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Tájékoztató: állattenyésztés 
 

Bio tojótyúk tartásra vonatkozó előírások 
 
 

1. Istálló: 

 Maximális állatlétszám istállónként: 3000 tyúk, az egységek elhatárolására használhatók 
tömör válaszfalak, félig tömör válaszfalak, hálók vagy rácsok. 

 Férőhely: maximum 6 tyúk/m2  

 Tojófészkek: 7 tojótyúk fészkenként vagy közös fészkek esetén 120 cm2 /egyed 

 Ülőrúd: legalább 18 cm egyedenként 

 Etető: legalább 10 centiméternyi egyenes etető vagy legalább 4 cm kör alakú etető 

 Itató: csapos vagy csészés itatók: 1/10 állat; köritató: 1,5 cm/állat; itató vályú: 2,5 cm/állat. 

 Kapirgálásra szolgáló terület: a padlóterület legalább egyharmada legyen tömör, , és legyen 
fedve alomanyaggal, például szalmával, fűrészporral, homokkal vagy tőzeggel; 

 Trágyatárolás: a tyúkok által elérhető területen belül megfelelő nagyságú részt kell 
alkalmassá tenni a madárürülék összegyűjtésére és lebontásához; 
küszöbszám: minimum az istálló 40%-a 

 Istállók fertőtlenítése: Szükséges. Csak engedélyezett készítmények használhatók. 

 Fény: Az istállónak világosnak kell lennie. Az elegendő természetes fény biztosítása 
érdekében a falfelület legalább 3%-án szükséges ablak. Egy legfeljebb 16 órás megvilágítási 
periódust, egy legalább 8 órás, folyamatos, éjszakai pihenési periódus kövessen. 

 Közlekedőnyílások hossza, a fedett karám és a szabadtér között: legalább 4 folyóméter, 
minimum az istálló hasznos belső területének minden 100 m2 -ére számítva. 

 Közlekedőnyílások hossza, a veranda és a baromfitartó épület beltéri része között (pl. 
karám és a veranda között)1: legalább 2 folyóméter, a baromfitartó épület minimális hasznos 
belső területének minden 100 m2 -ére számítva. 

 Közlekedőnyílások minimális mérete: ajánlott 40 cm szélesség és 35 cm magasság  
 
 

2. Kifutó: 

 Az egységekhez tartozó szabadtéri területeket el kell határolni, hogy a más állományokkal 
való érintkezés korlátozott legyen, és a különböző állományok egyedei ne keveredhessenek. 

 Kifutóterület biztosítása: életük legalább 1/3 részében, az év során elosztva.  

 Napi kifutóhasználat: nap közben nem korlátozható  

 Kifutóterület: Minimum 4 m2/baromfi. A baromfitartó épületek szabadtéri területein vegyes 
növénytakarót, elegendő védőlétesítményt, menedéket, bokrot vagy fát kell biztosítani. 

 A szabadtéri terület növényzetét a tápanyagtöbblet kialakulásának elkerülése érdekében 
rendszeresen karban kell tartani. 

 A szabadtéri területek kiterjedése2: nem terjedhetnek a baromfitartó épület legközelebbi 
közlekedőnyílásától 150 méternél messzebbre. Ettől eltérve engedélyezhető a baromfitartó 
épület legközelebbi közlekedőnyílásától mért legfeljebb 350 méteres távolság, ha kellő 
számú, az időjárási viszontagságok és a ragadozók elleni védelmet nyújtó búvóhely található 
egyenletesen elosztva a szabadtéri területen, hektáronként legalább négy ilyen búvóhellyel.  

 
2022. január 1-jétől számítva legfeljebb 3 éves átalakítás időszak áll rendelkezésre e gazdaságok vagy termelési egységek számára, az 
állatok telephelyének szükséges átalakításához vagy a berendezések cseréjéhez, hogy megfeleljenek az új előírásoknak. 
 
