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Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky
Zoznam kŕmnych doplnkových látok
Redakčné oznámenie o oprave článku 5 metodického pokynu č. 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002
Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES)
č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené
na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/
EHS uverejneného v čiastke 15 z 10. júna 2005
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
vajcia, majonézy a majonézové výrobky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

1

TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ POŽIADAVKY

(3) Majonézový výrobok je majonéza, do ktorej sa pridávajú iné potraviny alebo aj prídavné
látky.

ÔSMA HLAVA

Druhý oddiel

VAJCIA, MAJONÉZY A MAJONÉZOVÉ
VÝROBKY

Vajcia
§3

Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia

Na výrobu a na dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu a vajec určených na výrobu potravín,
na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu
sa vzťahuje osobitný predpis1).
Tretí oddiel

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový kódex“)
upravuje požiadavky na výrobu a na dovoz vajec
určených na ľudskú spotrebu a vajec určených na
výrobu potravín, na majonézy a majonézové výrobky určené na priamu ľudskú spotrebu a na majonézy a majonézové výrobky určené na výrobu
potravín, ako aj na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na
dovoz vajec, na majonézy a majonézové výrobky,
na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu
ustanovenia prvej časti a druhej časti potravinového kódexu.
(3) Ustanovenia tejto hlavy potravinového kódexu sa nevzťahujú na pochutiny podobné majonézam, ktoré neobsahujú vaječné výrobky.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Majonéza je pochutina polotuhej konzistencie získaná emulgáciou rastlinného oleja vo vaječnej
zložke a v okysľujúcej zložke.

Majonézy a majonézové výrobky
§4
Názvy majonéz a majonézových výrobkov
Majonézu alebo majonézový výrobok možno
označiť názvom
a) „základná majonéza“, len ak ide o majonézu,
ktorá obsahuje najmenej 78,5 hmotnostného
percenta celkových tukov a najmenej 6 hmotnostných percent vaječného žĺtka, okysľujúcu
zložku a soľ, bez iných prídavných látok,
b) „ochutená majonéza“, len ak ide o majonézu,
ku ktorej bola pridaná potravina, ktorá dáva
majonéze charakteristickú chuť, farbu, vôňu
alebo konzistenciu a prídavné látky2),
c) „majonézová omáčka“ alebo „majonézová
nátierka“, len ak ide o výrobok, ktorý obsahuje
najmä majonézu, ku ktorej boli pridané pitná
voda, iné potraviny a prídavné látky,
d) „tatárska omáčka“, len ak ide o majonézový
výrobok, ktorý obsahuje najmä vaječnú zmes,
1)

2)

(2) Vaječná zložka je ošetrená vaječná zmes,
ošetrený vaječný žĺtok alebo ošetrený vaječný bielok.

2

Nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003,
ktorým sa zavádzajú podrľobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných normách na vajcia (Ú. v. EÚ L 340, 24. 12. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 818/2004 z 20. apríla 2004.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca
2004 č. 608/5/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 242/2004 Z. z.).

ocot, sterilizované uhorky, termicky modifikovaný škrob alebo iný emulgátor, cibuľu, horčicu,
cukor, soľ a koreniny.
§5
Zloženie majonéz
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Na výrobu majonéz možno používať len
ošetrený vaječný výrobok, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu3),
rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej
je najviac 2 hmotnostné percentá,
okysľujúcu zložku podľa odseku 2,
doplňujúce zložky podľa odseku 3,
povolené chemické konzervačné látky.

(2) Na výrobu majonéz možno ako okysľujúcu
zložku používať len
a) ocot, ktorého obsah kyseliny octovej je najmenej 8 hmotnostných percent,
b) kyselinu citrónovú alebo citrónovú šťavu, ktorej
obsah kyseliny citrónovej je najmenej 8 hmotnostných percent,
c) sodnú soľ alebo draselnú soľ kyseliny octovej
alebo kyseliny citrónovej,
d) kyselinu mliečnu alebo jej sodnú soľ alebo draselnú soľ,
e) kyselinu vínnu alebo jej sodnú soľ alebo draselnú soľ.
(3) Na výrobu majonéz možno ako doplňujúce
zložky používať len
a) pitnú vodu,
b) jedlú soľ,
c) cukor,
d) koreniny, koreninové prípravky a koreninové
extrakty okrem korenín, ktoré môžu vytvárať
zdanie, že ide o farbu vaječného žĺtka v majonéze, napríklad šafran a kurkuma; ak sa takéto
koreniny použijú, musia sa uvádzať v označení
zloženia majonézy a majonézového výrobku
ako farbivá2),
3)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany
zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na
trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/
2004 Z. z.

e) horčicu,
f) ovocie alebo zeleninu vrátane ovocnej šťavy
alebo zeleninovej šťavy,
g) mliečne výrobky.
(4) Majonézy musia spĺňať požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa
zásad správnej výrobnej praxe.
§6
Zloženie majonézových výrobkov
(1) Na výrobu majonézových výrobkov možno
používať len
a) majonézu podľa § 5 ods. 1,
b) okysľujúce zložky podľa § 5 ods. 2,
c) zložky podľa odseku 2.
(2) Na výrobu majonézových výrobkov možno
používať, okrem doplňujúcich zložiek uvedených
v § 5 ods. 3, aj povolené prídavné látky2).
(3) Majonézové výrobky musia spĺňať požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.
§7
Manipulácia s majonézami a majonézovými
výrobkami
Teplota majonézy a majonézového výrobku,
ktorý neobsahuje žiadne konzervačné látky, nesmie
počas skladovania, prepravy a uvádzania do obehu byť vyššia ako 6 °C a nižšia ako 0 °C.
Štvrtý oddiel
Záverečné ustanovenia
§8
Prechodné ustanovenie
Majonézu a majonézové výrobky možno vyrábať a označovať podľa doterajších predpisov
najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tohto výnosu a uvádzať ich do obehu až
do vyčerpania zásob.
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§9
Zrušovacie ustanovenie

ným právnym aktom Európskych spoločenstiev4)
pod číslom notifikácie 2005/0069/SK.

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000
č. 636/2/2000 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy (oznámenie č. 164/2000 Z. z.).

§ 11
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

§ 10
Toto opatrenie bolo prijaté v súlade s prísluš-

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
a predpisov v platnom znení (Ú.v. ES L 204, 21.7.1998)

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.

