
Înființarea unei 
ferme eco de păsări

Ferma
ECO

Metoda extensivă de 
creștere

Păsările crescute pe sol, 
nu pot fi ţinute în cuşti

Metoda de creștere

Ferme eco = doar cele 
certificate conform 

standardelor agriculturii 
ecologice

Certificare

Păsările destinate 
producției de ouă sau carne 
eco, cumpărate la vârsta de 

3 zile, trec perioada de 
conversiune timp de 

10 săptămâni

Conversiune

debecaj (taierea 
ciocului)
retezarea aripilor 
priponitul cloștilor 
hrănirea forțată 
jumulitul gâștelor 
pentru puf
tăierea pintenilor 

InterzisCerințe

Numărul animalelor 
crescute per ha 

depinde de 
cantitatea de azot din 

gunoiul de grajd

Regulă Impact Particularități Rentabilitate
Reduce la minim 
poluarea solului, a 

apelor 
Produse sănătoase 

(ouă, carne)

Nu se utilizează 
produse modificate 
genetic, antibiotice, 
produse de sinteză 

chimică

În medie, produsele 
eco sunt cu circa 
15-30% mai scumpe, 
dar sunt și solicitate 

pe piață 1

Loc pentru scormonit, 
ciugulit și pentru băi în 
nisip

Spațiul în aer liber 
trebuie să asigure 
protecția de vânt, 
ploi și căldură



Alimentația
păsărilor

Furaje ecologice din producția proprie sau 
de la ferme certificate ecologic

Hrană la stadiul de îngrășare - să conţină 
cel puţin 65% cereale

Separarea furajelor ecologice de cele 
convenționale

Interzis – hrănirea cu furaje modificate 
genetic, aditivi furajeri sintetici

FURAJ

  
Înainte de a include aditivi alimentari sau anumite furaje în 
hrană păsărilor , consultați Hotărârea Nr. 149 din 10.02.2006 
pentru implementarea Legii cu privire la producția alimentară 
ecologică, Anexa nr.2, partea C și D.
  

2http://lex.justice.md/md/327537/

Important!



Condiții de
întreținere

Obligatoriu: accesul la aer liber, la suprafețe de 
alergare cu verdeață, jgheaburi cu apă și hrană

Mai mult de 3 tratamente în 12 luni interzic 
comercializarea produselor obținute drept „ecologice”

La apariția bolilor: tratament homeopatic și fitoterapeutic. 
Tratamentul medicamentos – sub controlul medicului 
veterinarului, cu durata de expunere dublă față de cea 

din instrucțiune/prospect

Spațiul exterior înconjurat cu plasă din sârmă, iar 
padocurile, prevăzute cu umbrare (acoperiș)

Numărul maxim de animale per hectar depinde 
de cantitatea de de gunoi de păsări utilizată ca 

îngrășământ (echivalent a 170 kg N/ha): 

Găini ouătoare -230 

Găini pentru carne - 580  
3



puii de 
carne şi 
bibilici

Suprafețe
exterior 

Păsările de apă trebuie să aibă acces 
la un pârâu, bazin sau lac

Suprafețele de alergare trebuie să rămână goale după fiecare 
ciclu de creștere a păsărilor, pentru a permite refacerea vege-
tației și din motive sanitare

4 

curcani

10

raţe

4.5 

gâşte

15

Păsări de carne (în adăposturi fixe) pentru:

Găini ouătoare - 4 

Suprafețe exterioare înierbate, m2 :
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Suprafețe adăpost
interior

5

Găini ouătoare
6/m   ;
18 cm    loc de cocoţat/pasăre;
8 găini ouătoare pe cuibar sau, în 
cazul cuibarului comun, 120cm   /pasăre

2 

2

3

16 în adăposturi avicole mobile cu un 
maximum de 30kg greutate vie/m

Păsări de carne în adăposturi mobile

2

10/m   cu un maximum de 21kg 
greutate vie/m 
20 (numai pentru bibilici) cm   loc de 
cocoţat/pasăre

Păsări de carne în adăposturi fixe
2

2
3



Minim 1/3 din suprafaţa podelei – solidă

Important! 

Adăposturile trebuie să fie total golite, curățate și 
dezinfectate după fiecare ciclu de creștere a 
păsărilor pentru a asigura odihna biologică a 
încaperilor.

Suprafețe adăpost
interior

6

Obligatoriu - podele cu aşternut moale

Trape de intrare-ieşire (4 m   pe 100 m   
suprafaţă a adăpostului)

Maximum 16 ore de luminozitate

Maxim în adăpost: 

2 2

4800 găini carne; 
5200 bibilici; 4000 raţe femele;
3200 raţe masculi; 2500 claponi, gâşte, 

curcani;

3000 găini ouătoare; 

Suprafața maximă totală a unui adăpost 
de păsări pentru carne  - 1600 m2


