuje gruntami rolnymi, może
zawrzeć pisemną umowę o współpracy z innym ekologicznym rolnikiem,
jeżeli chodzi o stosowanie ekologicznych jednostek produkcyjnych lub
jednostek produkcyjnych w okresie konwersji dla swoich zwierząt gospodarskich.
W ekologicznym chowie zwierząt, podobnie jak w całej produkcji ekologicznej, zabronione jest wykorzystywanie na każdym etapie produkcji
GMO, produktów wytworzonych z GMO i produktów wytworzonych przy
użyciu GMO. W przypadku zakupu zewnętrznych środków produkcji (nasiona, pasze, dodatki, itp.) należy bezwzględnie upewnić się, że dany produkt spełnia te kryteria. Jeżeli nieekologiczne środki zewnętrzne nie są
zaopatrzone w odpowiednią etykietę potwierdzającą spełnienie kryterium
„zakaz GMO” obowiązkiem rolnika jest otrzymanie od dostawcy potwierdzenia, że dany produkt spełnia kryterium.
Produkcja równoległa
W gospodarstwie można prowadzić jednocześnie ekologiczny i nieekologiczny chów zwierząt, pod warunkiem że:
– utrzymywane są różne gatunki zwierząt,
– wyraźnie i skutecznie oddzielone są poszczególne jednostki produkcyjne, tj.: ekologiczne, w okresie konwersji i nieekologiczne.
Zarządzanie produkcją zwierzęcą
Hodowla zwierząt ekologicznych obejmuje następujące obostrzenia:
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 zakazany jest chów sztucznie wyhodowanych zwierząt poliploidalnych,
 stosuje się naturalne metody reprodukcji; zezwala się na sztuczne
zapłodnienie,
 rozród nie jest wywoływany ani hamowany poprzez podawanie
hormonów lub innych substancji o podobnym skutku, chyba że
jest to forma leczenia weterynaryjnego stosowana indywidualnie
w odniesieniu do danego zwierzęcia,
 nie stosuje się form sztucznego rozrodu, takich jak klonowanie i
przenoszenie zarodków.
Wybór ras i linii
Przy wyborze ras uwzględnia się ich przydatność do produkcji ekologicznej
i możliwość zapewnienia wysokiego dobrostanu. Wybór odpowiedniej rasy
ma na celu zapobieganie wszelkim cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania. Przy wyborze ras lub linii pierwszeństwo należy
dać rasom lub liniom o dużej różnorodności genetycznej. Należy wziąć też
pod uwagę:
 zdolność zwierząt do dostosowania się do warunków lokalnych,
 ich wartość hodowlaną,
 długowieczność,
 żywotność,
 odporność na choroby lub problemy zdrowotne, bez szkody dla ich
dobrostanu.
Ponadto przy wyborze ras lub linii zwierząt należy kierować się możliwością uniknięcia określonych chorób lub problemów zdrowotnych związanych z niektórymi rasami lub liniami wykorzystywanymi w intensywnej
produkcji, takich jak zespół napięcia u świń, możliwie skutkujących otrzymaniem mięsa jasnego, miękkiego, cieknącego (PSE), a także nagłą śmiercią, spontanicznym poronieniem oraz trudnymi porodami wymagającymi
cesarskiego cięcia. Pierwszeństwo należy nadać rodzimym rasom i liniom.
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Wprowadzanie do stada zwierząt nieekologicznych
Z wyłączeniem okresu konwersji, co do zasady, zwierzęta ekologiczne są
urodzone lub wylęgają się i są chowane w ekologicznych jednostkach produkcyjnych. Na stronie CDR O/Radom:
https://roleko.cdr.gov.pl/index.php/baza-zwierzat
znajduje się baza dostępnych na rynku zwierząt z chowu ekologicznego.
Zgłoszenia zwierząt do bazy są dobrowolne.
Zwierzęta z chowu ekologicznego mogą być wprowadzone do innego gospodarstwa ekologicznego na każdym etapie swojego rozwoju. W przypadku gdy nie ma możliwości zakupu ssaków z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, do gospodarstwa ekologicznego mogą zostać wprowadzone w
celach hodowli, zwierzęta bez certyfikatu (konwencjonalne).Odbywa się to
na szczególnych warunkach i takie zwierzęta oraz produkty z nich wytworzone mogą być uznane za ekologiczne po spełnieniu wymogów okresu
konwersji.

1. W przypadku, gdy stado jest tworzone po raz pierwszy, młode nieekologiczne ssaki należy chować zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego
natychmiast po odsadzeniu. Ponadto do stada można wprowadzić bez
ograniczeń ilościowych:
– bawoły, cielęta, źrebięta, jeleniowate w wieku poniżej szóstego
miesiąca życia,
– jagnięta i koźlęta muszą być w wieku poniżej sześćdziesięciu dni,
– prosięta muszą ważyć mniej niż 35 kg,
– króliki w wieku poniżej trzech miesięcy.

2. W przypadku odnawiania stada można zakupić nieekologiczne „dorosłe”
samce i samice nieródki ssaków, które od momentu wprowadzenia do
stada muszą być chowane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Ponadto liczba samic ssaków podlega następującym rocznym ograniczeniom:
– maksymalnie 10% dorosłych zwierząt koniowatych lub bydła,
10

–
–



maksymalnie 20% dorosłych świń, owiec, kóz, królików lub jeleniowatych
w przypadku stad składających się z mniej niż:
10 sztuk koniowatych, jeleniowatych, bydła lub królików albo
5 świń, owiec lub kóz,
odnowienie, ogranicza się do maksymalnie jednego zwierzęcia w

roku.
Odsetki określone wyżej mogą być zwiększone do 40% po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściwego WIJHARS w następujących przypadkach:
– kiedy znacznie zwiększa się gospodarstwo,
– kiedy zmienia się rasę,
– kiedy rozwija się nową specjalizację w chowie zwierząt gospodarskich,
– kiedy rasy zagrożone są wyginięciem.
W celu uzyskania zgody na wprowadzenie do 40% zwierząt nieekologicznych, należy złożyć wniosek o odstępstwo „Wniosek o wydanie zgody na
wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż…………….”.
W przypadku gdy brak jest ekologicznego drobiu, a stado jest tworzone po
raz pierwszy, odnawiane lub odbudowywane, można zakupić drób bez
certyfikatu ekologicznego pod warunkiem uzyskania zgody WIJHARS, jeśli:
– młode kury do produkcji jaj i drób przeznaczony do produkcji mięsa mają mniej niż trzy dni.
W celu uzyskania zgody na wprowadzenie nieekologicznego drobiu do
gospodarstwa należy złożyć „Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie
do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu”.
Pamiętać należy jednak, że wprowadzenie zwierząt nieekologicznych jest
możliwe dopiero wtedy jeśli w „bazie zwierząt” dostępnej na stronie CDR
O/Radom nie znajdują się ekologiczne zwierzęta dostępne na rynku, które
spełniają wymagania jakościowe (np. rasa, wiek) lub ilościowe rolnika dotyczące zwierząt ekologicznych.
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Aktualne wnioski o odstępstwa znajdują się na stronie: https:
//www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcjiekologicznej

