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Определения
С публикуването на Регламент (ЕО) № 767/2009 е изяснена
разликата между премикс и допълващ фураж.
•

Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2009:
- „допълващи фуражи“ означава комбинирани фуражи, които
имат високо съдържание на определени вещества, но които
поради техния състав са достатъчни за една дневна дажба,
само ако се използват в комбинация с други фуражи;

•

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003:
- „премикси“ - означава смеси от фуражни добавки или смеси от
една или повече фуражни добавки с фуражни суровини или
вода, използвани като носители, които не са предназначени за
директно хранене на животните;

Вида на фуражите (допълващи или премикси) има последици
за използването им на равнище ферма
Допълващи фуражи
Премикси
Могат
да
се
използват
дирекстно от фермерите за
производството на дневната
дажба
(или
пълноценен
фураж)за
собственото
си
животновъдно стопанство –
първично
производство
–
Приложение I към Регламент
(ЕО) № 183/2005
Ако се използва от фермер за
смесване на фуражи за други
ферми
изпълняват
изискванията на чл.6 и чл. 7 –
НАССР – Приложение II към
Регламент (ЕО) № 183/2005.

Могат да се използват само от
регистрирани или одобрени
оператори от фуражния сектор
– изпълняват изискванията на
чл.6 и чл. 7 – НАССР –
Приложение II към Регламент
(ЕО) № 183/2005. (изключение
правят
само
силажните
добавки)

Общи изисквания при етикетирането на фуражи със
специално предназначение
¾ Изясняване различията между премикс и допълващ
фураж чрез:
- Прецизиране на определението на допълващ
фураж (комбиниран фураж)
- Въвеждане
на
фактора
за
максимална
концентрация за фуражни добавки в допълващите
фуражи
¾ Разширяване на обхвата на “фураж със специално
предназначение” :
- Фуражни суровини
- Допълващи фуражи с високи нива на фуражни
добавки
(включително
преходните
мерки),
включително “хранителни добавки”

Определения и логически връзки
Определения

Логически връзки

- „фуражи“ (или „фуражни продукти“) - “Хранителни добавки” като вливки,
болуси, пасти, течности, ...
означава всяко вещество или
определение на “фураж”!
продукт, включително добавки,
изцяло или частично преработени
или непреработени, които са
предназначени за хранене на
животни през устата; (чл. 3 от
Регламент (ЕО) № 178/2002)
„Насилствено хранене”: не е
- „хранене на животни през устата“
означава въвеждането на фуражи в изключено по дефиниция
стомашно-чревния тракт на
животното през устата с цел
задоволяване на потребностите му
от храна и/или поддържането на
продуктивността на здрави животни;
(чл. 3, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 767/2009)

Определения и логически връзки
Определения
-„допълващи фуражи“ означава
комбинирани фуражи, които имат
високо съдържание на определени
вещества, но които поради техния
състав са достатъчни за една
дневна дажба, само ако се
използват в комбинация с други
фуражи; (чл. 3, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 767/2009)
- „комбиниран фураж” означава
смес от най-малко две фуражни
суровини, независимо дали са със
или без съдържание на фуражни
добавки, за хранене на животните
през устата, под формата на
пълноценни или допълващи
фуражи;

Логически връзки
¾Допълващите фуражи трябва да
съдържат най-малко две фуражни
суровини! (освен фуражните
добавки);
¾Ако има над две фуражни
суровини – дали е премикс или
допълващ фураж

Определения и логически връзки
Определения
- фуражните суровини и допълващите
фуражи не трябва да съдържат фуражни
добавки,
включени
в
количества,
надвишаващи 100 пъти съответното
установено максимално съдържание в
пълноценните фуражи или пет пъти —
при
коксидиостатици
и
хистомоностатици.
-Количеството, равняващо се на 100
пъти
съответното
установено
максимално съдържание, посочено в
параграф 1, може да бъде надвишавано,
само
ако
съответните
продукти
изпълняват специфичната хранителна
цел, за която са предназначени
съгласно член 10 от настоящия
регламент.
(чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009)

Логически връзки
¾Въвежда се фактора за концентрация
за допълващ фураж: 100 или 5
¾Ако фактора за конценрация е
надвишен - дали продукта е премикс или
фураж със специално предназначение

Определения и логически връзки
Определения
-„фураж, предназначен за специфични
хранителни цели“ означава фураж, който
може
да
задоволи
специфична
хранителна цел поради специфичния си
състав или метод на производство, които
ясно го разграничават от обикновения
фураж.
-„специфична хранителна цел“ означава
целта за задоволяване на специфични
хранителни нужди на животните, при
които процесът на усвояване на храната,
поглъщане или метаболизъм е или може
да е временно или необратимо увреден и
които следователно могат да се повлияят
благоприятно от поемането на подходящ
за тяхното състояние фураж;
(чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
767/2009)

Логически връзки
¾Фуражите със специално
предназначение могат да бъдат под
формата на фуражни суровини или
комбинирани фуражи

