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Tájékoztató: állattenyésztés 

 

Takarmánytermő területek átállása 
 
A szálastakarmányt fogyasztó állatok kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó (ökológiai vagy 
átállási) takarmánnyal etethetők*. Legfeljebb 35 kg-os malacok és fiatal baromfik esetén a 
konvencionális fehérjetakarmány aránya éves átlagban maximum 5% lehet.  
 
Az üzemeknek új területek bevonása esetén lehetősége van az új területekről származó termény 
értékesítésére, illetve a következő módon történő felhasználására: 
 

Az állattartó gazdaság újonnan bejelentett területeiről származó, első évben konvencionális 
státuszú termés, az éves takarmányadag legfeljebb 20%-áig felhasználható.   

 
Korlátozások: 

 Ezen előírások a gyepterületekről származó takarmányra és évelő takarmánytermő 
területekre vonatkoznak, valamint a bejelentést követően elvetett fehérjetakarmányokra. (pl. 
szója, borsó stb.). Egyéb abraktakarmányokra a kivétel nem vonatkozik!  

 Az új területek legeltetése megengedett. 

 Az érintett területek az elmúlt 5 évben nem voltak bevonva ugyanazon gazdaság által az 
ökológiai gazdálkodásba, azaz például tiltott kezelés miatt újra átállásba vont területekre nem 
alkalmazható.  

 Amennyiben az új területekről származó konvencionális takarmány mellett még átállási 
takarmány beszerzésére (pl. széna, abrak) is sor kerül, a következőt kell figyelembe venni: 
A saját konvencionális és vásárolt átállási takarmány együttes mennyisége nem haladhatja 
meg a takarmányadag 25%-át. A saját területekről származó átállási takarmány korlátlanul 
felhasználható. 

 
A számítást, mint minden esetben, szárazanyagra vonatkoztatva kell elvégezni. 

 
 

Példa: 
 

Szarvasmarha éves adagja:  100 t 
 

Kiegészítésként vásárolt átállási takarmány:  15 t =  a teljes adag 15 %-a 
Az átállás első évéből származó tömegtakarmány = 20%, ami 20 t  
A vásárolt átállási és a saját átállás  
első évéből származó takarmány: 35 t =  a teljes adag 35 %-a 
 

Ez a 35 tonna a teljes adag 35 %-ának felel meg. Mivel ez meghaladja a megengedett 25%-ot, 
ezek az arányok nem felelnek meg az előírásoknak. 
 
* Kivétel: nem ökológiai fűszerek, gyógynövények és melasz felhasználható, amennyiben ez évente, a mezőgazdasági 

eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékos arányaként kiszámítva – az adott faj takarmányadagjának 1 
%-ára korlátozódik. 