3. W przypadku odnawiania pasiek, w drodze odstępstwa można zastąpić
nieekologicznymi matkami i rodzinami pszczelimi w danej jednostce produkcyjnej 20% matek pszczelich i rodzin pszczelich, pod warunkiem że te
matki pszczele i rodziny zostaną umieszczone w ulach zawierających plastry lub węzę pochodzące z ekologicznych jednostek produkcyjnych. W
każdym przypadku raz w roku dopuszcza się wymianę jednej rodziny lub
jednej matki pszczelej przez nieekologiczną rodzinę lub matkę pszczelą.
Konwersja w ekologicznym chowie zwierząt
Jeżeli na produkcję ekologiczną przestawiane jest całe gospodarstwo,
okres konwersji wynosi 2 lata, także dla zwierząt. W przypadku, gdy do
gospodarstwa ekologicznego wprowadzane są zwierzęta nieekologiczne,
długość okresu konwersji zależy od gatunku zwierzęcia. Określono następujące okresy trwania tego procesu:
– 12 miesięcy – w przypadku bydła i koniowatych przeznaczonych
do produkcji mięsa, a w każdym przypadku nie mniej niż trzy
czwarte ich życia,
– 6 miesięcy – w przypadku owiec, kóz i świń oraz zwierząt przeznaczonych do produkcji mleka,
– 10 tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji
mięsa, z wyjątkiem kaczek rasy pekin, wprowadzonego w wieku
poniżej 3 dni,
– 7 tygodni – w przypadku kaczek rasy pekin wprowadzonych w
wieku poniżej trzech dni,
– 6 tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji jaj,
wprowadzonego w wieku poniżej 3 dni,
– 12 miesięcy – w przypadku pszczół.
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Żywienie zwierząt
Prawidłowe żywienie jest podstawowym warunkiem, obok zachowania
dobrostanu, doboru gatunku i rasy, uzyskania dobrych wyników produkcyjnych. Efektywne żywienie wymaga spełnienia szeregu warunków, w
tym żywienia paszą ekologiczną dostosowaną pod względem składu surowcowego, formy (sypka/granulowana, itp.), do zapotrzebowania zwierząt uwarunkowanego: wydajnością, wiekiem, stanem fizjologicznym,
zdrowiem, kondycją, itp. Pasze dla zwierząt pozyskuje się przede wszystkim z gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane, lub z innych
gospodarstw ekologicznych w tym samym regionie. Przepisy rolnictwa
ekologicznego narzucają jeszcze kilka innych warunków i ograniczeń dotyczących żywienia zwierząt ekologicznych:
– nie wolno utrzymywać zwierząt w warunkach, które mogą prowadzić do anemii, lub stosować diety powodującej taki skutek (zakaz
opasu cieląt na „białe mięso”),
– tucz musi być odwracalny na każdym etapie chowu,
– zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt,
– nie stosuje się stymulatorów wzrostu i syntetycznych aminokwasów,
– z wyjątkiem pszczół, świń i drobiu, zwierzęta ekologiczne mają stały dostęp do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki, lub
mają stały dostęp do pasz objętościowych.
Wypas zwierząt
Ekologiczne zwierzęta wypasa się na gruntach ekologicznych. Można je
również wypasać na gruntach, z których korzystają także zwierzęta nieekologiczne (grunty „wspólne”) pod warunkiem, że:
– na gruntach wspólnych w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat nie
stosowano produktów lub substancji niedopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej;
– zwierzęta nieekologiczne, korzystające ze wspólnych gruntów lub
korzystające w ograniczonym czasie z pastwisk ekologicznych, były
13

utrzymywane w sposób przyjazny dla środowiska, tj. na obszarach
objętych:
•
systemami rolno-leśnymi i usługami rolno-leśnymi,
•
zalesieniami,
•
działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi,
•
ONW,
•
Natura 2000.
– produkty zwierzęce wytworzone przez zwierzęta ekologiczne w
trakcie korzystania przez nie ze „wspólnych” gruntów nie są uznawane jako produkty ekologiczne, chyba że można udowodnić odpowiednie odizolowanie od zwierząt nieekologicznych
W trakcie spędu zwierzęta ekologiczne można wypasać na gruntach nieekologicznych, gdy są pędzone z jednego pastwiska na drugie. W tym okresie zwierzęta ekologiczne są oddzielone od innych zwierząt. Pasza nieekologiczna w postaci trawy i innych roślin, na których wypasane są zwierzęta,
jest dozwolona:
 przez okres maksymalnie 35 dni, obejmujący zarówno wędrówkę
na pastwisko, jak i powrót, lub
 w odniesieniu do maksymalnie 10% łącznej rocznej dawki pokarmowej obliczonej jako odsetek suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.
Stosowanie pasz będących w okresie konwersji
W żywieniu ekologicznych zwierząt można stosować pasze będące w okresie konwersji, z następującymi obostrzeniami:
– średnio do 25% składu dawki pokarmowej (w przeliczeniu na suchą masę) mogą stanowić pasze pochodzące z produkcji w okresie
konwersji z drugiego roku konwersji,
– odsetek ten można zwiększyć do 100% w przypadku gdy te pasze
pochodzące z produkcji w okresie konwersji pochodzą z gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta
oraz
14

–

do 20% (w przeliczeniu na suchą masę) całkowitej średniej ilości
pasz, którymi żywione są zwierzęta gospodarskie, może pochodzić
z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych, działkach z
uprawami wieloletnimi lub roślin wysokobiałkowych wysianych zasianych na gruntach zarządzanych ekologicznie w pierwszym roku
konwersji, pod warunkiem że grunty te są częścią tego samego gospodarstwa.
Jeżeli do żywienia stosuje się oba rodzaje paszy w okresie konwersji, całkowity łączny odsetek takich pasz w dawce pokarmowej nie przekracza
25% (w przeliczeniu na suchą masę).
Profilaktyka i opieka weterynaryjna
Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” sprawdzi się także w ekologicznym chowie zwierząt jeśli stosować się będzie wobec zwierząt następujące
zasady:
– właściwy dobór ras i linii, stosowanie paszy wysokiej jakości, zapewnianie możliwości ruchu, odpowiedniej obsady oraz odpowiednich pomieszczeń,
– higiena pomieszczeń, a przede wszystkim:
• usuwanie odchodów i resztek pasz tak często jak to jest konieczne,
• regularne czyszczenie i ewentualnie dezynfekcja pomieszczeń,
 likwidacja owadów i innych szkodników lub zapobieganie ich występowaniu (pułapki, siatki itp.),
– wprowadzenie nowych zwierząt do stada powinno być poprzedzone ich kwarantanną lub badaniami przesiewowymi,
– można stosować immunologiczne (pobudzające układ odpornościowy do działania) weterynaryjne produkty lecznicze.
Bezwzględnie nie można w ekologicznym chowie zwierząt:
–

profilaktycznie stosować syntetyzowanych chemicznie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych w tym antybiotyków
oraz bolusów (podanie leku w dużej dawce) złożonych z syntetyzowanych chemicznie cząstek,
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–

stosować stymulatorów wzrostu lub produktywności (w tym antybiotyków, kokcydiostatyków i innych sztucznych środków wspomagających wzrost) oraz hormonów i podobnych środków służących kontroli reprodukcji lub innym celom (np. wywoływaniu lub
synchronizowaniu rui
Jeżeli pomimo wprowadzenia wszystkich środków zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie zdrowia zwierząt, zwierzęta zachorują lub ulegną zranieniu, należy natychmiast przystąpić do ich leczenia, a w razie
konieczności odizolować w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach
oraz zapewnić opiekę weterynaryjną. Powinno się poinformować lekarza
weterynarii, że w przypadku zwierząt ekologicznych leki roślinne i produkty homeopatyczne, pierwiastki śladowe, mają pierwszeństwo przed syntetycznymi alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi lub antybiotykami, pod warunkiem, że ich działanie lecznicze jest skuteczne dla
danego gatunku zwierząt oraz w warunkach, w jakich mają być one zastosowane.
Przykładem na możliwość ograniczenia występowania chorób i pasożytów
u bydła mogą być doświadczenia prowadzone przez UP Lublin, dotyczące
zastosowania mieszanki ziołowej składającej się z m.in. ziela jeżówki purpurowej, ziela tymianku, liści szałwii, oregano, lebiodki, nasion lnu. Stosowanie tej autorskiej mieszanki ograniczyło inwazję pasożytów oraz ilość
biegunek u nowonarodzonych cieląt, których matki dostawały taką mieszankę w okresie okołoporodowym (Klebaniuk R. 2017).
Jeśli jednak zastosowanie wszystkich wymienionych wcześniej środków,
jest nieskuteczne, a leczenie jest konieczne w celu zapobieżenia cierpieniu
lub stresowi zwierząt, dopuszcza się zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków na
odpowiedzialność lekarza weterynarii. Okres karencji między podaniem
zwierzęciu ostatniej dawki alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania jest dwukrotnie dłuższy niż
prawnie obowiązujący okres karencji a w przypadku, gdy taki okres nie
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został określony - 48 godzin. Z wyjątkiem szczepień, leczenia chorób pasożytniczych i innych obowiązkowych programów zwalczania chorób, w
przypadku gdy zwierzę lub grupa zwierząt przechodzi więcej niż trzy kuracje syntetyzowanymi chemicznie alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, w okresie 12 miesięcy, lub więcej
niż jedną kurację, jeżeli ich cykl produkcyjny jest krótszy niż rok, dane
zwierzęta gospodarskie ani produkty z nich otrzymane nie są sprzedawane
jako produkty ekologiczne, a zwierzęta gospodarskie przechodzą okresy
konwersji.
WAŻNE!
Dozwolone są zabiegi związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt wymagane na podstawie przepisów Unii.
Dobrostan zwierząt
W ekologicznym chowie zwierząt, zwierzę z „przedmiotu produkcji” staje
się podmiotem, któremu trzeba zapewnić wolność od niewygód, wolność
w przejawianiu naturalnych zachowań, wolność od głodu i pragnienia,
wolność od cierpienia. Wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt są z reguły
wyższe dla zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Jeżeli jednak przepisy krajowe są w odniesieniu do któregoś z parametrów
(np. minimalna powierzchnia, stężenie szkodliwych gazów, oświetlenie)
wyższe niż w zasadach rolnictwa ekologicznego, wtedy należy stosować się
do przepisów krajowych. W przypadku gospodarstw rozpoczynających
chów zwierząt w systemie rolnictwa ekologicznego może się to wiązać z
dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi.
Zapewnienie dobrostanu zwierząt to m.in:
–

