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I. Domeniu de aplicare 

 

Creșterea porcilor ecologici este reglementată de Regulamentele europene. 

Animalele sălbatice de vânătoare nu sunt considerate ca făcând parte din sistemul de 
producție ecologică (ex.: porci sălbatici și vieri). 

 

II. Conversie 

 

A. Definiție 

Conversia reprezintă trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică într-o 

perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția 

ecologică. 

Perioada de conversie începe după ce: 

 Sunt îndeplinite toate cerințele de creștere (adăposturi, hrană, prevenirea bolilor, 

…) prevăzute la art.14 din Reg. (CE) 834/2007 și la art. 18, 95(3) și 95(4) din 
Reg. (CE) 889/2008,  

 Operatorul și-a supus exploatația sistemului de control. 

 

(*) Animalele pot fi hrănite în totalitate cu furaje în conversie (adică începând cu luna a 
12-a de conversie a terenurilor utilizate pentru producerea hranei pentru animale) în cazul 

în care hrana pentru animale provine exclusiv din exploatație. 

Notă: Pentru cerințele de introducere a animalelor neecologice în exploatație a se vedea 
capitolul „V. Achiziționarea animalelor”. 

 

 

 Perioada de conversie 

Pășuni /zone 

în aer liber 

12 luni sau 6 luni (cu nicio altă posibilitate de reducere) dacă 

pe perioada ultimului an a terenului în cauză nu i s-au aplicat 

tratamente nepermise  

Animale 6 luni 

Terenuri 

utilizate pentru 
producția de 

furaje 

ecologice 

Conversie „clasică” a producției vegetale ecologice*  

24 de luni înainte de semănat pentru culturile anuale 

36 de luni pentru culturile perene 
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B. Exemple de conversie 

 

1. Cultura pășunilor: 

 

12-luni conversie pășune: 

Începerea conversiei pășunii Începerea conversiei  

 pentru animale 

Pășune 
animală 

C1 ECOLOGIC   

01/05/2

010 

01/05/2

011 

 

01/11/20

11 

  

 6- luni 

conversie 

pentru 

animale 

Animale

le sunt 

ECOLO

GICE la 
01/11/2

011 

 

conversia pășunii redusă la 6 luni: 

Începerea conversiei  Începerea conversiei pentru animale 

pășunii 

Pășune 

animală 

C1 ECOLOGIC   

01/05/2

010 

01/11/2

010 

 

01/05/2011 

  

 6- luni 

conversie 
pentru 

animale 

 

Animalele sunt 
ECOLOGICE la 

01/05/2011 

 

2. Creșterea  în interiorul clădirilor: 

Conversia animalelor începe după ce clădirile și zonele în aer liber îndeplinesc cerințele 
ecologice (a se vedea art.14 din Reg. (CE) 834/2007, art. 10, 11, 14, 15 și anexele III 

și IV din Reg. (CE) 889/2008). 
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Notă: Pentru producția porcinelor, conversia simultană a terenurilor și a animalelor de 

24 de luni nu este avantajoasă din punct de vedere „economic”, în comparație cu 

conversia nesimultană. 

 

III. Producția mixtă 

 

A. Definiție 

 

Producția mixtă înseamnă că una sau mai multe categorii de animale sunt crescute 

simultan pe aceeași exploatație, atât ecologic cât şi convențional. 

Orice producție simultană constituie o operațiune divizată, care poate fi acceptată 

temporar în anumite condiții sau interzisă în unele cazuri. 

 

B. Reguli generale: 

 

O singură specie de animale nu poate fi crescută simultan atât în mod ecologic cât și în 
mod convențional pe aceeași exploatație (chiar dacă unitățile ecologice și convenționale 

sunt complet separate). 

 

Cazuri speciale Condiții 

Posibilă amestecare de specii 

diferite 

Separarea explicită a clădirilor, a pășunii 

și a terenului. 

Exemplu: porci ecologici și oi în 

convențional. 

 

IV. Identificare și transport 

 

A. Documente de identificare 

Animalele trebuie să fie identificate permanent, identificarea pentru porci putând fi 
realizată individual sau pe lot (în conformitate cu art. 75 din Reg. (CE) 889/2008), cu 

condiția să îndeplinească și cerințele relevante de reglementare din fiecare țară (crotaliu 

sau tatuaj dacă este cazul).  