4)
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ZOZNAM
kŕmnych doplnkových látok
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa § 9 ods. 2 písm. p) zákona
č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a po-

užívaní krmív (krmivársky zákon) zverejňuje úplný
zoznam doplnkových látok, ktoré možno používať
vo výžive zvierat.
Anna Vitáriusová, v. r.
riaditeľka ÚKSÚP-u
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Zoznam doplnkových látok schválených v EÚ
Časť A
Antibiotiká
Registračné
číslo
doplnkovej
látky

Doplnková látka
(Obchodný názov)

Chemický vzorec a opis

Meno osoby zodpovednej
za uvádzanie doplnkovej
látky do obehu

1
2
E 712 Flavofosfolipol 80 g/kg

3
C70H124O40N6P

Druh alebo
kategória
zvierat

4
Výkrm kurčiat
Morky
Nosnice
Prasiatka*
Ošípané
Teľatá
Teľatá*
Výkrm
hovädzieho
dobytka**

E 712

Flavofosfolipol 80 g/kg
(Flavomycín 80)
Flavofosfolipol 40 g/kg
(Flavomycín 40)
Hoeechst Roussel Vet
GmbH

Zloženie:
Flavofosfolipol ≥ 80 g účinnej
látky/kg
Oxid kremičitý 50 – 150 g/kg
Uhličitan vápenatý 0 – 400 g/kg

Králiky

Množstvo
ONajúčinnej látky
chranvyšší
v mg/kg
vek
kompletného ná doba
zvierat krmiva o 12%
vlhkosti
min.
max.
5
6a
6b
7
16
1
20
týžd.
26
1
20
týžd.
2
5
3 mes.
10
25
6 mes.
1
20
6 mes.
6
16
6 mes.
8
16
2
10

-

2

4

-

Iné ustanovenia

8
*Len v náhradkách
mlieka.
** V návode na použitie
uveďte: „Množstvo
flavofosfolipolu v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 40 mg na
100 kg živej hmotnosti
zvýšeného o 1,5 mg na
každých 10 kg živej
hmotnosti.“
Povolená do 31.12.2005
podľa nariadenia (ES)
č. 1831/2003.
Povolená do 31.12.2005
podľa nariadenia (ES)
č. 1831/2003.

Flavofosfolipol ≥ 40 g účinnej
látky/kg
5

Oxid kremičitý 20 – 120 g/kg
Uhličitan vápenatý 200 – 750 g/kg

E 716

Salinomycinát sodný
120g/kg
Salocin 120 micro
Granulate
Hoechst Roussel Vet
GmbH

Účinná látka:
Flavofosfolipol, číslo CAS 11015 –
37– 5 (moenomycín A
C69H108N5O34P),
fosfoglykolipid produkovaný
fermentačne kmeňom Streptomyces
ghanaensis (DSM 12218), zložený
z antibiotík:
moenomycín A: 40 – 80 %,
moenomycín A1/2 : 0 – 20 %,
moenomycín C1 : 0 – 20 %,
moenomycín C3: 5 – 25 %,
moenomycín C4 : 0 – 15 %.
Zloženie:
Prasiatka
Salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
Výkrm
Oxid kremičitý: 10 – 100 g/kg
Uhličitan vápenatý: 350 – 700 g/kg ošípaných
Účinná látka:
Salinomycinát sodný, C42H69O11Na,
číslo CAS 53003 – 10 – 4, sodná
soľ polyéteru monokarboxylovej
kyseliny, produkovanej kmeňom
Streptomyces albus (DSM 12217).
Príbuzné nečistoty:
< 42 mg elaiophylin/ kg
salinomycinátu sodného,
< 40 g 17 – epi – 20 – desoxy –
salinomycin/kg salinomycinátu
sodného.

6

4 mes.

30

60

6 mes.

15

30

-

V návode na použitie
uveďte:
„Nebezpečné pre
koňovité“.
„Krmivo obsahuje
ionofor; súčasné použitie
s určitými liečivami, napr.
s tiamulinom, môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 31.12.2005
podľa nariadenia (ES)
č. 1831/2003.

E 717

Avilamycín 200 g/kg
Prasiatka
Zloženie:
(Maxus G 200, Maxus 200) Avilamycín: 200 g účinnej látky/kg
Výkrm
Sójový alebo minerálny olej:
Avilamycín 100 g/kg
ošípaných
5-10 g/kg
(Maxus G 100, Maxus 100) Sójové šupky do 1 kg.

4 mes.

20

40

-

6 mes.

10

20

-

Eli Lily and Company Ltd

-

2,5

10

-

-

5

10

-

Avilamycín: 100 g účinnej látky/kg Výkrm kurčiat
Sójový alebo minerálny olej:
5-30 g/kg
Morky
Sójové šupky do 1 kg.

Povolená do 31.12.2005
podľa nariadenia (ES) č.
1831/2003.

Účinná látka:
Avilamycín, C57-62H82-90Cl1-2O31-32,
číslo CAS avilamycínu A:6978779-7,
číslo CAS avilamycínu B:7324030-9,
zmes oligosacharidov skupiny
ortosomycín, získaná produkciou
Streptomyces viridochromogenes
NRRL 2860 fermentačne,
v granulovanej forme.
Zloženie účinnej látky:
Avilamycín A: ≥ 60 %,
Avilamycín B: ≤ 18 %,
Avilamycín A+B: ≥ 70 %,
iné avilamycíny jednotlivo ≤ 6 %.

7

E 714

Monenzinát sodný

C16H61O11Na
Sodná soľ polyéteru
monokarboxylovej kyseliny,
produkovanej kmeňom
Streptomyces cinnamonensis.

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

10

40

-

V návode na použitie
uveďte:
„Množstvo monenzinátu
sodného v dennej kŕmnej
dávke nesmie presiahnuť
140 mg na 100 kg živej
hmotnosti zvýšeného
o 6 mg na každých 10 kg
živej hmotnosti.“
„Nebezpečné pre
koňovité.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofór; súčasné
používanie s určitými
liečivami (napr.
s tiamulínom) môže byť
kontraindikované.
Povolená do 31.12.2005
podľa nariadenia (ES)
č. 1831/2003.
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Časť B
Antioxidanty
Číslo
ES

Doplnková látka

1
E 300
E 301
E 302
E 303

2
Kyselina L – askorbová
L - askorbát sodný
L - askorbát vápenatý
Kyselina 5, 6 - diacetyl - L
- askorbová
E 304 Kyselina 6 - palmitoil - L –
askorbová
E 306 Extrakt s vyšším podielom
tokoferolu prirodzeného
pôvodu
E 307 Syntetický alfa – tokoferol
E 308 Syntetický gama –
tokoferol
E 309 Syntetický delta – tokoferol
E 310 Propylgallát
E 311 Oktylgallát
E 312 Dodecylgallát

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

3

4

Množstvo
ONajv mg/kg
vyšší
kompletného chranvek
krmiva o 12% ná doba
zvierat
vlhkosti

5

min.
6a

max.
6b

8
* Jednotlivo alebo spolu s
inými takto označenými
gallátmi.

C6H8O6
C6H7O6Na
C12H14O12Ca . 2H2O
C10H12O8
C22H38O7

7

Iné ustanovenia
Doba povolenia

Povolené do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky

C29H50O2
C28H48O2
C27H46O2
C10H12O5
C15H22O5
C19H30O5

100 *
100 *
100 *

9

E 320 Butylhydroxyanizol (BHA) C11H16O2
E 321 Butylhydroxytoluol (BHT) C15H24O
E 324 Etoxyquin
C14H19ON

E 320 Butylhydroxyanizol (BHA) C11H16O2
E 321 Butylhydroxytoluol (BHT) C15H24O
E 324 Etoxyquin
C14H19ON

Všetky druhy
a kategórie,
okrem psov

Psy

-

-

-

-

150 **
150 **
150 **

150
150
100

-

-

**Jednotlivo alebo spolu
s takto označenými
antioxidantami.
Povolené do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.
Zmiešanie etoxyquinu s
BHA a/alebo BHT je
povolené za predpokladu,
že ich celkové množstvo
nepresiahne 150 mg/kg
kompletného krmiva.
Povolené bez časového
obmedzenia.
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Časť C
Aromatické a schutňujúce látky
Číslo
ES

Doplnková látka

2
Všetky prírodné látky a im
zodpovedajúce syntetické
látky
Iné syntetické látky:
E 954 i Sacharín
E 954 ii Sacharín, vápenatá soľ
E 954iii Sacharín, sodná soľ
E 959 Neohesperidín
dihydrochalcon

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

3

4

1

Množstvo
Najv mg/kg
Ovyšší
kompletného chranvek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min.
max.
5
6a
6b
7

8
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky
C7H5NO3S
C7H3NCaO3S
C7H4NNaO3S
C28H36O15

Iné ustanovenia
Doba povolenia

Prasiatka

4 mes.