wiedza i umiejętności osób zajmujących się obsługą zwierząt w zakresie zasad żywienia i pojenia danego gatunku, naturalnych zachowań zwierząt, podstawowej opieki nad zwierzętami chorymi,
bezpiecznej obsługi zwierząt i urządzeń wykorzystywanych w chowie zwierząt,
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–

obsada i warunki w pomieszczeniach, tak by zapewniały zaspokojenie potrzeb rozwojowych, fizjologicznych i naturalnych zachowań zwierząt w szczególności poprzez:
• minimalne powierzchnie dla danego gatunku, które zapewniają
możliwość naturalnego stania, poruszania się, łatwego kładzenia, obracania, czyszczenia, przyjmowania naturalnych pozycji oraz wykonywania
wszystkich naturalnych ruchów takich jak przeciąganie się czy też machanie skrzydłami,
• zakaz stosowania uwięzi z wyłączeniem stad bydła do 40 sztuk dorosłych i okresu choroby lub zagrożenia dla pracowników obsługujących
zwierzęta,
• odpowiednie oświetlenie, temperaturę, wentylację,
– zapewnienie stałego dostępu do terenów na wolnym powietrzu
(wybiegi), a także w miarę możliwości do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że na podstawie innych przepisów (np. zakaz weterynaryjny) narzucono
ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną zdrowia ludzi i
zwierząt.
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
Jedną z ważniejszych zasad w rolnictwie ekologicznym jest utrzymywanie
takiej obsady zwierząt by nie przekroczyć 170 kg N pochodzącego z nawozów naturalnych na 1 ha UR. Liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie powinna być na takim poziomie by zapobiec nadmiernemu wypasowi, zryciu gleby, erozji oraz zanieczyszczeniu powodowanym przez zwierzęta przez rozrzucanie obornika.
Przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów przeprowadzane w
pierwszych trzech dniach życia oraz usuwanie rogów lub ich zawiązków
mogą być wyjątkowo dozwolone jedynie gdy praktyki te poprawiają zdrowie, dobrostan lub higienę zwierząt gospodarskich lub gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo pracowników. Zabiegi te mogą być stosowane jedynie po
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uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie IJHARS i wykonane będą przez
wykwalifikowany personel.
Lokalizacja budynków, wybiegów i pastwisk
Jest to jeden z ważniejszych elementów mogących mieć wpływ na ekologiczny chów zwierząt i produktów od nich pochodzących. Wybierając lokalizację budynku inwentarskiego, wybiegu, pastwiska i biorąc pod uwagę, że
zwierzęta „eko” spędzają na nich znaczną część życia, szczególną uwagę
należy zwrócić na:
– odległość od dużych gospodarstw konwencjonalnych zajmujących
się podobną produkcją zwierzęcą, ze względu na możliwość przenoszenia chorób przez gryzonie,
– odległość od lasu, zwłaszcza w przypadku chowu świń, gdyż sąsiedztwo lasu ze względu na bytujące tam dziki stanowić może
stanowić zagrożenie ASF,
– stan podłoża na wybiegach – nie może być podmokły ani bagienny,
– w przypadku chowu drobiu unikać lokalizacji wybiegów, pastwisk
w pobliżu dużych skupisk przebywania dzikich ptaków (np. w czasie przelotów), lub na czas ich pobytu nie wypuszczać drobiu na
wybieg,
– w przypadku drobiu wodnego uwzględnić odległość od zbiorników
wodnych.
Jeżeli nie jest możliwa odpowiednia duża izolacja przestrzenna od potencjalnych zagrożeń wskazane jest założenie ochronnych barier typu nasadzenia żywopłotów, szpalery drzew itp.
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IV. Dodatkowe przepisy w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich utrzymywanych
ekologicznie
BYDŁO, OWCE, KOZY, KONIOWATE
Żywienie
•
co najmniej 60% (od 1.01.2023 - 70%) paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa, lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe albo taka
pasza nie jest dostępna, produkowana jest we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w
okresie konwersji oraz z podmiotami produkującymi pasze przy użyciu
paszy i materiału paszowego z tego samego regionu;
•
zwierzęta mają zapewniony dostęp do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki;
•
bykom w wieku powyżej jednego roku zapewnia się dostęp do
pastwisk lub obszarów na otwartej przestrzeni;
•
w przypadku gdy zwierzęta mają dostęp do pastwisk w okresie
wypasu, a system pomieszczeń zimowych daje zwierzętom swobodę ruchu, w miesiącach zimowych można odstąpić od obowiązku zapewnienia
im obszarów na otwartej przestrzeni;
•
co najmniej 60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej stanowi
pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka;
•
w przypadku krów mlecznych dopuszcza się obniżenie do 50%
udziału tych pasz maksymalnie przez okres trzech miesięcy podczas wczesnej laktacji;
•
minimalny okres odpajania cieląt mlekiem wynosi:
- 90 dni od urodzenia w przypadku bydła i koniowatych
- 45 dni od urodzenia w przypadku owiec i kóz.
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Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
•
cielęta powyżej 1 tygodnia życia utrzymuje się grupowo z wyłączeniem przyczyn weterynaryjnych, w pomieszczeniach podłoga jest gładka,
ale nie śliska;
•
w pomieszczeniach jest wystarczająco dużo wygodnej, czystej i
suchej powierzchni do leżenia lub wypoczynku o konstrukcji litej bez listew;
•
na powierzchni wypoczynkowej znajduje się obszerne, suche miejsce do leżenia wyłożone ściółką. Ściółka składa się ze słomy lub innego
odpowiedniego naturalnego materiału. Ściółka może być ulepszona i
wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi dopuszczonymi jako
nawóz lub środek poprawiający żyzność gleby do stosowania w produkcji
ekologicznej;
•
co najmniej połowa minimalnej powierzchni pomieszczeń określona w załączniku I część I dla bydła, owiec, kóz i koniowatych powinna być
powierzchnią o konstrukcji litej, tj. bez listew i krat.

21

Minimalne powierzchnie w pomieszczeniach, na otwartej przestrzenie
dla bydła, owiec, kóz i koniowatych
Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt)

Grupa
technologiczna
Zwierzęta
młode

Minimalna
masa żywej
wagi (kg)

Powierzchnia przestrzeni
otwartych (pow. wybiegu,
z wyłączeniem pastwisk)

2

m /szt
ukę

2

m /sztukę

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

powyżej 350

5, minimum 1
2
m /100
kg

3,7 minimum 0,75 m /100 kg

Krowy mleczne

6

4,5

Buhaje hodowlane

10

30

2

Owce i kozy
Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna netto dostępna dla
zwierząt)
Gatunek

Powierzchnia przestrzeni otwartych
(powierzchnia wybiegu, z wyłączeniem pastwisk)

2

2

m /sztukę

m /sztukę

Owce

1,5

2,5

Jagnięta

0,35

0,5
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Kozy

1,5

2,5

Koźlęta

0,35

0,5

Zwierzęta koniowate

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt)

Minimalna
masa
żywej
wagi (kg)
Zwierzęta
koniowate
przeznaczone
do hodowli i
tuczu

Powierzchnia
przestrzeni otwartych (powierzchnia wybiegu, z
wyłączeniem pastwisk)

2

m /sztukę (rozmiar boksu uzależniony od wielkości koni)