Înregistrările cu privire la animale trebuie să fie păstrate în permanență, să fie puse 
la dispoziția organismului de control și să descrie: 
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 animalele care intră în exploatație (origine, număr, perioadă de conversie, istoric 

veterinar, mărci de identificare), 

 animalele care ies (vârstă, număr, destinație, marcaj de identificare, greutate în 

cazul sacrificării), 

 eventualele pierderi de animale și cauzele acestora, 

 hrănire, 

 prevenirea bolilor, tratamentul și îngrijirea veterinară. 

 

B. Transportul animalelor 

 

Timpul de transport al animalelor trebuie să fie redus astfel încât stresul să fie limitat și 
condițiile  de bunăstare să se mențină. 

Identificarea animalelor și a produselor acestora trebuie să fie asigurată în toate etapele 

de producție, procesare (sacrificare, tranșare), transport și comercializare. Animalele 
trebuie să fie încărcate și descărcate fără a utiliza stimulare electrică, iar utilizarea de 

tranchilizante alopatice este interzisă atât înainte cât şi în timpul călătoriei. 

 

V. Achiziționarea animalelor 

 

A. Observații generale 

 

Într-o exploatație ecologică, animalele achiziționate trebuie să fie ecologice. 
Achiziționarea de animale convenţionale poate fi autorizată în cazul în care animalele 

ecologice nu sunt disponibile. 

 

B. Utilizarea animalelor neecologice 

 

Categoriile 

de animale 

% autorizat pentru achizițiile 

neecologice 

Vârsta și 

greutatea 

maximă la 
achiziționare 

Perioada de 

conversie a 

animalelor 

Stabilirea 

stocului 

Nicio limitare numerică atunci când se 

constituie o turmă 
Purcei < 35 kg 6 luni 
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Reînnoirea 

stocului 

Până la 20% pe an din animalele adulte 

pentru reînnoire sub formă de femele 

adulte nulipare (sau 1 animal / an, în cazul 
în care stocul este < 5 porcine). 

sau 

40% în una din următoarele situații: 

-   Extinderea majoră a fermei 

-   Schimbarea rasei 

- Specializare nouă de creștere a 

animalelor 

-  Rasă pe cale de dispariție (în acest 

caz pot fi achiziționați adulți nenulipari) 

 Trebuie să se solicite acordul 

autorității competente. 

Femele adulte   

nulipare 
6 luni 

Vieri de 
reproducere 

(masculi adulți) 

Pentru reproducere: 100% din cerințe Nicio limită 6 luni 

 

C. Condiții excepționale 

 

Când mortalitatea animalelor este ridicată din cauza bolilor sau a catastrofelor, 
autoritatea competentă poate autoriza, cu documente justificative, reînnoirea sau 

restabilirea efectivului de animale cu animale neecologice, atunci când animalele 

crescute ecologic nu sunt disponibile (art. 47 din Reg. (CE) 889/2008). 

 

VI. Alimentația 

 

A. Hrana din exploataţia proprie 

 

Este interzisă producția de animale în cazul în care producătorul nu deține terenuri 

agricole. 

Cel puțin 20% din hrană trebuie să provină din exploatație sau în cazul în care acest 
lucru nu este fezabil, din exploatațiile ecologice care sunt situate în aceeași regiune, în 

colaborare cu alte exploatații agricole ecologice sau operatori din sectorul hranei pentru 

animale. 
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B. Compoziția furajelor 

 

  Condiții Opțiuni 

MATERII 

PRIME 

Plante de 
origine 

ecologică 

 Nicio restricție 

Animale de 

origine 
ecologică 

 

Orice materie primă de origine 

animală (în conformitate cu 
regulamentele europene) 

 

Lapte 
ecologic 

Mamifere tinere 
Matern, pentru purcei cel puțin 40 de 

zile 

Furajele 

combinate 

Trebuie să fie 

adăugat la rația 

zilnică 

Obligatoriu, fără procentaj minim 

Materii 

prime de 

origine 

minerală 

Nicio restricție 
Doar cele enumerate în anexa V a 

Reg. (CE) 889/2008 

FURAJE 

neprovenite 

“din 

agricultura 
ecologică” 

Materii 

prime 

furajere 
convențional

e (origine 

vegetală sau 

animală) 

Condimente, 
ierburi și melasă 

 

 

 

 

 

 

Drojdii 

Saccharomyces 

cerevisiae si/sau 

Carlsbergiensis 

 