-

150

Prasiatka
Psy
Teľatá
Ovce

4 mes.
-

-

35
35
30
30

-

Povolené bez časového
obmedzenia.

.
-

Povolené bez časového
obmedzenia.
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Časť D
Kokcidiostatiká a iné liečivé látky
1) Kokcidiostatiká
RegisDoplnková látka
tračné
(Obchodný názov)
číslo Meno a schvaľovacie číslo
doplnosoby zodpovednej za
kovej
uvádzanie doplnkovej
látky

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

látky do obehu

1
E 756

2
Dekochinát 60,6 g/kg
(Deccox)
Alpharma AS

3
Zloženie doplnkovej látky
Dekochinát: 60,6 g/kg
Rafinovaný sójový olej zbavený
pachu: 28,5 g/kg
Pšeničné mlynské zvyšky: do 1 kg
Účinná látka: Dekochinát,
C24H35NO5,
etyl 6-decycloxy-7-etoxy-4hydroxyquinolin-3-karboxylát
Číslo CAS: 18507-89-6
Príbuzné nečistoty:
6-decyloxy-7-etoxy-4hydroxyquinolin-3-karboxylová
kyselina: < 0,5 %
Metyl-6-decyloxy-7-etoxy-4hydroxyquinolin-3-karboxylát: <
1,0 %
Dietyl 4-decyloxy-3-etoxyanilínometylénmalonát: < 0,5%
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4
Výkrm kurčiat

Množstvo
Najúčinnej látky
OIné ustanovenia
vyšší
v mg/kg
chranDoba povolenia
vek
kompletného
ná
zvierat krmiva o 12% doba
vlhkosti
min.
max.
5
6a
6b
7
8
Povolená
do
17.7.2014
20
40
min.
podľa
1289/2004/ES.
3 dni

E 757

Monenzinát sodný
Eli Lilly and Company
Limited

C36H61O11Na
Sodná soľ polyéteru kyseliny
monokarboxylovej, produkovaná
kmeňom Streptomyces
cinnamonensis ATCC 15413
v granulovanej forme.
Zloženie účinnej látky:
Monenzín A: najmenej 90 %
Monenzín A+B: najmenej 95 %

Elancoban G 100
Elancoban 100
Elancogran G 100

Zloženie doplnkovej látky:
Granulovaný monenzín (sušený
fermentačný produkt) rovnajúci sa
aktivite monenzínu 10 % w/w
Minerálny olej 1-3 % w/w
Granulovaný vápenec 13-23 % w/w
Ryžové plevy alebo granulovaný
vápenec do 100 % w/w

Elancoban G 200
Elancoban 200

Granulovaný monenzín (sušený
fermentačný produkt) rovnajúci sa
aktivite monenzínu 20 % w/w
Minerálny olej 1-3 % w/w
Ryžové plevy alebo granulovaný
vápenec do 100 % w/w

Výkrm kurčiat

-

100

125

min.
3 dni

Odchov kurčiat 16
týžd.

100

120

-

Morky

60

100

min.
3 dni

16
týžd.

V návode na použitie
uveďte:
Nebezpečné pre koňovité.
Toto krmivo obsahuje
ionofór; nepodávajte
súčasne s tiamulínom
a pozorujte, či sa
neobjavia prípadné
nežiaduce reakcie pri
súbežnom podaní s inými
liečivými látkami.
Povolená do 30.7.2014
podľa 1356/2004/ES.
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E 758

Robenidín hydrochlorid
66g/kg
(Cycostat 66 G)

Alpharma
(Belgicko)
BVBA

E 758

Robenidín hydrochlorid
66g/kg
(Cycostat 66 G)
Roche Vitamins Ltd

Zloženie doplnkovej látky:
Robenidin hydrochlorid: 66 g/kg
Lignosulfonát 40 g/kg
Síran vápenatý dihydrát: 894 g/kg
Účinná látka:
Robenidin hydrochlorid
C15H13Cl2N5.HCl,
1, 3 - bis [(p – chlorobenzylidén) –
amino)] guanidín hydrochlorid,
CAS číslo: 25875 - 50 – 7
Príbuzné nečistoty:
N.N´.N“ – Tris[(p - Cl –
benzylidén) –amino]guanidín:
≤ 0,5 %
Bis -[4 -Cl-benzylidén]hydrazín:
≤ 0,5 %
Zloženie doplnkovej látky:
Robenidin hydrochlorid 66 g/kg
Lignosulfonát 40 g/kg
Síran vápenatý dihydrát 894 g/kg
Účinná látka:
Robenidin hydrochlorid
C15H13Cl2N5.HCl,
1, 3 - bis [(p – chlorobenzylidén) –
amino)] guanidín hydrochlorid,
Číslo CAS: 25875 - 50 – 7
Príbuzné nečistoty:
N.N´.N“ – Tris[(p - Cl –
benzyliden) –amino]guanidín ≤ 1%
Bis - [4 - Cl - benzyliden]hydrazín
≤ 1%
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Výkrm kurčiat

-

30

36

min.
5 dní

Morky

-

30

36

min.
5 dní

Výkrm králikov -

50

66

min.
5 dní

Králiky chovné -

50

66

min.
5 dní

Povolená do 29. 10. 2014
podľa 1800/2004/ES.

Povolená do 30.9.2009
podľa 2430/99/ES.

E 763

Lasalocid A, sodná soľ
15 g/100 g
(Avatec 15 % cc)
Alpharma (Belgicko)
BVBA
Produits Roche SA

Zloženie doplnkovej látky:
Lasalocid A, sodná soľ: 15 g/100 g
Múčka z kukuričného vretena:
80,95 g/100 g
Lecitín: 2 g/100 g
Sójový olej: 2 g/100 g
Oxid železitý: 0,05 g/100 g
Účinná látka:
Lasalocid A, sodná soľ
C34H53O8Na,
Číslo CAS: 25999 - 20 -6,
sodná soľ 6 - [(3R, 4S, 5S, 7R) - 7 [(2S, 3S, 5S) - 5 - etyl - 5 - [(2R,
5R, 6S) - 5 - etyl - 5 – hydroxy - 6 metyltetrahydro - 2H - pyran - 2 –
yl)] - tetrahydro - 3 - metyl - 2 furyl)] - 4 - hydroxy - 3, 5 – dimetyl
- 6 – oxononyl)] - 2-hydroxy-3metylbenzoovej kyseliny,
produkovanej kmeňom
Streptomyces lasaliensis subsp.
lasaliensis (ATCC 31180).