2

m /sztukę

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

powyżej 350

5, minimum 1
2
m /100 kg

3,7, minimum 0,75
2
m /100 kg

ŚWINIE
Żywienie
W przypadku żywienia świń dodatkowo obowiązują następujące obostrzenia:
•
minimalny okres odpajania prosiąt mlekiem wynosi 40 dni,
•
co najmniej 30 % paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa. W
przypadku gdy nie jest to możliwe albo taka pasza nie jest dostępna, jest
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produkowane we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkującymi pasze przy użyciu paszy i materiału paszowego z
tego samego regionu,
•
do dziennej dawki pokarmowej dodaje się paszę objętościową,
zieloną, susz paszowy lub kiszonkę;
•
w przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać paszy białkowej wyłącznie z produkcji ekologicznej i właściwy organ potwierdził, że ekologiczna pasza białkowa nie jest dostępna w wystarczającej ilości, nieekologiczna
pasza białkowa może być stosowana do dnia 31 grudnia 2025 r., pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:
– jest ona niedostępna w postaci ekologicznej,
– została wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników
chemicznych,
– jej zastosowanie ogranicza się do żywienia prosiąt o wadze do 35
kg określonymi związkami białka; oraz
– maksymalny dozwolony odsetek w okresie 12 miesięcy w odniesieniu do tych zwierząt nie przekracza 5% ( suchej masy pasz pochodzenia rolniczego).
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
W przypadku pomieszczeń i praktyk gospodarskich stosuje się następujące
przepisy:
•
w pomieszczeniach podłoga jest gładka, ale nie śliska;
•
w pomieszczeniach jest wystarczająco dużo wygodnej, czystej i
suchej powierzchni do leżenia lub wypoczynku o konstrukcji litej bez listew,
•
na powierzchni wypoczynkowej znajduje się obszerne, suche miejsce do leżenia wyłożone ściółką,
•
ściółka składa się ze słomy lub innego odpowiedniego naturalnego
materiału. Ściółka może być ulepszona i wzbogacona dowolnymi produk-
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tami mineralnymi dopuszczonymi jako nawóz lub środek poprawiający
żyzność gleby do stosowania w produkcji ekologicznej,
•
należy zawsze zapewnić legowisko ze ściółką zrobioną ze słomy lub
innego odpowiedniego materiału na tyle duże, aby wszystkie świnie w
kojcu mogły w tym samym czasie położyć się w sposób powodujący zajęcie
przez każdą z nich możliwie największej przestrzeni,
•
lochy utrzymuje się w grupach, z wyjątkiem końcowego okresu
ciąży i w okresie karmienia, w którym lochy muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się na swoich wybiegach a ich ruchy mogą być ograniczane tylko przez krótki czas,
•
lochom zapewnia się słomę lub inny odpowiedni naturalny materiał w wystarczającej ilości, aby umożliwić im zbudowanie gniazda,
•
wybiegi umożliwiają świniom załatwianie potrzeb fizjologicznych i
rycie. Do celów rycia można stosować różne podłoża,
•
dopuszczalna jest fizyczna kastracja prosiąt w przypadkach uzasadnionych utrzymaniem jakości produktów i tradycyjnymi praktykami
produkcyjnymi pod warunkiem, że cierpienie prosiąt zostanie ograniczone
do minimum poprzez zastosowanie odpowiedniego znieczulenia lub analgezji i zaangażowanie wykwalifikowanego personelu do przeprowadzania
zabiegu,
•
obszary na otwartej przestrzeni muszą zapewniać świniom komfortowe warunki. Jeżeli jest to możliwe, preferuje się obszary pokryte
drzewami lub lasy.
•
obszary na otwartej przestrzeni muszą mieć klimat zewnętrzny
oraz zapewniać dostęp do schronień, a także warunki pozwalające utrzymać właściwą temperaturę ciała świń.
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Minimalne powierzchnie w pomieszczeniach,
na otwartej przestrzenie dla świń
Powierzchnia pomieszczeń (wewnętrzna netto dostępna dla
świń oznacza wewnętrzne wymiary z uwzględnieniem poideł, lecz bez koryt, w których świnie nie mogą się położyć)

Grupa technologiczna

Minimalna masa
żywej wagi (kg)

Lochy karmiące z prosiętami do czasu odsadzenia

2

m /sztu
kę

Powierzchnia przestrzeni
otwartych
2

m /sztukę

7,5 na
lochę

2,5

Nie więcej niż 35 kg

0,6

0,4

Więcej niż 35 kg, ale
nie więcej niż 50 kg

0,8

0,6

Więcej niż 50 kg, ale
nie więcej niż 85 kg

1,1

0,8

Więcej niż 85 kg, ale
nie więcej niż 110 kg

1,3

1

Ponad 110 kg

1,5

1,2

Samice świń przeznaczone do rozrodu
Lochy prośne niekarmiące

2,5

1,9

Samce świń przeznaczone do rozrodu
Knur

6
10- jeżeli
krycie ma
miejsce w
kojcu
knura

8

Świnie do tuczu
Warchlaki, świnie na
chów, loszki, knury na
chów
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Ważne (nowość)!
Co najmniej połowa minimalnej powierzchni zarówno pomieszczeń, jak i
przestrzeni otwartych określona w tabeli powyżej powinna być powierzchnią o konstrukcji litej, tj. bez listew i krat.
Odstępstwo
W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zgodnie z rozporządzeniem 834/2007, w obiektach wybudowanych, odnowionych lub oddanych do użytku przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia
464/2020 tj. przed 1.01.2021, które wskutek zmiany przepisów wymagają
znacznej przebudowy obiektów zewnętrznych niezbędnej w celu spełnienia wymogu, zgodnie z którym co najmniej połowa powierzchni przestrzeni otwartej ma konstrukcję litą, wymóg ten należy spełnić począwszy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2029 r. Gospodarstwa przystępujące do systemu
rolnictwa ekologicznego po 1.01.2021r. muszą wymagania te spełniać w
chwili przystąpienia do systemu.

JELENIOWATE
Żywienie
W żywieniu jeleniowatych stosuje się ponadto następujące przepisy:
•
minimalny okres odpajania cieląt w okresie ssania mlekiem wynosi
90 dni,
•
co najmniej 60% paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa, lub,
w przypadku gdy nie jest to możliwe lub gdy taka pasza nie jest dostępna,
jest produkowane we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami
produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z
podmiotami produkującymi pasze przy użyciu paszy i materiału paszowego
z tego samego regionu,
•
odsetek ten zostanie zwiększony do 70% od dnia 1 stycznia 2023r.,
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•
zwierzęta mają zapewniony dostęp do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki,
•
w przypadku gdy zwierzęta mają dostęp do pastwisk w okresie
wypasu, a system pomieszczeń zimowych daje zwierzętom swobodę ruchu, w miesiącach zimowych można odstąpić od obowiązku zapewnienia
im obszarów na otwartej przestrzeni,
•
co najmniej 60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej stanowi
pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. W odniesieniu do
samic jeleniowatych produkujących mleko dopuszcza się obniżenie do 50%
udziału tych pasz maksymalnie przez okres trzech miesięcy podczas wczesnej laktacji,
•
w okresie wegetacji na wybiegu musi być zapewniona możliwość
naturalnego wypasu utrzymywanie zwierząt na wybiegach, które nie są w
stanie zapewnić paszy do wypasu, jest zakazane,
•
dokarmianie jest dozwolone wyłącznie w przypadku niewystarczających możliwości wypasu w związku ze złymi warunkami pogodowymi;
•
zwierzętom trzymanym na wybiegach należy zapewnić czystą i
świeżą wodę. W przypadku braku łatwo dostępnego dla zwierząt naturalnego źródła wody należy zapewnić miejsca pojenia zwierząt.
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
W odniesieniu do miejsc utrzymywania jeleniowatych i praktyk gospodarskich stosuje się następujące przepisy:
•
jeleniowate należy trzymać w zewnętrznych zagrodach lub na zewnętrznych wybiegach, zapewniając pastwiska, jeżeli warunki to umożliwiają,
•
zewnętrzne zagrody lub wybiegi muszą być skonstruowane w taki
sposób, aby poszczególne gatunki jeleniowatych można było w razie potrzeby oddzielić,
•
w przypadku każdej zewnętrznej zagrody lub każdego zewnętrznego wybiegu musi istnieć możliwość podziału na dwa obszary albo każda
zewnętrzna zagroda lub każdy zewnętrzny wybieg musi przylegać do innej
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zewnętrznej zagrody lub innego zewnętrznego wybiegu, tak aby na każdym obszarze lub w każdej zewnętrznej zagrodzie lub na każdym zewnętrznym wybiegu można było kolejno przeprowadzać pielęgnację,
•
jeleniowatym należy zapewnić elementy gwarantujące im możliwość ukrycia się oraz ochronę przed warunkami pogodowymi najlepiej za
pomocą naturalnych schronień, np. zapewniając, aby w zewnętrznej zagrodzie lub na zewnętrznym wybiegu znajdowały się grupy drzew lub
krzewów, części lub obrzeża lasów. Jeżeli nie jest to możliwe w wystarczającym stopniu przez cały rok, należy zapewnić zadaszone sztuczne schronienia,
•
zewnętrzne zagrody lub wybiegi dla jeleniowatych muszą być wyposażone w elementy lub pokryte roślinnością, dzięki którym zwierzęta
będą mogły ścierać scypuł z poroża,
•
na późnym etapie ciąży oraz dwa tygodnie po porodzie samice
jeleniowatych muszą mieć dostęp do obszarów pokrytych roślinnością,
która umożliwi im ukrycie cieląt,
•
ogrodzenia wokół zewnętrznych zagród lub wybiegów muszą być
skonstruowane w taki sposób, aby jeleniowate nie mogły uciec (min. 2 m
wysokości),
•
jeleniowate mają zapewnione kryjówki, schronienia i płoty, które
nie stanowią zagrożenia dla zwierząt,
•
na wybiegach jeleni zwierzęta muszą móc tarzać się w błocie, co
umożliwia im czyszczenie sierści oraz regulację temperatury ciała,
•
miejsca żywienia zakłada się na obszarach osłoniętych przed działaniem warunków pogodowych i dostępnych zarówno dla zwierząt, jak i
opiekujących się nimi ludzi,
•
podłoże w pobliżu miejsc żywienia jest utwardzone, natomiast
paśnik na paszę musi być zadaszony,
•
jeżeli nie można zapewnić stałego dostępu do paszy, miejsca żywienia są tak zaprojektowane, aby wszystkie zwierzęta mogły żywić się
jednocześnie,
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•
jeleniowate można utrzymywać w pomieszczeniach (w boksachpojedynczo lub grupowo) tylko w następujących przypadkach:
– poza okresem pastwiskowym lub
– w przypadku choroby lub
– w przypadku kwarantanny
W przypadku utrzymywania jeleniowatych w pomieszczeniu:
•

podłoga jest gładka, ale nie śliska;