Furaje proteice de 

origine vegetală și 
animală 

- dacă nu sunt disponibile în formă 

ecologică 

- produse sau preparate fără solvenți 

- maxim 1% /an din rația de hrană 

(calculată ca % de substanță uscată 

din furaje de origine agricolă) 

 

 

Produse sau preparate fără solvenți 

chimici 

 

 

- dacă nu sunt disponibile în formă 
ecologică 

- produse sau preparate fără solvenți 

- maxim 5% pe o perioadă de 12 luni 

(calculată ca % de substanță uscată 
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Produse din 

pescuitul durabil 

din furaje de origine agricolă) 

 

- produse sau preparate fără solvenți 

- utilizarea de hidrolizat proteic din 
pește numai pentru animalele tinere 

(fără % maxim) 

C1* 

Produse proprii: 

pajiști permanente 

(pășunate sau 
cosite), furaje 

perene și culturi 

proteice 

Până la 20%** 

Furaje/cereale 
achiziționate 

Considerate ca și convenționale, așa 
că 0% 

C2* 
Produse proprii Până la 100% 

Achizitionate Până la 30%** 

ALTE 

SUBSTANȚE 

Aditivi 
nutriționali 

Aminoacizi 
sintetici, promotori 

de creștere  

Interzis 

Vitamine și 
provitamine 

Derivate din produse agricole și/sau 
vitamine sintetice, care sunt identice 

cu cele naturale 

Oligoelemente 
Enumerate în anexa VI a Reg. (CE) 

889/2008 

Aditivi 

zootehnici 

Enzime și 

microorganisme 
 

Aditivi 
tehnologici 

Conservanți, 

substanțe 
antioxidante, 

lianți, coagulanți și 

agenți 
antiaglomeranți, 

aditivi pentru 

Enumerate în anexa VI 

 a Reg. (CE) 889/2008    
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însilozare 

Aditivi 

senzoriali 

Substanțe 

aromatice 
Extrase din produse agricole 

*C1: produse pe parcele în primul an de conversie                                                                 

*C2: produse pe parcele aflate în conversie începând cu anul al doilea 

**calculate ca procent de substanță uscată din furaje de origine vegetală 

Toate materiile prime și substanțele utilizate trebuie să fie garantate "non-OMG" (atenţie 

mai mare în cazul microorganismelor, enzimelor și drojdiilor). 

Pentru informații suplimentare puteți consulta Ghidul pentru compoziția și etichetarea 

hranei pentru animale (FT07). 

 

C. Condiţii excepţionale  

 

Utilizarea furajelor convenționale poate fi permisă de autoritatea competentă pentru o 
perioadă limitată de timp, într-o zonă definită (articolul 47 din Regulamentul CE 

889/2008) atunci când din cauza condițiilor climatice excepționale, incendii, etc..., s-au 

înregistrat pierderi ale producției de furaje. 

 

D. Practici interzise  

 

Se interzice ținerea animalelor în condiții improprii sau supunerea lor la regimuri care 
pot favoriza anemia. 

 

VII. Adăposturile 

 

Adăpostirea animalelor nu este obligatorie în zonele în care condițiile climatice permit 

animalelor să trăiască afară. 

A. Cerințe 

 Podele netede, dar nealunecoase, 

 Minim 50% din suprafața interioară definită în anexa III a Reg. (CE) 889/2008, 

trebuie să fie construită dintr-un material solid (nu grătare sau grilaje), 

 Zonă uscată/zonă de odihnă construită din material solid (nu grătar), acoperită cu 
așternut natural, 

 Zonele de exercițiu trebuie să permită bălegarea și legarea animalelor (pot fi 

utilizate diferite substraturi). 
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B. Legarea și izolarea animalelor 

 

Acestea reprezintă practici interzise. 

Scroafele sunt ținute în grupuri, cu excepția perioadei de la sfârșitul gestației și a 

perioadei de alăptare. 

Purceii nu vor fi ținuți pe platforme sau în boxe pentru purcei. 

 

C. Suprafața minimă 

 

Densitatea animalelor trebuie să garanteze confortul și bunăstarea acestora. În acest 

scop, suprafețele minime pentru clădiri și zonele de exerciţii sunt specificate în anexa III 

a Regulamentului CE 889/2008. 