Výkrm kurčiat

-

75

125

min.
5 dní

Odchov kurčiat 16
týžd.

75

125

min.
5 dní

Morky

90

125

min.
5 dní

12
týžd.

V návode na použitie
uveďte:
„Nebezpečné pre
koňovité.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofory; súčasné
podávanie s určitými
liečivami môže byť
kontraindikované.“
Na výkrm kurčiat
a odchov kurčiat je
povolená do 20 8. 2014
podľa 1455/2004/ES.
Pre morky je povolená do
30.9.2009 podľa
2430/99/ES.

Príbuzné nečistoty:
Lasalocid sodný B - E : ≤ 10 %
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E 764

E 764

Halofuginon*

Halofuginon hydrobromid
6g/kg
(Stenorol)
Hoechst Roussel GmbH

4 (3H) - chinoxalinon - 7 - brom - 6 Výkrm kurčiat
-chlór - (3 - (3 – hydroxy - 2 –
piperidil) -acetonyl) DL - trans –
hydrobromid
Morky

Zloženie doplnkovej látky:
Halofuginon hydrobromid: 6g/kg
Želatína: 13,2 g/kg,
Škrob: 19,2 g/kg,
Cukor: 21,6 g/kg,
Uhličitan vápenatý: 940 g/kg.
Účinná látka:
Halofuginon hydrobromid,
C16H17BrClN3O3 .HBr
DL - trans - 7 - bromo - 6 - chloro 3 - (3 - (3 - hydroxy - 2 – piperidy)
acetonyl) quinazolin - 4 (3H) - 1 hydrobromid,
Číslo CAS: 64924 - 67 – 0
Príbuzné nečistoty:
Cis - izomér halofuginonu: < 1,5 %

16

-

2

3

min.
5 dní

12
týžd.

2

3

min.
5 dní

Odchov kurčiat 16
týžd.

2

3

-

Povolená do 30.9.2003.
* Výrobok povolený
v EÚ pred 1. januárom
1988, ktorý podlieha
opätovnému preskúmaniu
podľa článku 9g smernice
70/524/EHS. Použitie sa
predlžuje do rozhodnutia
Komisie.
Povolená do 30.9.2009
podľa 2430/99/ES.

E 765

Narazín 100 g/kg

Zloženie doplnkovej látky
Výkrm kurčiat
Narazín: 100 g aktivity/kg
(Monteban
Sójový olej alebo minerálny olej:
Monteban G 100)
10 – 30 g/kg
Vermikulit: 0 – 20 g/kg
Eli Lilly and Company Ltd Múčka zo sójových alebo ryžových
šupiek do 1 kg
Účinná látka:
Narazín,
C43H72O11
CAS číslo: 55134-13-9
polyéter kyseliny
monokarboxylovej produkovaný
kmeňom Streptomyces aureofaciens
(NRRL 8092), v granulovanej
forme.
Narazín A aktivita: ≥ 90 %.

-

60

70

min.
5 dní

V návode na použitie
uveďte:
„Nebezpečné pre
koňovité, morky
a králiky.“
„KZ obsahuje ionofory;
súčasné používanie
s určitými liečivami (napr.
s tiamulinom), môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 21. 8. 2014
podľa 1464/2004/ES.
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E 766

Salinomycinát sodný 120
Výkrm kurčiat Zloženie doplnkovej látky:
g/kg
Salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
(Sacox 120 microGranulát) Oxid kremičitý: 10 - 100 g/kg
Uhličitan vápenatý: 350 – 700 g/kg.
Intervet International bv
Účinná látka:
Salinomycinát sodný: C42H69O11Na,
Číslo CAS: 53003 - 10 - 4,
sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, produkovanej
kmeňom Streptomyces albus (DSM
12217) fermentačne.
Výkrm králikov -

60

70

V návode na použitie
uveďte:
„ Nebezpečné pre
koňovité a pre morky.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 21. 8. 2014
podľa 1463/2004/ES.

20

25

Príbuzné nečistoty:
< 42 mg elaiophylinu/kg
salinomycinátu sodného,
< 40 g 17 – epi - 20 - desoxy –
salinomycínu/kg salinomycinátu
sodného

Odchov kurčiat 12
týžd.

min.
5 dní

50

50

min.
5 dní

-

V návode na použitie
uveďte:
„Nebezpečné pre
koňovité.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 31.5.2011
podľa 937/2001/ES.
V návode na použitie
uveďte:
„Nebezpečné pre koňovité
a pre morky.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 11.11.2013
podľa 1852/2003/ES.
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E 766

Salinomycinát sodný 120
g/kg
(Salinomax 120G)
Alpharma
(Belgicko) BVBA

Zloženie doplnkovej látky:
Salinomycinát sodný: 120 g/kg
Lignosulfonát vápenatý: 40 g/kg
Síran vápenatý dihydrát: do 1000
g/kg.
Účinná látka:
Salinomycinát sodný: C42H69O11Na,
Číslo CAS: 55721-31-8,
sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, produkovanej
kmeňom Streptomyces albus
(ATCC 21838/US 9401-06)
fermentačne.

Výkrm kurčiat

-

50

70

min.
5 dní

V návode na použitie
uveďte:
„ Nebezpečné pre
koňovité a pre morky.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 22. 4. 2015
podľa 600/2005/ES.

Príbuzné nečistoty:
< 42 mg elaiophylinu/kg
salinomycinátu sodného,
< 40 g 17 – epi - 20 - desoxy –
salinomycínu/kg salinomycinátu
sodného
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E 770

Výkrm kurčiat
Maduramycin, amónna soľ Zloženie doplnkovej látky:
alfa 1 g/100 g
Maduramycin, amónna soľ alfa:
(Cygro 1%)
1g/100g,
Benzylalkohol: 5 g/100 g,
Šrot z kukuričného vretena:do100g.
Roche Vitamins Europe
Ltd
Účinná látka:
Morky
Alpharma AS
Maduramycin, amónna soľ alfa,
C47H83O17N,
Číslo CAS: 84878 - 61 - 5,
amónna soľ polyéteru kyseliny
mono-karboxylovej, produkovaná
kmeňom Actinoma-dura yumaensis
(ATCC 31585) (NRRL 12515).
Príbuzné nečistoty:
Maduramycin amónna soľ beta:
< 10 %.

20

-

5

5

min.
5 dní

16
týžd.

5

5

min.
5 dní

V návode na použitie
uveďte:
„ Nebezpečné pre
koňovité.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Na výkrm kurčiat
povolená do 30.9.2009
podľa 2430/99/ES.
Pre morky povolená do
15.12.2011 podľa
2380/2001/ES.

E 771

Diclazuril 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % Premix)
Janssen Animal health
B.V.B.A.
Diclazuril 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % Premix)
Janssen Animal Health
B.V.B.A

Zloženie doplnkovej látky:
Diclazuril: 0,5 g/100 g,
Sójová múčka: 99,25 g/100 g,
Polyvidon K 30: 0,2 g/100 g,
Hydroxid sodný: 0,0538 g/100 g.

Výkrm kurčiat

-

1

1

min.
5 dní

Povolená do 30.9.2009
podľa 2430/99/ES.