•
w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo wygodnej, czystej i suchej powierzchni do leżenia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listew. Na
powierzchni wypoczynkowej znajduje się obszerne, suche miejsce do leżenia wyłożone ściółką. Ściółka składa się ze słomy lub innego odpowiedniego naturalnego materiału. Ściółka może być ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi dopuszczonymi na jako nawóz lub środek poprawiający żyzność gleby do stosowania w produkcji ekologicznej.
Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych
w odniesieniu do jeleniowatych
Jeleniowate
gatunek

Minimalna powierzchnia
przestrzeni otwartych w
zagrodach lub wybiegach

Obsada – maksymalna liczba zwierząt
*1
dorosłych ( ) na ha

Jeleń wschodni
Cervus nippon

1 ha

15

Daniel
Dama dama

1 ha

15

Jeleń szlachetny
Cervus elaphus

2 ha

7

Jeleń Davida
Elaphurus davidianus

2 ha

7
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Więcej niż jeden
gatunek jeleniowatych

3 ha

7, jeżeli w stadzie występuje jeleń szlachetny
lub jeleń Davida;
15, jeżeli w stadzie nie
występuje jeleń szlachetny ani jeleń Davida;

*1

( ) Dwa jeleniowate w wieku do 18 miesięcy liczy się jako jedno zwierzę jeleniowate.

Przepisy wspólnotowe nie regulują minimalnych powierzchni dla jeleniowatych przebywających w ograniczonym czasie w pomieszczeniu. Obowiązują więc przepisy krajowe. W sytuacji gdy jeleniowate przebywają w pomieszczeniu należy im zapewnić powierzchnię boksu, w przeliczeniu na
jedną sztukę nie mniejszą niż :
– jeleni do 12. miesiąca życia - co najmniej 2 m2;
– jeleni powyżej 12. miesiąca życia - co najmniej 3 m2;
– danieli do 12. miesiąca życia - co najmniej 1 m2;
– danieli powyżej 12. miesiąca życia - co najmniej 1,5 m2.

DRÓB
Wybór ras i linii
Aby zapobiec stosowaniu intensywnych metod produkcji, drób chowa się
do osiągnięcia minimalnego wieku ubojowego albo utrzymuje się wolno
rosnące linie drobiu przystosowane do chowu na otwartej przestrzeni.
Rasy i linie wolnorosnące:
kury: Plymouth Rock (PR), Polbar (Pb), Rhode Island Red (K-22, K-44, K-66,
R-11, R-55, V-44), Rhode Island White (A-22, A-33, A-88, M-55), White
Rock (WR), Zielononóżka kuropatwiana (Z-11, Zk, ZS-11), Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), Sussex (S-11, S-55, S-66),
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mieszańce kur ras i linii wymienionych wyżej z rasami kur: Astra D, Astra N,
Astra P, Messa 443, Messa 445, Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4, Rosa 5,
gęsi: Biała włoska (Biała kołudzka), Biłgorajska (Bi), Kartuska (Ka), Kielecka
(Ki), Landes (La, LD, LsD-01), Lubelska (Lu), Podkarpacka (Pd), Pomorska
(Po), Romańska (Ro), Rypińska (Ry), Suwalska (Su), Zatorska (Zd-1), Słowacka (Sł), Garbonosa (Ga),
kaczki: Kaczka pomniejszona (K-2), Pekin angielski (LsA), Pekin krajowy (P11, P-22, P-33, P-44, P-55), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9), KhO-1,
Pekin (A-55, K-11, P-66, P-77), e)
indyki: Białe Szerokopierśne, Bronz Szerokopierśne, Małe Białe Beltsville
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta z wolno rosnących linii drobiu,
obowiązuje następujący minimalny wiek ubojowy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

81 dni w przypadku kurczaków,
150 dni w przypadku kapłonów,
49 dni w przypadku kaczek rasy pekin;
70 dni w przypadku samic kaczki piżmowej,
84dni w przypadku samców kaczki piżmowej,
92 dni w przypadku kaczek mulardów,
94 dni w przypadku perlic,
140 dni w przypadku samców indyka oraz gęsi przeznaczonych do
pieczenia; oraz
100 dni w przypadku samic indyka.

Żywienie
•
co najmniej 30% paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa lub,
w przypadku gdy nie jest to możliwe lub taka pasza nie jest dostępna, jest
produkowane we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkującymi pasze przy użyciu paszy i materiału paszowego z
tego samego regionu,
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•
do dziennej dawki pokarmowej dodaje się paszę objętościową,
zieloną, susz paszowy lub kiszonkę;
•
w przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać paszy białkowej wyłącznie z produkcji ekologicznej i właściwy organ potwierdził, że ekologiczna pasza białkowa nie jest dostępna w wystarczającej ilości, nieekologiczna
pasza białkowa może być stosowana do dnia 31 grudnia 2025 r., pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:
– jest ona niedostępna w postaci ekologicznej,
– została wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników
chemicznych,
– jej zastosowanie ogranicza się do żywienia prosiąt o wadze do 35
kg określonymi związkami białka; oraz
– maksymalny dozwolony odsetek w okresie 12 miesięcy w odniesieniu do tych zwierząt nie przekracza 5% (suchej masy pasz pochodzenia rolniczego).
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie, dobrostan
W odniesieniu do pomieszczeń stosuje się następujące wymogi:
•
skubanie żywego drobiu jest zakazane,
•
kurniki muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający ptakom
łatwy dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni. W tym celu stosuje się
następujące zasady:
– zewnętrzne ściany kurnika mają otwory wyjściowe/wejściowe zapewniające bezpośredni dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni,
– każdy pojedynczy otwór wyjściowy/wejściowy ma rozmiary dostosowane do wielkości ptaków,
– ptaki mają nieutrudniony dostęp do otworów wyjściowych/wejściowych,
– otwory od strony zewnętrznej granicy kurnika mają łączną długość
4 m na 100m2 powierzchni użytkowej minimalnej powierzchni
pomieszczeń kurnika,
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–

do otworów podwyższonych doprowadzona jest rampa.
•
w przypadku kurników z wiatą stosuje się następujące zasady:
– zewnętrzne ściany zarówno od strony wnętrza kurnika w kierunku
wiaty, jak i od strony wiaty w kierunku otwartej przestrzeni mają
otwory wyjściowe/wejściowe umożliwiające łatwy dostęp odpowiednio do wiaty lub do obszarów na otwartej przestrzeni,
– otwory prowadzące z wnętrza kurnika do wiaty mają łączną długość 2 m na 100m2 powierzchni użytkowej minimalnej powierzchni obszaru wewnętrznego kurnika, a otwory prowadzące z wiaty
do obszaru na otwartej przestrzeni mają łączną długość co najmniej 4 m na 100m2 powierzchni użytkowej minimalnej powierzchni wewnętrznej kurnika,
– powierzchni użytkowej wiaty nie uwzględnia się przy obliczaniu
obsady i minimalnej powierzchni obszaru wewnątrz i na zewnątrz
kurnika chyba, że ta dodatkowa zadaszona zewnętrzna część budynku przeznaczona dla drobiu, posiadająca izolację, która powoduje, że ta część budynku ma temperaturę inną niż panująca na
zewnątrz budynku oraz:
– jest ona w pełni dostępna przez 24 godziny na dobę;
– zapewnia odpowiednie parametry mikroklimatu oraz swobodę ruchu ptaków;
– spełnia wymogi dotyczące długości otworów wejściowych/wyjściowych,
– powierzchni użytkowej wiaty nie uwzględnia się w całkowitej powierzchni użytkowej kurników dla drobiu rzeźnego (tj.1600 m2).
•
w przypadku kurników z oddzielonymi odrębnymi pomieszczeniami przeznaczonych dla wielu stad:
– odrębne pomieszczenia mają zapewnić ograniczony kontakt z pozostałymi stadami oraz brak możliwości mieszania się w kurniku
ptaków należących do różnych stad;
– w jednym pomieszczeniu kurnika nie dopuszcza się więcej niż:
o 3 000 kur niosek,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 000 rodziców Gallus gallus;
10 000 młodych kur;
4 800 sztuk drobiu rzeźnego Gallus gallus;
2 500 kapłonów;
4 000 pulard;
2 500 indyków;
2 500 gęsi;
3 200 samców kaczek rasy pekin lub 4 000 samic kaczek
rasy pekin;
3 200 samców kaczek piżmowych lub 4 000 samic kaczek
piżmowych;
3 200 samców kaczek mulard lub 4 000 samic kaczek mulard;
5 200 perlic;