2022. január 1-jétől számítva legfeljebb 8 éves átalakítás időszak áll rendelkezésre e gazdaságok vagy termelési egységek számára, az 
állatok telephelyének szükséges átalakításához vagy a berendezések cseréjéhez, hogy megfeleljenek az új előírásoknak. 
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3. Veranda 
A veranda a baromfi tartására szolgáló épülethez csatlakozó fedett, de szigeteletlen kültéri 
építmény, amelynek leghosszabb oldala általában drótkerítéssel vagy hálóval felszerelt, 
hőmérséklete kültéri, megvilágítása természetes és szükség esetén mesterséges, padlója pedig 
alommal borított; A verandahasználható része nem vehető figyelembe se az állománysűrűség 
számításánál, se a külső és belső minimum felületek számításánál. 
Ugyanakkor figyelembe vehető az állománysűrűség és a minimális beltéri terület számításához 
olyan további fedett kültéri épületrész, amelyet úgy szigeteltek, hogy ott nem érvényesülnek a 
kültéri időjárási viszonyok, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:  

 a nap 24 órájában hozzáférhető;  

 megfelel az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete II. részének 1.6.1. és 1.6.3. pontjában 
előírt követelményeknek (az épület szigetelésének, fűtésének és szellőzésének biztosítania 
kell, hogy a légmozgás, a por koncentrációja, a hőmérséklet, a levegő relatív páratartalma 
és a gázok koncentrációja olyan értéken belül maradjon, amely biztosítja az állatok jóllétét.)  

 megfelel az e bekezdés a) és b) pontjában előírt, a fedett karámok közlekedőnyílásaira 
vonatkozóval azonos követelményeknek; 

 
4. Többszintes tartási rendszerek 
A többszintes tartási rendszerek hasznos területe legfeljebb három szintet foglalhat el a padlót is 
beleértve. Az emelt szinteket úgy kell kialakítani, hogy a trágya ne hulljon az alsóbb szintekre, és 
gondoskodni kell hatékony trágyaeltávolító rendszerről. Minden szintnek lehetővé kell tennie a 
madarak könnyű ellenőrzését. A többszintes rendszerekben a madaraknak szabadon és könnyen 
kell tudniuk mozogni a szintek között és a kapcsolódó területeken. A többszintes rendszereket úgy 
kell kialakítani, hogy minden madár egyformán könnyen kijusson a szabadtérre. 
 
5. Takarmányozás: 

 Amennyiben az ökológiai takarmány nem érhető el 100%-ban, az az éves takarmányadag 
5%-ban konvencionális fehérjetakarmánnyal kiegészíthető fiatal baromfik esetében. 
Konvencionális gyógynövények, fűszerek és melasz az éves takarmányadag 1%-ban adható. 

 A vásárolt átállási takarmány mennyisége éves átlagban 25% lehet. Saját üzemből származó 
átállási takarmány 100%-ban etethető. 

 Napi takarmányadagjukhoz szálastakarmányt is adagolni kell. 
 
6. Új állatok beszerzése: 

 Bio állatokat kell beszerezni.  

 Háromnaposnál fiatalabb konvencionális csibék az illetékes hatóság előzetes engedélyével 
bevonhatók. A behozatalt követően 6 hetes átállási időszakot kell tartani.  

 
7. Állategészség: 

 A szintetikus allopátiás készítmények és antibiotikumok használata megelőző jelleggel nem 
lehetséges. Gyógyszerek kizárólag állatorvosi javaslatra adhatók. A kezelésekről pontos 
nyilvántartást kell vezetni (állatorvosi napló).  

 Az ökológiai jelöléssel történő értékesítés előtt betartandó várakozási idő a várakozási idő 
kétszerese, ennek hiányában legalább 48 óra. Tehát várakozási idő nélküli készítmény 
alkalmazása esetén, a kezelés után 2 napig nem értékesíthetők a tojások ökológiai jelöléssel. 

 A megengedett kezelések száma maximum 3 kezelés/év. Több mint 3 kezelés esetén az 
állatok elveszítik ökológiai státuszukat, a 6 hetes átállás újra indul. 

 Az állategészségügyi kezelésekről nyilvántartást kell vezetni, a szükséges napló a 
honlapunkon megtalálható. 
 

Amennyiben kérdése van, keressen minket bizalommal. 