Diclazuril: 0,2 g/100 g,
Sójová múčka: 39,7 g/100 g,
Polyvidon K 30: 0,08 g/100 g,
Hydroxid sodný: 0,0215 g/100 g,
Pšeničné mlynské zvyšky
60 g/100 g.

Výkrm moriek

12
týžd.

1

1

min.
5 dní

Povolená do 28.2.2011
podľa 418/2001/ES.

Odchov kurčiat 16
týžd.

1

1

-

Povolená do 20.1.2013
podľa 162/2003/ES.

Účinná látka:
Diclazuril
C17H9Cl3N4O2,
(±) - 4 – chlórfenyl [(2, 6 - dichlóro
- 4 - (2, 3, 4, 5 – tetrahydro - 3, 5 –
dioxo - 1, 2, 4 - triazin - 2 - yl)
fenyl] - acetonitril,
Číslo CAS: 101831 - 37 – 2
Príbuzné nečistoty:
Degradačná zložka (R064318):
≤ 0,2 %.
Iné príbuzné nečistoty (R066891,
R066896, R068610, R070156,
R068584, R070016): ≤ 0,5 %
jednotlivo.
Celkové nečistoty: ≤ 1,5 %.
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E 772

Narazin 80 g/kg Nikarbazin 80 g/kg
(Maxiban G160)

Zloženie doplnkovej látky:
Narazin s aktivitou: 80 g /kg,
Nikarbazin: 80 g/kg,
Sójový alebo minerálny olej: 10 –
Eli Lilly and Company Ltd. 30 g/kg,
Vermikulit: 0 - 20 g/kg,
Mikrostopovací izotop F - Red:
11 g/kg,
Šrot z kukuričného vretena alebo
ryžové plevy:do 1kg.
Účinná látka:
a) Narazin, C43H72O11
Číslo CAS: 55134 - 13 - 9,
polyéter kyseliny
monokarboxylovej, produkovanej
Streptomyces aureo-faciens (NRRL
8092), v granulovanej forme, o
aktivite narazínu A: ≥ 85 %,
b) Nikarbazin, C19H18N6O6,
Číslo CAS: 330 - 95 - 0,
ekvimolárny komplex 1, 3 bis (4 –
nitrofenyl) - močoviny a 4, 6 –
dimetyl pyrimidin – 2 - ol - u,
v granulovanej forme.
Príbuzné nečistoty:
p – nitroanilín: ≤ 1 %.
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Výkrm kurčiat

-

80

100

min.
5 dní

V návode na použitie
uveďte:
„ Nebezpečné pre
koňovité.“
„Toto krmivo obsahuje
ionofóry; súčasné použitie
s niektorými liečivami
(napr. s tiamulínom),
môže byť
kontraindikované.“
Povolená do 30.9.2009
podľa 2430/99/ES.
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Výkrm kurčiat
Zloženie doplnkovej látky:
Semduramycín, sodná soľ:
51,3 g/kg
Phibro Animal Helath, sprl Uhličitan sodný: 40 g/kg
Minerálny olej: 50 g/kg
Kremičitan hlinito – sodný: 20 g/kg
Sójový mlynský produkt:
838,7 g/kg
Semduramycín, sodná soľ
(Aviax 5%)

-

20

25

min.
5 dní

Dočasne povolená do
1.6.2006 podľa
1041/2002/ES.

Účinná látka:
Semduramycín, sodná soľ
C45H73O16Na
Číslo CAS: 113378-31-7,
sodná soľ ionofórového polyéteru
monokarboxylovej kyseliny,
produkovaná kmeňom
Actinomadura roseorufa (ATCC
53664).
Príbuzné nečistoty:
Deskarboxylsemduramycín ≤ 2 %
Desmetoxylsemduramycín ≤ 2 %
Hydroxysemduramycín ≤ 2 %
Celkom: ≤ 5 %
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2) Antihistomoniká
Doplnková látka
Regis(Obchodný názov)
tračné
číslo Meno a schvaľovacie číslo
dopln- osoby zodpovednej za
kovej
uvádzanie doplnkovej
látky

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

3

4

Množstvo
Najúčinnej látky
Ovyšší
v mg/kg
chranvek
kompletného
ná
zvierat krmiva o 12% doba
vlhkosti

Iné ustanovenia
Doba povolenia

látky do obehu

1

2

5

min.
6a

max.
6b

7

8
Žiadne nie sú povolené.
Od 31. marca 2003 bol
Nifurzol zakázaný podľa
1756/2002/ES.
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Časť E
Emulgačné, stabilizujúce, zahusťujúce a želírovacie látky
Číslo
ES

Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

1
E 322
E 400
E 401
E 402
E 403

2

3

Lecitín
Kyselina alginová
Alginát sodný
Alginát draselný
Alginát amónny

E 404
E 405
E 406
E 407

Alginát vápenatý
1, 2-propandiol - alginát
Agar - agar
Karagén

4
Všetky
Všetky
„
„
Všetky, okrem
akvarijných
rybičiek
Všetky

E 410

Múčka zo svätojánskeho
chleba

E 411
E 412
E 413

Tamarindová múčka
Guarová guma
Kozinec (Tragacanth)

E 414

Arabská guma

E 415

Xantanová guma

Produkt získaný z napuchavky
kučeravej (Chondrus crispus)
Múčka z Ceratonia siliqua
Múčka zo zŕn Tamarindus indica
Produkt získaný z kozinca
(Astragalus gummifer)
Produkt získaný z akácie (Acacia
bot.)

Všetky
Všetky

Množstvo
Najv mg/kg
Ovyšší
kompletného chranvek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
5
6a
6b
7

Iné ustanovenia
Doba povolenia

8

Povolené do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
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E 418

Gellan guma

E 420
E 421
E 422
E 432

Sorbit
Mannit
Glycerín
Polyoxyetylén(20) sorbitan monolaurát
E 433 Polyoxyetylén(20) sorbitan monooleát
E 434 Polyoxyetylén(20) sorbitan monopalmitát
E 435 Polyoxyetylén(20) –
sorbitan monostearát
E 436 Polyoxyetylén(20) –
sorbitan tristearát
E 440 Pektíny
E 450b Pentanátrium trifosfát
E 460 Mikrokryštalická celulóza
E 460a Celulózový prášok
E 461 Metylcelulóza
E 462 Etylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmetylcelulóza
E 465 Metyletylcelulóza
E 466
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Karboxymetylcelulóza
(sodná soľ
celulózokarboxymetyl éteru)

Polytetrasacharid obsahujúci
glukózu, kyselinu glukozonovú
a ramnózu v pomere 2:1:1,
produkovaný Pseudomonas elodea
(ATCC 31466)

Len do krmív o vlhkosti
viac ako 20%.

Psy a mačky

Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolené do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky
Všetky
Všetky
Všetky

5000*

Všetky

5000*

Všetky

5000*

Všetky

5000*

Všetky

5000*

Všetky
Psy a mačky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky

* Jednotlivo alebo ich
zmes, len v náhradkách
mlieka.
Povolené bez časového
obmedzenia.