Ważne!
Całkowita powierzchnia użytkowa kurników dla drobiu rzeźnego w jednostce produkcyjnej nie przekracza 1 600m2.
– odrębne pomieszczenia oddzielone są za pomocą litej przegrody w
przypadku drobiu rzeźnego innego niż Gallus gallus; taka lita przegroda zapewnia, aby każde odrębne pomieszczenie kurnika było
całkowicie fizycznie oddzielone od sąsiednich pomieszczeń od podłogi po sufit;
– odrębne pomieszczenia oddziela się za pomocą litych przegród,
częściowo zamkniętych przegród, sieci lub siatek w przypadku rodziców Gallus gallus, kur niosek, młodych kur, kogutów typu nieśnego i drobiu rzeźnego Gallus gallus.
W przypadku wykorzystania systemów wielopoziomowych stosuje się następujące zasady:
– systemy wielopoziomowe można stosować wyłącznie w przypadku:
o rodziców Gallus gallus,
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o
o
o

kur niosek,
młodych kur przeznaczonych do późniejszej produkcji jaj,
młodych kur przeznaczonych do późniejszego stada rodzicielskiego
o kogutów typu nieśnego,
– systemy wielopoziomowe mają nie więcej niż trzy poziomy powierzchni użytkowej, w tym parter,
– wyższe poziomy konstruuje się w sposób zapobiegający spadaniu
odchodów na ptaki znajdujące się poniżej oraz wyposaża w skuteczny system usuwania pomiotu kurzego,
– na wszystkich poziomach możliwe jest łatwe przeprowadzenie
kontroli ptaków,
– systemy wielopoziomowe zapewniają łatwe i swobodne przemieszczanie wszystkich ptaków na poszczególne poziomy lub obszary pośrednie,
– systemy wielopoziomowe są skonstruowane w sposób umożliwiający wszystkim ptakom łatwy dostęp do obszarów na otwartej
przestrzeni.
Wyposażenie kurników
– kurniki wyposażone są w grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub jedno i drugie. Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub jedno i drugie, zapewnia się ptakom już od wczesnego
wieku w rozmiarach i proporcjach odpowiednich do wielkości grupy i ptaków,
– co najmniej jedna trzecia powierzchni podłogi jest lita, tj. nie jest
zbudowana z listew ani krat, oraz jest pokryta ściółką, taką jak
słoma, wióry drzewne, piasek lub torf,
– w kurnikach dla kur niosek dostępna jest wystarczająco duża powierzchnia do gromadzenia odchodów,
– budynki opróżnia się ze zwierząt gospodarskich przed wprowadzeniem nowej partii chowanego drobiu. W tym czasie budynki i
urządzenia należy wyczyścić i zdezynfekować. Ponadto po zakoń36

czeniu chowu każdej partii drobiu pomieszczenia pozostawia się
puste przez okres min. 28 dni w celu odtworzenia roślinności na
wybiegach. Wymogi te nie dotyczą przypadków, gdy drób nie jest
chowany w partiach, nie jest trzymany na wybiegach i porusza się
swobodnie przez cały dzień,
Kurniki ruchome
Dopuszcza się stosowanie ruchomych kurników dla drobiu pod warunkiem
ich regularnego przemieszczania w trakcie trwania cyklu produkcyjnego w
celu zapewniania ptakom roślinności i co najmniej przed wprowadzeniem
nowej partii drobiu. Obsadę w przypadku drobiu rzeźnego można zwiększyć do maksymalnie 30 kg żywej wagi/m2 pod warunkiem że powierzchnia najniższego poziomu ruchomego kurnika nie przekracza 150 m2
Wymogi dotyczące obszarów na otwartej przestrzeni
–

–
–

drób ma dostęp do terenów na otwartej przestrzeni co najmniej
przez jedną trzecią życia. Jednakże kury nioski i drób do uboju muszą mieć dostęp do terenów na otwartej przestrzeni co najmniej
przez jedną trzecią życia, z wyjątkiem okresowych ograniczeń nałożonych na podstawie przepisów Unii,
obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu są atrakcyjne dla ptaków i w pełni dostępne dla wszystkich ptaków,
granice obszarów na otwartej przestrzeni nie mogą sięgać dalej niż
150 m od najbliższego otworu wyjściowego/wejściowego kurnika.
Dopuszcza się jednak przedłużenie tej odległości do 350 m od najbliższego otworu wyjściowego/wejściowego budynku, pod warunkiem że na całym obszarze na otwartej przestrzeni równomiernie
rozmieszczona jest wystarczająca liczba schronień przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i drapieżnikami, przy czym na
jednym hektarze znajdują się co najmniej cztery schronienia. W
przypadku gęsi, ptaki muszą mieć możliwość zaspokojenia swoich
potrzeb jedzenia trawy na obszarze na otwartej przestrzeni,
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–

–

–

–
–
–
–

–

–

w przypadku kurników, w których wydzielono odrębne pomieszczenia, aby trzymać wiele stad, obszary na otwartej przestrzeni
odpowiadające poszczególnym odrębnym pomieszczeniom są odseparowane w celu zapewnienia ograniczonego kontaktu z pozostałymi stadami oraz braku możliwości mieszania się ptaków należących do różnych stad,
w ciągu całego dnia zapewniony jest stały dostęp do otwartej
przestrzeni od możliwie jak najwcześniejszego wieku oraz zawsze
gdy pozwalają na to warunki fizjologiczne i fizyczne, z wyjątkiem
okresowych ograniczeń nałożonych na podstawie przepisów Unii,
wiaty nie są uznawane za obszary na otwartej przestrzeni jednak
dopuszcza się uznawanie wiat za przestrzenie otwarte w przypadku ptaków hodowlanych i młodych kur w wieku poniżej 18 tygodni
gdy nie mają one dostępu do obszarów na otwartej przestrzeni. W
takich przypadkach wiaty są ogrodzone siatkami z drutu oddzielającymi je od innych ptaków,
obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu umożliwiają ptakom łatwy dostęp do odpowiedniej liczby poideł,
obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu są pokryte głównie roślinnością,
obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu są głównie pokryte roślinnością złożoną z różnych rodzajów roślin,
na całym obszarze na otwartej przestrzeni rozmieszczona jest wystarczająca ilość elementów zabezpieczających, schronień, krzewów lub drzew w celu zapewnienia, aby ptaki korzystały z całego
obszaru na otwartej przestrzeni w zrównoważony sposób,
roślinność występującą na obszarze na otwartej przestrzeni
utrzymuje się w celu ograniczenia potencjalnych nadwyżek składników pokarmowych,
jeżeli dostępność pasz występujących na danym obszarze jest
ograniczona, na przykład z powodu długoterminowej pokrywy
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–

–

–

śnieżnej lub suszy, dokarmianie za pomocą paszy objętościowej
stanowi część diety drobiu,
w przypadku gdy drób jest trzymany w pomieszczeniach zamkniętych w związku z ograniczeniami lub obowiązkami nałożonymi na
podstawie przepisów Unii, ptaki mają stały dostęp do wystarczających ilości paszy objętościowej i odpowiedniego materiału pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb etologicznych,
ptactwo wodne ma dostęp do strumienia, stawu, jeziora lub sadzawki w każdym przypadku, gdy pozwalają na to warunki pogodowe i higieniczne, tak aby możliwe było zaspokojenie potrzeb
specyficznych dla określonych gatunków i spełnienie wymogów
dotyczących dobrostanu zwierząt; gdy warunki pogodowe nie pozwalają na taki dostęp, ptactwo ma dostęp do wody, która umożliwia im zanurzenie głowy i wyczyszczenie upierzenia,
światło naturalne może być uzupełnione światłem sztucznym, tak
aby maksymalny czas oświetlenia w ciągu doby wynosił 16 godzin
z nieprzerwanym co najmniej ośmiogodzinnym okresem odpoczynku nocnego bez światła sztucznego,

Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych
w odniesieniu do drobiu
Stada reprodukcyjne kury (Gallus gallus)
Wiek

≥ 18 tygodni

Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
Maksymalna liczba ptaków hodowlanych na
2
m powierzchni użytkowej pomieszczeń kurnika

6

Grzędy dla ptaków hodowlanych do wylęgu przyszłych kur niosek
Minimalna długość grzędy na ptaka w cm

18

39

Gniazda

7 samic ptaków na
gniazdo lub w przypadku
wspólnego gniazda 120
2
cm /na samicę ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

4

Młode kury i koguty typu nieśnego
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub
jedno i drugie

Wszelkie połączenia
grzęd lub wzniesionych
poziomów do siedzenia,
lub jednego i drugiego:
długość grzędy na ptaka
wynosi co najmniej 10
cm
lub
powierzchnia wzniesionego poziomu do siedzenia wynosi co naj2
mniej 100 cm na ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