 

În interior 

(suprafață netă/animal) 

În aer liber
 (zonele pentru 

mișcare, exclus 

pășunatul) 
Greutate în viu 

minim (kg) 
m2 / cap m2 / cap 

Scroafe cu purcei 

în vârstă de 40 de 

zile 

 7,5 / scroafă 2,5 

Porci pentru 

îngrășat 

Până la 50 0,8 0,6 

Până la 85 1,1 0,8 

Până la 110 1,3 1,0 

Peste 110 1,5 1,2 

Purcei  
Peste 40 de zile și 

maxim 30 kg 

 

0,6 

 

0,4 

Porci pentru 

reproducere 

Femele 2,5 1,9 

Masculi 

6 

Dacă țarcurile sunt 

folosite pentru 

exploatare 
normală: 10 m2  / 

vier  

8 
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Numărul de animale trebuie redus astfel încât să se evite suprapășunatul, tasarea solului, 

eroziunea, poluarea cauzată de animale sau cauzată prin răspândirea gunoiului de grajd. 

Densitatea animalelor nu trebuie să depăşească limita de 170 kg de azot pe an / hectar 
de suprafață agricolă ecologică utilizată de către operator, la realizarea acestui calcul 

fiind luată în considerare și cantitatea totală de efluenți de la exploatație (gunoi de grajd 

proaspăt și uscat, excremente solide compostate, gunoi de grajd compostat, excremente 
lichide).  

La determinarea densității animalelor, autoritatea competentă poate lua în considerare 

valorile menționate în anexa IV din Regulamentul CE 889/2008. 

În cazul în care se produce gunoi de grajd excesiv, acesta poate fi împrăștiat numai pe 

terenuri ecologice, iar producătorul trebuie să încheie un acord de cooperare în scris în 

acest sens cu un alt producător al cărui teren este ecologic. 

 

VIII. Practicile de creștere 

 

A. Mutilarea 

 

Autoritatea competentă poate permite doar practicile care sunt esențiale pentru anumite 

tipuri de producție, care sunt necesare din motive de siguranță (pentru animale sau 

producători), pentru igienă, pentru bunăstarea sau sănătatea animalelor. 

În toate aceste cazuri suferința animalelor trebuie să fie redusă la minim prin 

administrarea anestezicelor sau a analgezicelor corespunzătoare. 

 

B. Reproducerea 

 

De preferat, reproducerea ar trebui să fie realizată prin mijloace naturale, însă este 

permisă și inseminarea artificială. 

Utilizarea hormonilor sau a substanțelor similare care controlează reproducerea  

(ex.: inducerea sau sincronizarea estrului) este interzisă, cu excepția cazului în care este 

vorba de o formă de tratament terapeutic veterinar. 

Metodele de reproducere artificială, precum clonarea sau transferul de embrioni sunt 

interzise. 
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IX. Prevenirea bolilor și tratamentul veterinar 

 

A. Principii generale 

 

În agricultura ecologică, profilaxia bolii se bazează pe: selecția rasei, practicile de 

gestionare a reproducerii, calitatea hranei, adaptarea densităţii  și adăpostului, facilitatea 

exercițiului. 

 

B. Măsuri de igienă 

 

Adăposturile și echipamentele trebuie să fie curățate și dezinfectate cu ajutorul 

produselor ale căror ingrediente active sunt enumerate în anexa VII din Reg. (CE) 

889/2008. Rodenticide în capcane și produsele asemănătoare din anexa II a Reg. (CE) 
889/2008 pot fi folosite împotriva insectelor și dăunătorilor. 

 

C. Practici interzise 

 

Utilizarea substanţelor care stimulează creşterea sau producţia. Utilizarea preventivă a 

produselor medicinale veterinare alopate chimice de sinteză, a antibioticelor sau a 

coccidiostaticelor. 

 

D. Tratamentul veterinar 

 

Dacă măsurile preventive întreprinse (menționate mai sus, la „principii generale”) se 

dovedesc a fi ineficiente, bolile și/sau leziunile trebuie să fie tratate imediat pentru a 

preveni orice suferinţă a animalului. Sunt preferate produsele fitoterapeutice, homeopate 

și mineralele enumerate în anexa V a Reg. (CE) 889/2008, vitaminele şi oligoelementele 
enumerate în Anexa VI a Reg. (CE) 889/2008. 

În cazul în care aceste măsuri sunt ineficiente, pentru a vindeca animalul pot fi utilizate 

produsele medicinale veterinare alopate chimice de sinteză sau antibioticelele, dar numai 
sub recomandările unui medic veterinar. 

