РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
ИНФОРМАЦИЯ
РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОТАНИЧЕСКИТЕ АРОМАТИЗАТОРИ, КАТО ФУРАЖНИ
ДОБАВКИ И ЕКСТРАКТИТЕ ОТ РАСТЕНИЯ, КАТО ФУРАЖНИ СУРОВИНИ
При проведено на 23 и 24 май 2017 г.1 заседание на Постоянния комитет за
растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“ е одобрена
от всички държави – членки на Европейския съюз Декларация, която е публикувана на
електронната страница на ГД „Здраве и безопасност на храните“, Европейска комисия
като част от Доклада от проведеното заседанието (т. А.08.). Одобрената декларация е във
връзка с проведени дискусии по време на няколко заседания на Постоянния комитет за
растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“ свързани с
производството на комбинирани фуражи и извършвания контрол при определяне на
ботаническите ароматизиращи вещества, като фуражни добавки и растителните екстракти,
като фуражни суровини и каква е разликата между тях.
Ботаническите ароматизизащи вещества, като фуражни добавки са:
• вещества или препарати, които са пречистени, дават определена степен на
стандартизация, гарантирана от производителя на активното/ите вещество/а и
растителните съставки, характерни за това растение;
• получени от растения или специфична/и част/и от тях в съответствие с методите
за производство определени в Допълнение 3, точки 2, 3 и 4 (смолисти материали, летливи
продукти и екстракти)2 на публикацията на Съвета на Европа „Естествени източници на
ароматизантите доклад № 2 (2007)“ и ISO стандарт 9235: 2013; и
• с ароматизиращ ефект (повишаване на миризмата или вкуса) при ниски нива на
употреба.
Съгласно Приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 ароматизиращите
вещества се отнасят към категорията „сензорни добавки“. Ароматизиращите вещества, са
вещества, включването на които във фуражите увеличава мириса или апетитността на
фуража, който се изхранва на животните.
За да се използва една фуражна добавка при храненето на животните, същата трябва
да е разрешена за употреба в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 и да има
Регламент, с който да е разрешена за употреба при всички видове животни, което включва
и пчелите.
Растителните екстракти като фуражни суровини са:
• получени обикновенно в резултат от физическа обработка на растителни
суровини, като тези, дадени в речника на процесите в част Б от Каталога на фуражните
суровини (Регламент (ЕС) № 68/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1017);
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ani-nutrit_20170523_sum.pdf
Ароматичният екстракт не трябва да се бърка с "екстрахираната" фуражеан суровина от растителен
произход, който е страничен продукт от екстракцията.
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• извлечени в съответствие с определението за екстракция в Каталога на
фуражните суровини (извличане чрез органичен разтворител на мазнина/масло от
определени суровини или чрез воден разтворител на захар или други водоразтворими
съставки), екстракцията се отнася до мазнина/масло, захар или други водно -разтворими
компоненти, които са основните съставки на растителния екстракт. От друга страна
екстрахираните фуражни суровини от растителен произход са станични продукти от
процеса на екстракция, например соев шрот или меласа; и
• основната цел на тези екстракти като фуражни суровини е да отговарят на
хранителните нужди на животните, т.е. да доставя хранителни вещества като белтъчини,
въглехидрати, минерали, мазнини, влакнини или енергия.
За определянето на едно вещество дали е ароматизиращо вещество, като фуражна
добавка или ексктракт от растение, като фуражна суровина трябва да се оценява за всеки
контретен случай.
За допълнителни въпроси свързани с определянето дали едно вещество е фуражна
добавка или екстракт от растение операторите могат да се обръщат към служителите,
отговорни за официалния контрол на фуражите в ОДБХ, както и към експертите от
дирекция „Контрол на фуражи” при ЦУ на БАБХ, тел: 02 / 915 98 95 и 02 / 915 98 96.
ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ”,
ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ“
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