1

Kury nioski, w tym linie użytkowane dwukierunkowo hodowane do produkcji mięsa i jaj
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Maksymalna liczba ptaków na m powierzchni
użytkowej pomieszczeń kurnika

40

6

Grzędy
Minimalna długość grzędy na ptaka w cm

18

Gniazda

7 niosek na gniazdo lub
w przypadku wspólnego
2
gniazda 120 cm /na
samicę ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

4

Drób rzeźny (Gallus gallus) – brojlery kurze:
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub
jedno i drugie

Wszelkie połączenia
grzęd lub wzniesionych
poziomów do siedzenia,
lub jednego i drugiego:
długość grzędy na ptaka
wynosi co najmniej 5 cm
lub powierzchnia wzniesionego poziomu do
siedzenia wynosi co
2
najmniej 25 cm na ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych w przypadku budynków stacjonarnych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

4

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych w przypadku budynków ruchomych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

2,5
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Drób rzeźny (Gallus gallus) kapłony i pulardy
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia,
lub jedno i drugie

Wszelkie połączenia
grzęd lub wzniesionych
poziomów do siedzenia,
lub jednego i drugiego
długość grzędy na ptaka
wynosi co najmniej 5 cm
lub powierzchnia wzniesionego poziomu do
siedzenia wynosi co
2
najmniej 25 cm na ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych. Minimalna powierzchnia przestrzeni
2
otwartych na ptaka w m

4

Drób rzeźny – indyk (Meleagris gallopav)o wprowadzany do obrotu w
całości przeznaczony do pieczenia lub do dzielenia:
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub
jedno i drugie

Wszelkie połączenia
grzęd lub wzniesionych
poziomów do siedzenia,
lub jednego i drugiego:
długość grzędy na ptaka
wynosi co najmniej 10
cm
lub powierzchnia wzniesionego poziomu do
siedzenia wynosi co
2
najmniej 100 cm na
ptaka
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Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

10

Drób rzeźny: perlice (Numida meleagris f. domestica):
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika.

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Grzędy lub wzniesione poziomy do siedzenia, lub
jedno i drugie

Wszelkie połączenia
grzęd lub wzniesionych
poziomów do siedzenia,
lub jednego i drugiego:
długość grzędy na ptaka
wynosi co najmniej 5 cm
lub powierzchnia wzniesionego poziomu do
siedzenia wynosi co
2
najmniej 25 cm na ptaka

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

4

Drób rzeźny: gęsi (Anser anser domesticus):
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika

21 kg masy żywej wa2
gi/m

Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

15
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Drób rzeźny: kaczki Pekin (Anas platyrhynchos domesticus), kaczki piżmowe (Cairina moschat) i krzyżówki oraz kaczki mulard (Cairina moschata
× Anas platyrhynchos):
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń
2
Obsada na m powierzchni użytkowej pomieszczeń
kurnika
Obsada i minimalna powierzchnia przestrzeni
otwartych
Minimalna powierzchnia przestrzeni otwartych na
2
ptaka w m

21 kg masy żywej wa2
gi/m

4,5

Ważne odstępstwa (nowość)!
1. W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zgodnie z rozporządzeniem 834/2007, w obiektach wybudowanych, odnowionych lub
oddanych do użytku przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia
464/2020 tj. przed 1.01.2021, które wskutek zmiany przepisów wymagają
znacznej przebudowy obiektów zewnętrznych niezbędnej w celu spełnienia wymogów dotyczących:
– dotyczącego litej przegrody oddzielającej poszczególne pomieszczenia;
– spełnienia wymogu prawidłowej obsady w związku z tym, że powierzchnie zewnętrzne (wybiegi, wiaty) nie są wliczane do obliczania obsady zwierząt,
– grzęd lub wyniesionych poziomów do siedzenia,
– łącznej długości otworów prowadzących z wnętrza kurnika do wiaty
Wymogi te należy spełniać począwszy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2024 r.
2. W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zgodnie z rozporządzeniem 834/2007, w kurnikach wybudowanych, odnowionych lub
oddanych do użytku przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia
464/2020 tj. przed 1.01.2021, które wskutek zmiany przepisów wymagają
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znacznej przebudowy obiektów zewnętrznych niezbędnej w celu spełnienia wymogów dotyczących:
– maksymalnej liczby poziomów w kurnikach wielopoziomowych,
– systemu usuwania pomiotu kurzego w kurnikach wielopoziomowych,
– granic obszarów zewnętrznych oraz odległości otworów od kurnika,
– dostosowania powierzchni dla młodych kur.
Wymogi te należy spełniać począwszy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2029 r.
Gospodarstwa przystępujące do systemu rolnictwa ekologicznego po
1.01.2021r. muszą wymagania te spełniać w chwili przystąpienia do systemu.

KRÓLIKI
Żywienie
W odniesieniu do żywienia stosuje się następujące wymogi:
•
minimalny okres karmienia młodych mlekiem w okresie ssania
wynosi 42 dni od urodzenia,
•
co najmniej 70% paszy pochodzi z samego gospodarstwa lub, w
przypadku gdy nie jest to możliwe lub gdy taka pasza nie jest dostępna,
jest produkowane we współpracy z innymi ekologicznymi jednostkami
produkcyjnymi lub jednostkami produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z
podmiotami produkującymi pasze przy użyciu paszy i materiału paszowego
z tego samego regionu,
•
króliki mają zapewniony dostęp do pastwisk, kiedy tylko pozwalają
na to warunki;
•
system utrzymania opiera się na maksymalnym wykorzystaniu
pastwisk, stosownie do ich dostępności w poszczególnych porach roku,
•
gdy trawa nie jest dostępna w dostatecznej ilości, zapewnia się
pasze włókniste, taki jak słoma lub siano. Rośliny pastewne stanowią co
najmniej 60% dawki pokarmowej,
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•
roślinność na wybiegu zewnętrznym jest regularnie utrzymywana
w sposób atrakcyjny dla królików.
•
w okresie wypasu prowadzi się regularną rotację pastwisk zarządzanych w sposób zapewniający optymalny wypas królików.
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
W chowie królików pomieszczenia i praktyki gospodarskie obejmują następujące wymogi:
•
w pomieszczeniach jest wystarczająco dużo wygodnej, czystej i
suchej powierzchni do leżenia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listew.
Na powierzchni wypoczynkowej znajduje się obszerne, suche miejsce do
leżenia wyłożone ściółką. Ściółka składa się ze słomy lub innego odpowiedniego naturalnego materiału. Ściółka może być ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi dopuszczonymi jako nawóz lub
środek poprawiający żyzność gleby dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej,
•
króliki utrzymuje się w grupach;
•
gospodarstwa utrzymują rasy odporne, dostosowane do warunków zewnętrznych;
•
króliki mają dostęp do:
– zadaszonego schronienia z ciemnymi kryjówkami;
– wybiegu zewnętrznego z roślinnością, najlepiej do pastwiska;
– podwyższonej platformy, na której mogą siadać, wewnątrz lub na
zewnątrz;
– materiału do budowy gniazd dla wszystkich samic karmiących.
•
w okresie wypasu króliki utrzymywane są w ruchomym pomieszczeniu na pastwiskach lub w stacjonarnym pomieszczeniu z dostępem do
pastwiska;
•
w pozostałym okresie króliki można utrzymywać w stacjonarnym
pomieszczeniu z dostępem do wybiegu zewnętrznego z roślinnością, najlepiej do pastwiska;
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•
ruchome pomieszczenia na pastwiskach przemieszcza się jak najczęściej, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie pastwiska do wypasu, a
konstrukcja takich pomieszczeń umożliwia wypas królików na pastwisku;
•
konstrukcja wnętrza stacjonarnych i ruchomych pomieszczeń jest
następująca:
– wysokość pomieszczenia jest taka, że wszystkie króliki mogą stać z
uszami wyprostowanymi;
– istnieje możliwość pomieszczenia różnych grup królików i zachowania integralności młodych osobników w momencie przejścia do
etapu tuczenia;
– istnieje możliwość odseparowania od grupy samców królików, ciężarnych samic królików i samic królików w okresie reprodukcyjnym
w konkretnych celach związanych z dobrostanem zwierząt i na
określony czas, przy czym musi zostać zachowany kontakt wzrokowy z pozostałymi królikami,
– samica królika ma możliwość oddalenia się od gniazda i powrotu
do niego, aby pielęgnować młode,
– powierzchnia pomieszczeń zapewnia:
 zadaszone schronienie z ciemnymi kryjówkami w ilości wystarczającej dla wszystkich kategorii królików,
 dostęp do gniazd dla wszystkich samic królików co najmniej raz w
tygodniu przed oczekiwanym terminem porodu i co najmniej do
końca okresu karmienia młodych;
 dostęp do wystarczającej liczby gniazd dla młodych, przy czym minimalna liczba to jedno gniazdo na jedną samicę karmiącą z młodym,
•
konstrukcja obszaru zewnętrznego w obiektach ze stałym pomieszczeniem jest następująca:
– obszar wyposażony jest w podwyższone platformy, których liczba
jest wystarczająca i które są równo rozmieszczone na minimalnej
powierzchni tego obszaru,
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–

obszar otacza ogrodzenie wystarczająco wysokie i wystarczająco
głęboko zakopane, aby zwierzęta nie mogły uciec, przeskakując
ogrodzenie albo podkopując się pod nie,
– jeżeli obszar zewnętrzny jest betonowy, zapewniony jest łatwy dostęp do części wybiegu zewnętrznego z roślinnością. Bez zapewnienia łatwego dostępu do tego wybiegu, powierzchni obszaru betonowego nie można uwzględnić przy obliczaniu minimalnej powierzchni przestrzeni otwartej,
– powierzchnia pomieszczeń zapewnia:
 zadaszone schronienie z ciemnymi kryjówkami w ilości wystarczającej dla wszystkich kategorii królików,
 materiały dla królików do obgryzania.
Obsada i minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych
dla królików
W przypadku pomieszczeń
Grupa technologiczna

