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A Bio Garancia Kft. privát feltételrendszere az ökológiai fürj tartásról  

 

Feltételrendszerünk a 834/2007/EK rendelet előírásaival analógiában, annak 42. cikke alap-

ján készült. 

Jogi háttér 

A fürjtartással kapcsolatosan a 834/2007/EK rendelet és a kapcsolódó végrehajtási rende-

letek részletes termelési szabályokat nem állapítottak meg, ezért a 834/2007/EK rendelet 

42. cikke értelmében jelenleg nemzeti, vagy annak hiányában az illetékes hatóság által el-

ismert privát feltételrendszerek alkalmazhatók. 

Az alábbi feltételrendszer kialakításánál figyelembe vettük az FVM 119/2007. (X. 18.) ren-

deletét a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a 834/2007/EK rendelet és a kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek vonatkozó előírásai érvényesek.  

E feltételrendszert fürjek tartására vonatkozó egyéb közösségi és nemzeti rendelkezések 

sérelme nélkül kell alkalmazni! 

1. Alapkövetelmények 

A fürjeket bekerített kifutón, csoportosan kell tartani, és biztosítani kell számukra az istálló-

épülethez való folyamatos hozzáférést. 

2. Az állatok származása és az átállási idő 

Az állatoknak ökológiai állattartásból kell származniuk. 

Kivételek:  

- Az állatállomány első alkalommal történő kialakításakor, illetve a már meglévő 

állatállomány átállításakor, az állomány 100%-a származhat nem ökológiai ál-

lattartásból. Ebben az esetben az ellenőrző szervezet előzetes írásbeli enge-

délyét kell kérni. 

Ha nem szerezhetők be ökológiai gazdálkodásból fürjek, akkor az ellenőrző 

szervezet előzetes írásbeli engedélyével az állomány bővíthető az alábbiak 

szerint: a húshasznú fürjcsibék legfeljebb 3 naposak, a tojástermelés céljából 

beszerzett jércék legfeljebb 18 hetesek lehetnek. Saját keltetés esetén kon-

vencionális fürjtojások beszerezhetők.  
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A húshasznú fürjnél az átállási idő 10 hét, a tojástermelés céljára tartott fürj esetén az átál-

lási idő 6 hét.  

Az állatok legkorábbi vágási életkora húshasznú fürj esetén 35 nap.  

3. Kifutó 

A kifutó átállításával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a 834/2007 EK rendelet előírá-

sait kell alkalmazni.  

A kifutó talajának csúszásbiztosnak és száraznak kell lennie. Azokat a területeket, amik eső 

esetén ingoványossá válhatnak, a víz elvezetésével vagy homok, ill. kavics ráhordásával 

szárazzá kell tenni. A kifutó egy részének védettnek kell lennie az időjárás viszontagságai 

ellen. 

4. Istállóépületek 

Fürj nem tartható ketrecben.  

Az istállónak meg kell felelnie a 834/2007 EK rendeletben a baromfitartó épületekkel kap-

csolatos követelményeknek. Az istállóépületeket úgy kell kialakítani, hogy a fürjek a fajra 

jellemző viselkedési formákat ki tudják fejezni (unaloműzés ellen faágakat kell kihelyezni, 

porfürdő, kaparóhely). Az ülőrúd hossza legalább 6 cm. 

A fürjek tartása esetén alkalmazható télikert (száraz kifutó). Ez az istálló alapterületébe szá-

mít, ha fedett, az időjárási viszontagságoktól védett, és a szükséges istállóméret legfeljebb 

50%-át a teszi ki. 

5. Mozgási szabadság, helyigény 

Minimális férőhelyigény:  

 Épületben 

(db/m2) 

Maximális lét-

szám 

Kifutón 

(m2/db) 

Fészeknagyság 

Tojás-

hasznú 

fürj 

15 2000 db/épü-

let 

0,3 6 állatonként 0,04 m2 vagy  

175 db/m2 csoportos fészek 

esetén 

Hús-

hasznú 

fürj 

15 vagy 3 kg 

élősúly/m2 

2000 db/épü-

let 

0,3  
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6.  Az állatok hektáronkénti megengedett legnagyobb létszáma a 170kg N/ha egyen-

érték meghatározásához 

Az állatok hektáronkénti megengedett legnagyobb létszáma (állategység) évi 170 kg/hektár 

nitrogén hatóanyag egyenértéknek megfelelően: 800 db fürj/ ha 

 

7. Gondozás és takarmányozás 

A csibéknek és a kifejlett állatoknak folyamatos hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz, 

és egészen fiatal kortól friss szálastakarmányt is kell adni nekik. A 889/2008/EK rendelet 

értelében baromfifélék esetében növényi és állati eredetű, nem ökológiai fehérjetakarmány 

is használható, ennek 12 hónapos időszakra engedélyezett maximális aránya a 

2021/181/EK végrehajtási rendelet értelmében a 2021. naptári évben 5%. A takarmányozás 

egyéb kérdései tekintetében a 834/2007/EK rendelet és a kapcsolódó végrehajtási rendele-

tek baromfikra vonatkozó előírásait kell alkalmazni (lásd K0320HU_HOG).  

Az állatoknak az istállóban almot (pl: homok, fűrészpor, vagy aprított szalma) kell biztosítani. 

 

8. Vezetendő feljegyzések 

Az állománynövekedésről, -csökkenésről, költésekről, kezelésekről, elhullásokról, takarmá-

nyozásról és egyéb eseményekről feljegyzést kell vezetni.  

 