Perioada legală de retragere dintre ultima administrare a tratamentului veterinar alopat 

chimic de sinteză și momentul în care animalul și produsele sale pot fi comercializate pe 
piața produselor ecologice trebuie să fie dublată. Dacă nu există nicio perioadă de 

retragere pentru un produs, trebuie aplicat un termen de 48 de ore. 
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1. Înregistrări 

 

Atunci când sunt efectuate proceduri terapeutice și veterinare, trebuie să fie clar 
menționate în registrul animalelor: data tratamentului, diagnosticul, tipul de produs 

(detalierea substanțelor active în cauză), doza, mijloacele de administrare, durata 

tratamentului și perioada legală de retragere. Prescripțiile veterinare trebuie de 
asemenea păstrate. Animalele tratate trebuie să fie identificate individual. 

 

2. Numărul tratamentelor alopate permise 

Animalele al căror ciclu de viață este sub 
1 an (porci pentru îngrășare) 

1 singur tratament în timpul ciclului de 
viață  

Animalele al căror ciclu de viață este mai 

mare de 1 an (porci pentru reproducere) 
3 tratamente pe an 

 

Când se realizează acest calcul nu sunt luate în considerare tratamentele pentru 

paraziți și vaccinurile sau tratamentele prescrise în cadrul schemelor de eradicare 

obligatorii. 

Notă: Atunci când se achiziționează animale convenţionale (în condițiile cerute), 

producătorul acestora trebuie să ofere cumpărătorului o listă cu tratamentele efectuate 

(numărul, tipul și datele) astfel încât acestea să poată fi luate în considerare când se 
calculează tratamentul. 

 

X. Definiții 

 

Exploatația: (Art. 2e al Reg. CE 889/2008) 

Se referă la toate unitățile de producție cu gestiune unică care au ca scop producția de 

produse agricole. 

 

Unităţi de producţie: (Art 2f al Reg. 889/2008) 

Se referă la toate bunurile care urmează să fie utilizate pentru un sector de producție 

cum ar fi: spațiile de producție, parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, 
clădirile pentru animale, iazurile piscicole, sistemele de reținere pentru alge marine sau 

animale de acvacultură, concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor sau oceanelor, spaţiile 

pentru depozitarea recoltelor, a produselor vegetale, a produselor din alge marine, a 
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produselor animaliere, a materiilor prime și a oricăror alte inputuri relevante pentru acest 

sector specific de producție. 

 

Furajele în conversie: (Art. 2i al Reg. 889/2008) 

Se referă la furajele obținute în timpul perioadei de conversie la producția ecologică, cu 

excepția celor recoltate în termen de 12 luni de la începutul perioadei de conversie. 

 

Tratamentele veterinare: (Art. 2h al Reg. 889/2008) 

Se referă la toate etapele unui tratament curativ sau preventiv împotriva apariției unei 

boli specifice. 

 

XI. Referințe la Regulamentele UE 

 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 

Articolul 11    - Norme generale aplicabile producției agricole 

Articolul 14    - Norme aplicabile producției animaliere (transportul,  

achiziţionarea animalelor, alimentaţia, adăposturile,  

practicile de creştere, prevenirea bolilor) 

Articolul 17    - Conversia 

 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 din 5 septembrie 2008 

Articolul 7    - Producția animalieră – Domeniu de aplicare 

Articolele 36, 37 şi 38  - Reguli de conversie - Plante și produse vegetale, Reguli  

     specifice de conversie pentru terenul asociat cu producția  

     animalieră ecologică, Animale și produse animaliere 

Articolele 17 și 40   - Producția simultană de animale ecologice și neecologice,  

     Producția paralelă 

Articolele 75 şi 76   - Identificarea animalelor, Înregistrările cu privire la 
animale 

 

Articolul 18    - Gestionarea animalelor 

Articolele 9 și 47   - Originea animalelor neecologice, Catastrofe 
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Articolele 19, 20, 21, 22, 47  - Alimentația 

și anexele V şi VI 

Articolele 10, 11, 14 şi  

anexa III                             - Adăposturile 

Articolele 14, 15, 17 şi 

 anexa IV                             - Păşunatul, densitatea  

Articolele 18, 95.3 și 95.4  - Gestionarea animalelor, Probleme specifice de gestionare  

       a animalelor ecologice, Măsuri tranzitorii 

Articolele 23, 24 și anexa VII - Prevenirea bolilor    

 

 

 

 

Aceste documente sunt disponibile la cerere la Ecocert  S.R.L. sau pot fi 
descărcate de pe site-ul nostru www.ecocert.ro 
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