5000
Povolená do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

E 470

E 471
E 472

Sodné, draselné alebo
vápenaté soli jedlých
mastných kyselín
jednotlivo alebo v zmesi
Mono a diglyceridy jedlých
mastných kyselín
Mono a diglyceridy jedlých
mastných kyselín
esterifikovaných

E 473

Sacharózový ester

E 474

Cukroglyceridy

E 475

Polyglycerínester jedlých
mastných nepolymerizovaných kyselín
Monoester propylénglykolu
(1, 2 propandiol) a jedlých
mastných kyselín
jednotlivo alebo v zmesi
s diestermi
Kyselina stearoyl - 2 mliečna
Sodná soľ kyseliny stearoyl
-2 - mliečnej
Vápenatá soľ kyseliny
stearoyl - 2 – mliečnej
Stearoyl vínan
Glycerínpolyetylén
glykolricín-oleát
Dextrany
Polyetylénglykolester
mastných kyselín sójového
oleja

E 477

E 480
E 481
E 482
E 483
E 484
E 486
E 487

Produkt získaný z jedlých tukov
alebo z destilovaných jedlých
mastných kyselín

Všetky

Povolená do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky
Produkt získaný esterifikáciou
kyseliny citrónovej, octovej,
mliečnej, mono- a diacetylvínnej
alebo vínnej.
Ester sacharózy a jedlých mastných
kyselín.
Zmes cukrových esterov a mono
a diglyceridov jedlých mastných
kyselín

Všetky

Všetky

Povolená do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky
Všetky
Všetky

Povolená do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Všetky
Teľatá

6000

Možno používať len
v náhradkách mlieka.
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E 488
E 489
E 490

E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
E 496
E 497
E 498
E 499
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Glycerínpolyetylénglykolester mastných kyselín loja
Polyglycerínéter
Produkt získaný redukciou kyseliny
s alkoholmi
olejovej a palmitovej
1, 2 – propandiol

Sorbitan monostearát
Sorbitan tristearát
Sorbitan monolaurát
Sorbitan monooleát
Sorbitan monopalmitát
Polyetylénglykol 6000
Polyoxypropylén –
polyoxyetylén polyméry
Polyglycerol polyricínoleát
Kasia guma

Molekulová hmotnosť 6800 - 9000
Čiastočné estery polyglycerínu z
polykondenzovaných mastných
kyselín ricínového oleja

Teľatá

5000

Teľatá

5000

Dojnice
Teľatá
Výkrm HD
Jahňatá
Kozy
Ošípané
Hydina
Všetky
„
„
„
„
Všetky
Všetky

12000
36000
36000
36000
36000
36000
36000

Povolené bez časového
obmedzenia.

Povolená do všetkých
krmív bez časového
obmedzenia.

300
50

Psy
Psy a mačky

17600

Len do krmív o vlhkosti
viac ako 20 %.
Povolená bez časového
obmedzenia.

Časť F
Farbiace a pigmentové látky
Číslo
ES

Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

1

2
1. Karotenoidy a xantofyly
E 160a Beta - karotén
C40H56

Druh alebo
kategória
zvierat

3

4
Kanáriky

Množstvo
Najv mg/kg
Ovyšší
kompletného chranvek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
5
6a
6b
7
-

-

-

E 160c Kapsantin
E 160e Beta – apo - 8 ´- karotinal
E 160 f Etylester beta - apo - 8 ´karotinovej kyseliny
E 161b Luteín
E 161c Kryptoxantin

C40H56O3
C30H40O
C32H44O2

Hydina
Hydina
Hydina

80 *
80 *
80 *

C40H56O2
C40H56O

Hydina
Hydina

80 *
80 *

E 161g Kantaxantin

C40H52O2

Hydina, okrem
nosníc
Nosnice
Pstruhy, lososy

Spoločenské
zvieratá
a okrasné vtáky

-

-

25

-

-

-

8
28

-

-

-

8
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
880/2004/ES.
* Jednotlivo alebo spolu s
inými takto označenými
karotenoidmi
a xantofylmi.
Povolené bez časového
obmedzenia.

-

-

Iné ustanovenia
Doba povolenia

-

Zmiešanie kantaxantinu
s inými karotenoidmi a
xantofylmi je povolené za
predpokladu, že celkové
množstvo ich zmesi
nepresiahne 80 mg/kg
kompletného krmiva pre
hydinu a nosnice a 100
mg/kg kompletného
krmiva pre pstruhy
a lososy.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
7/2003/ES.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
880/2004/ES.
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E 161h Zeaxantin

C40H56O2

Hydina

-

-

80 *

-

E 161 i Citranaxantin

C33H44O

Nosnice

-

-

80 *

-

E 161 j Astaxantin

C40H52O4

Pstruhy, lososy
Akvarijné ryby

-

-

100
-

-

E161(z) Pfaffia rhodozyma bohatá
na astaxantin (ATCC
74219)

Koncentrovaná biomasa
Pstruhy, lososy
devitalizovaných kvasníc Pfaffia
rhodozyma (ATCC 74219),
obsahujúca najmenej 4,0 g
astaxantinu v jednom kilograme
doplnkovej látky. Obsahuje
etoxyquin v množstve najviac 2 000
mg/kg.

-

-

100

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Možno používať len od 6
mesiaca veku. Zmiešanie
astaxantinu s
kantaxantinom je
povolené, za predpokladu,
že ich celkový obsah
nepresiahne 100 mg/kg
kompletného krmiva.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Najvyšší obsah je
vyjadrený ako astaxantin.
Použitie je povolené od
6 mesiacov veku.
Zmiešanie doplnkovej
látky s kantaxantinom je
povolené za predpokladu,
že celková koncentrácia
astaxantinu a kantaxantinu nepresiahne
100 mg/kg kompletného
krmiva.
Obsah etoxyquinu sa musí
deklarovať.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

E 102
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2. Ostatné
Tartrazin

C16H9N4O9S2Na3

Akvarijné ryby

-

-

-

-

Okrasné vtáky
zrnožravé, malé
hlodavce

-

-

150

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.

E 110

Žltooranžová S
(Sunset yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Akvarijné ryby

-

-

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.

-

-

150

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.

-

-

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia.

E 124

Ponceau 4 R

C20H11N2O10S3Na3

Okrasné vtáky
zrnožravé, malé
hlodavce
Akvarijné ryby

E 127

Erytrozin

C20H6I4O5Na2 .H2O

Akvarijné ryby

-

-

-

-

E 131

Patentová modrá V

Vápenatá soľ kyseliny 5 – hydroxy
- 4´, 4´´- bis (dietylamíno) –
trifenyl - karbinol - 2,4
disulfonovej

Mačky, psy

-

-

-

-

Ostatné
druhy zvierat,
okrem
okrasných
vtákov
zrnožravých a
malých
hlodavcov

-

-

-

-

Okrasné vtáky
zrnožravé, malé
hlodavce
Akvarijné ryby

-

-

150

-

-

-

-

-

Akvarijné ryby

-

-

-

-

Okrasné vtáky
zrnožravé, malé
hlodavce

-

-

150

-

E 132

Indigotin

E 141

Meďnatý komplex
chlorofylu

C16H8N2O8S2Na2

Povolená bez časového
obmedzenia len v
krmivách vyrobených z
a) odpadov
potravinárskeho
priemyslu,
b)obilnín, maniokovej
múky alebo iných surovín
denaturovaných touto
látkou,
c) surovín, ktoré boli
sfarbené touto látkou
počas výroby za účelom
ich identifikácie.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.
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E 142

E 153
E 160
b
E 172
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Lisamínová zeleň
(Acid brillant green BS)

Čierne uhlie
Bixin

Sodná soľ kyseliny 4, 4´bis(dimetyl - amíno) difenylmetylen - 2 - naftol - 3, 6 –
disulfonovej

C
C25H30O4

Oxid železitý, červený
Fe2O3
3. Všetky farbivá povolené na farbenie potravín podľa
predpisov spoločenstva,
okrem E 131 - patentovej
modrej, E 142 –
lisamínovej zelene
a kantaxantinu

Psy, mačky

-

-

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.