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto, z
wyłączeniem platform w
2
m /sztukę) w przypadku
powierzchni do wypoczynku
Pomieszczenie stacjonarne

Samica karmiąca z młodymi
do czasu odsadzenia

0,6 m /samicę z młodymi,
jeżeli masa żywej wagi samicy wynosi poniżej 6 kg
2
0,72 m /samicę z młodymi,
jeżeli masa żywej wagi samicy wynosi powyżej 6 kg

Ciężarne samice

0,5 m /ciężarną samicę lub

2

2
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Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto, z
wyłączeniem platform w
2
m /sztukę) w przypadku
powierzchni do wypoczynku
Pomieszczenie ruchome
2

0,6 m /samicę z młodymi,
jeżeli masa żywej wagi samicy wynosi poniżej 6 kg
2
0,72 m /samicę z młodymi,
jeżeli masa żywej wagi samicy wynosi powyżej 6 kg
2

0,5 m /ciężarną samicę lub

i samice królików przeznaczone do reprodukcji

samicę przeznaczoną do
reprodukcji, jeżeli jej masa
żywej wagi wynosi poniżej 6
kg
2
0,62 m /ciężarną samicę lub
samicę przeznaczoną do
reprodukcji, jeżeli jej masa
żywej wagi wynosi powyżej
6 kg

samicę przeznaczoną do
reprodukcji, jeżeli jej masa
żywej wagi wynosi poniżej 6
kg
2
0,62 m /ciężarną samicę lub
samicę przeznaczoną do
reprodukcji, jeżeli jej masa
żywej wagi wynosi powyżej
6 kg

Króliki do tuczu
od odsadzenia
do uboju
Króliki zastępujące (koniec
tuczu do 6 miesięcy)

0,2

0,15

Dorosłe samce
królików

0,6
1, jeżeli samiec zostaje
dopuszczony do samicy

0,6
1, jeżeli samiec zostaje dopuszczony do samicy

Przestrzenie otwarte (zewnętrzne)
Grupa technologiczna

Samica karmiąca z młodymi
do czasu odsadzenia

Powierzchnia przestrzeni
otwartych (wybiegu
zewnętrznego z roślinnością, najlepiej pastwiska)
(wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto, z
wyłączeniem platform w
2
m /sztukę)
Pomieszczenie stacjonarne
2

2,5 m /samicę z młodymi
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Powierzchnia przestrzeni
otwartych
(wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto, z
wyłączeniem platform w
2
m /sztukę)
Pomieszczenie ruchome

2

2,5 m /samicę z młodymi

Ciężarne samice/samice przeznaczone do
reprodukcji

2,5

2,5

Króliki do tuczu
od odsadzenia
do uboju
Króliki zastępujące (koniec
tuczu do 6 miesięcy)

0,5

0,4

Dorosłe samce
królików

2,5

2,5

PSZCZOŁY
Wybór gatunku, linii i ras
W przypadku pszczelarstwa pierwszeństwo nadaje się pszczole miodnej
(Apis mellifera) i jej miejscowym ekotypom, np. pszczoła środkowo europejska, krainka, kaukaska.
Żywienie
Co do zasady żywienie pszczół to ich naturalne zbieranie pokarmu. Jednak
należy przestrzegać także niżej wymienionych reguł:
– na zakończenie sezonu produkcyjnego ule pozostawia się z zapasem
miodu i pyłku dla pszczół, wystarczającym do przetrwania zimy,
– sztuczne dokarmianie rodzin pszczelich dopuszcza się wyłącznie,
gdy przetrwanie uli jest zagrożone ze względu na warunki klimatyczne. W takim przypadku w dokarmianiu rodzin pszczelich stosuje się ekologiczny miód, ekologiczny pyłek, ekologiczny syrop cukrowy lub ekologiczny cukier.
Ochrona zdrowia
W ochronie zdrowia pszczół stosuje się następujące zasady:
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–

–

–
–

–

–

do ochrony ramek, uli i plastrów, w szczególności przed szkodnikami, dopuszcza się wyłącznie stosowanie środków gryzoniobójczych, używanych w pułapkach i właściwych produktów i substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej,
dopuszcza się stosowanie środków fizycznych do dezynfekcji pasiek, takich jak stosowanie gorącej pary oraz bezpośredniego opalania,
dopuszcza się praktykę niszczenia czerwi wyłącznie w celu odizolowania zakażenia Varroa destructor,
jeżeli pomimo środków zapobiegawczych rodziny zachorują lub zostaną zainfekowane, natychmiast przystępuje się do ich leczenia i, w
razie konieczności, można umieścić je w izolowanych pasiekach,
w przypadkach zarażenia Varroa destructor dopuszcza się stosowanie kwasu mrówkowego, mlekowego, octowego i szczawiowego, a także mentolu, tymolu, eukaliptolu lub kamfory,
jeżeli stosuje się leczenie syntetyzowanymi chemicznie alopatycznymi produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, innymi niż
produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji
ekologicznej, na okres leczenia rodziny poddawane leczeniu
umieszcza się w izolowanych pasiekach, a cały wosk wymienia się
na wosk pochodzący z pasiek ekologicznych. Następnie dla takich
rodzin stosuje się przez okres 12 miesięcy konwersję.

Dobrostan pszczół
Obowiązują dodatkowe obostrzenia takie jak:
– zabrania się niszczenia pszczół na plastrach jako metody związanej
ze zbiorem produktów pszczelarskich;
– zabrania się okaleczania pszczół, takiego jak przycinanie skrzydeł
matce pszczelej.
Pomieszczenia i praktyki gospodarskie
W odniesieniu do pomieszczeń i praktyk gospodarskich stosuje się następujące przepisy:
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–

pasieki są umieszczane na obszarach, które zapewniają źródła nektaru i pyłku składające się zasadniczo z roślin uprawianych ekologicznie lub, odpowiednio, z roślinności naturalnej, lub lasów, które
nie są zarządzane zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, lub upraw poddawanych jedynie działaniu metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko;
– pasieki znajdują się w dostatecznej odległości od źródeł mogących
prowadzić do zanieczyszczenia produktów pszczelich lub do niskiej
zdrowotności pszczół,
– pasieka jest tak zlokalizowana, aby w promieniu 3 km od pasieki
źródłami nektaru i pyłku były zasadniczo rośliny uprawiane metodami ekologicznymi lub roślinność naturalna lub uprawy poddawane jedynie działaniu metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, odpowiadających metodom przyjętym w rolnictwie ekologicznym i działaniu rolno-środowiskowo- klimatycznym, które
nie stanowią zagrożenia dla kwalifikacji pszczelarstwa jako ekologicznego. Wymogi te nie dotyczą obszarów, na których nie ma
kwitnienia lub ule są w stanie uśpienia,
– ule i materiały stosowane w pszczelarstwie są wykonywane zasadniczo z naturalnych materiałów niestwarzających ryzyka zanieczyszczenia środowiska ani produktów pszczelarskich,
– wosk pszczeli stosowany do nowych węz pochodzi z ekologicznych
jednostek produkcyjnych;
– w ulach dopuszcza się stosowanie wyłącznie produktów naturalnych, takich jak propolis, wosk i oleje roślinne,
– zabrania się stosowania syntetycznych repelentów podczas czynności pozyskiwania miodu,
– zabrania się pozyskiwania miodu z plastrów zawierających czerwie.
Pszczelarstwo nie jest uznawane za ekologiczne, jeżeli jest prowadzone w
regionach lub obszarach wyznaczonych przez państwa członkowskie jako
regiony lub obszary, na których pszczelarstwo ekologiczne nie jest możliwe. W Polsce takich obszarów nie wyznaczono.
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