Všetky ostatné
druhy zvierat

-

-

-

-

Akvarijné ryby
Akvarijné ryby

-

-

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia len
v krmivách vyrobených z
a) odpadov
potravinárskeho
priemyslu,
b)obilnín, maniokovej
múky alebo iných surovín
denaturovaných touto
látkou,
c) surovín, ktoré boli
sfarbené touto látkou
počas výroby za účelom
ich identifikácie.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Akvarijné ryby
Psy, mačky

-

-

-

-

Všetky druhy
a kategórie
zvierat, okrem
psov a mačiek

-

-

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
7/2003/ES.
Povolená len v krmivách
vyrobených z
a)odpadov
potravinárskeho
priemyslu,
b) iných základných
surovín, okrem obilnín
a maniokovej múky,
denaturovaných touto
látkou, alebo sfarbených
touto látkou za účelom ich
nutnej identifikácie počas
výroby
bez časového obmedzenia
podľa 7/2003/ES.

3.1. Kantaxantin povolený
na sfarbenie potravín podľa
predpisov spoločenstva

Všetky druhy
a kategórie
zvierat, okrem
hydiny,
pstruhov,
lososov, psov
a mačiek

-

.

-

-

Psy

-

-

-

-

Mačky

-

-

-

-

Hydina, okrem
nosníc, lososov
a pstruhov
Nosnice

-

-

25

-

-

-

8

-

Povolená len v krmivách
vyrobených z
a) odpadov
potravinárskeho
priemyslu,
b) iných základných
surovín, okrem obilnín
a maniokovej múky,
denaturovaných touto
látkou alebo sfarbených
touto látkou za účelom ich
nutnej identifikácie počas
výroby.
bez časového obmedzenia
podľa 7/2003/ES.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
7/2003/ES.
Povolená len v krmivách
vyrobených z
a) odpadov
potravinárskeho
priemyslu,
b) iných základných
surovín, okrem obilnín
a maniokovej múky,
denaturovaných touto
látkou alebo sfarbených
touto látkou za účelom ich
nutnej identifikácie počas
výroby
bez časového obmedzenia
podľa 7/2003/ES.
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Časť G
Konzervačné látky
Číslo
ES

1
E 200
E 201
E 202
E 203
E 214

Doplnková látka

E 222

2
Kyselina sorbová
Sorban sodný
Sorban draselný
Sorban vápenatý
Etylester kyseliny
4 - hydroxynbezoovej
Sodná soľ etylesteru
kyseliny 4 hydroxybenzoovej
Propylester kyseliny 4 hydroxybenzoovej
Sodná soľ propylesteru
kyseliny 4 hydroxybenzoovej
Metylester kyseliny 4 hydroxybenzoovej
Sodná soľ metylesteru
kyseliny 4 hydroxybenzoovej
Hydrosiričitan sodný

E 223

Pyrosiričitan sodný

E 215
E 216
E 217
E 218
E 219

34

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

3

4

C6H8O2
C6H4O2Na
C6H4O2K
C12H14O4Ca
C9H10O3

Množstvo
Najv mg/kg
Ovyšší
kompletného chranvek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
5
6a
6b
7

Iné ustanovenia
Doba povolenia

8
Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky

C9H9O2Na
C10H12O3

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Spoločenské
zvieratá

C10H11O3Na
C8H8O3
C8H7O3Na
NaHSO3
Na2S2O5

500 *
Psy, mačky

500 *

* Jednotlivo alebo spolu
vyjadrené ako SO2.
Do všetkých krmív,
okrem nespracovaného
mäsa a rýb.
Povolené bez časového
obmedzenia.

E 236

Kyselina mravčia

E 237

Mravčan sodný

E 238

Mravčan vápenatý

E 240

Formaldehyd

CH2O2

Všetky

-

CHO2Na
C2H2O4Ca

Všetky

-

CH2O

Ošípané

6 mes.

Všetky druhy
alebo kategórie
zvierat
Psy, mačky

E 250

Dusitan sodný

NaNO2

E 260
E 261
E 262
E 263
E 270

Kyselina octová
Octan draselný
Dioctan sodný
Octan vápenatý
Kyselina mliečna

C2H4O2
C2H3O2K
C4H7O4Na
C4H6O4Ca
C3H6O3

Všetky
Všetky

-

-

-

-

-

-

600

-

100

-

Do všetkých krmív.
Návod na použitie musí
obsahovať:
„Kyselina mravčia nesmie
byť používaná ani samostatne ani v zmesi s inými
kyselinami, v ktorých jej
hmotnostný podiel je viac
ako 50 %, na aeróbne
kyslé konzervovanie
nespracovaných obilnín o
vlhkosti viac ako 15 %.“
Povolená bez časového
obmedzenia.
Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.
Len na konzervovanie
sušeného mlieka.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Len pre silážovanie.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Len do krmív o vlhkosti
viac ako 20 %.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.
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E 280
E 281
E 282
E 283
E 284
E 285

Kyselina propionová
Propionát sodný
Propionát vápenatý
Propionát draselný
Propionát amónny
Kyselina metylpropionová

C3H6O2
C3H5O2Na
C6H10O4Ca
C3H6O2K
C3H9O2N
C4H8O2

E 295
E 296
E 297
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 338
E 490
E 507
E 513

Mravčan amónny
Kyselina DL – jablčná
Kyselina fumarová
Mliečnan sodný
Mliečnan draselný
Mliečnan vápenatý
Kyselina citrónová
Citronan sodný
Citronan draselný
Citronan vápenatý
Kyselina L – vínna
L – vínan sodný
L – vínan draselný
Vínan sodnodraselný
Kyselina fosforečná
1,2 – propandiol
Kyselina chlorovodíková
Kyselina sírová

CH5O2N
C4H6O5
C4H4O4
C3H5O3Na
C3H5O3K
C6H10O6Ca
C6H8O7

1

Benzoát sodný 140 g/kg
Kyselina propionová
370 g/kg
Propionát sodný 110 g/kg

Zloženie doplnkovej látky:
Benzoát sodný 140 g/kg
Kyselina propionová 370 g/kg
Propionát sodný 110 g/kg

Všetky
Prežúvavce od
začiatku
prežúvania
Všetky
Všetky

1000

Povolená bez časového
obmedzenia.

4000

Všetky
Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky
C4H6O6
Všetky
C4H4O6KNa . 4 H2O
H3PO4
C3H8O2
HCl
H2SO4

Účinné látky:
Benzoát sodný C7H5O2Na
Kyselina propionová C3H6O2
Propionát sodný C3H5O2Na
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Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.

Všetky
Psy
Všetky
Všetky
Ošípané
Dojnice

53000

-

3000
3000

22000
22000

-

Len na silážovanie.
Povolené bez časového
obmedzenia.
Určená na konzervovanie
obilných zŕn o vlhkosti
viac ako 15 %.
Dočasne povolená do
1.8.2006 podľa
1252/2002/ES.

Časť H
Vitamíny, provitamíny a obdobne pôsobiace látky chemicky jednoznačne definované
Číslo
ES

Doplnková látka

1
2
E 672 Vitamín A ako
vitamín A, preparát

Chemický vzorec a opis

3

Množstvo
Druh alebo
Najv mg/kg
OIné ustanovenia
kategória
vyšší
kompletného chranDoba povolenia
zvierat
vek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
4
5
6a
6b
7
8
Množstvá
sú
uvedené
Výkrm kurčiat,
13500
v
m.j./kg.
výkrm kačíc,
výkrm moriek,
Do všetkých krmív,
výkrm jahniat,
okrem krmív pre mláďatá.
výkrm
Povolená bez časového
ošípaných,
obmedzenia.
výkrm
hovädzieho
dobytka
Množstvá sú uvedené
Výkrm teliat
13500
v m.j./kg.

Len v náhradkách mlieka.

Ostatné druhy
a kategórie
zvierat

Povolená bez časového
obmedzenia.
Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.
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E 670

Vitamín D ako

Prasiatka, teľatá

10000

vitamín D2

Množstvá sú uvedené
v m.j./kg.
Súčasné podávanie
s vitamínom D3 je
zakázané.
Len v náhradkách
mlieka.

E 671

Vitamín D ako

HD, ovce,
koňovité
Ostatné druhy
a kategórie,
okrem
hydiny a rýb

4000

Prasiatka, teľatá

10000

2000

vitamín D3

Povolená bez časového
obmedzenia.
Množstvá sú uvedené
v m.j./kg.
Súčasné podávanie
s vitamínom D3 je
zakázané.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Množstvá sú uvedené
v m.j./kg.
Súčasné podávanie
s vitamínom D2 je
zakázané.
Len v náhradkách mlieka.

HD, ovce,
koňovité
Výkrm kurčiat,
morky
Ostatná hydina
a ryby
Ostatné druhy a
kategórie
zvierat
38

4000
5000

Povolená bez časového
obmedzenia.
Množstvá sú uvedené
v m.j./kg.

3000

Súčasné podávanie
s vitamínom D2 je
zakázané.

2000

Povolená bez časového
obmedzenia.

Vitamín B1 ako
tiamínhydrochlorid,
preparát,
Všetky

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

tiamínhydrochlorid, čistá
substancia,
tiamínmononitrát, preparát,
tiamínmononitrát, čistá
substancia
Vitamín B2 ako
riboflavín, preparát,

Do všetkých krmív.

Všetky

riboflavín, čistá substancia,
Vitamín B6 ako

Do všetkých krmív.

pyridoxol – hydrochlorid,
preparát,

Všetky

pyridoxol – hydrochlorid,
čistá substancia,
Vitamín B12 ako

Všetky

vitamín B12, preparát

Povolené bez časového
obmedzenia.

Povolené bez časového
obmedzenia.

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.
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Vitamín C ako
L – askorbová kyselina - 2 glukozid,
Do všetkých krmív.

L(+) – askorbová kyselina,
čistá substancia,
Všetky

Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

fosforečnan kyseliny
askorbovej,
L – askorbát - 2 – sulfát
didraselný,
L – askorbát - 2 sulfát disodný,
vitamín C, preparát
Vitamín E ako
vitamín E (α-tokoferol),
preparát
Vitamín K3 ako
menadion –dimetylpyrimidi
nolbisulfit, preparát,
menadion – nátriumbisulfit,
preparát,
menadion – nátriumbisulfit,
čistá substancia,
menadion - amid kyseliny
nikotínovej - bisulfit,
preparát
40

Do všetkých krmív.

Všetky

Povolené bez časového
obmedzenia.

Beta - karotén ako

Všetky

beta - karotén, preparát
Betaín ako
betaín, preparát,

Všetky

betaín, čistá substancia
Biotín ako
biotín, preparát,

Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.
Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

D(+)- biotín, čistá
substancia
Pantotenan vápenatý ako
D - pantotenan vápenatý,
preparát,
D - pantotenan vápenatý,
čistá substancia,
DL - pantotenan vápenatý,
preparát,
DL - pantotenan vápenatý,
čistá substancia
Cholínchlorid ako
cholínchlorid, preparát,

Všetky

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

cholínchlorid, čistá
substancia
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Kyselina listová ako
kyselina listová, preparát,
kyselina listová, čistá
substancia
Inozitol ako

Všetky
Všetky

inozitol, čistá substancia
L - karnitín ako

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia.

Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.

Všetky
trimetylamín kyseliny
amino - 4 – hydroxy – 3 –
maslovej
Kyselina nikotínová ako
kyselina nikotínová,
preparát,

Všetky
Do všetkých krmív.
Povolená bez časového
obmedzenia.

kyselina nikotínová, čistá
substancia
Amid kyseliny nikotínovej
ako
amid kyseliny nikotínovej,
preparát,

Všetky

amid kyseliny nikotínovej,
čistá substancia
Kyselina p aminobenzoová ako
Všetky
kyselina p – amino benzoová, čistá substancia
Taurín
42

Spoločenské
zvieratá

Časť I
Mikroprvky
Číslo
EHS

1
E1

Mikroprvok
Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

Najvyšší
vek
zvierat

3

4

5

2
Železo (Fe) ako
citronan železnatý
hexahydrát
fumaran železnatý
chlorid železnatý
tetrahydrát
chlorid železitý hexahydrát
oxid železitý
mliečnan železnatý
trihydrát
uhličitan železnatý
síran železnatý heptahydrát
síran železnatý monohydrát
chelát železa hydrátu
aminokyselín

Ovce

-

Spoločenské
zvieratá

-

Množstvo
mikroprvku
OIné ustanovenia
v mg/kg
chranDoba povolenia
kompletného
ná
krmiva
doba
o vlhkosti 12%
alebo v mg/deň
min
max
6a
6b
7
8
* Celkové množstvo
500*
v mg/kg kompletného
krmiva.

Fe3(C6H5O7)2 . 6H2O
FeC4H2O4
FeCl2 . 4 H2O
FeCl3 . 6H2O
Fe2O3
Fe(C3H5O3)2 . 3H2O
FeCO3
FeSO4 . 7H2O
FeSO4 . H2O
Fe(x)1-3.nH2O (kde x je anion
akejkoľvek aminokyseliny
z hydrolyzovanej sójovej
bielkoviny) o molekulovej
hmotnosti najviac 1500.

Prasiatka

do
jedného
týždňa
pred
odstavom

-

-

1 250*

250**

**Najvyššie množstvo
v mg/deň.

Povolené bez časového
obmedzenia.
Uplatňuje sa od 26.1.2004
podľa 1334/2003/ES.

Ošípané okrem
prasiatok

-

-

750*

Ostatné druhy

-

-

750*
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E2

Jód (J) ako
jodičnan vápenatý bezvodý Ca(JO3)2
jodičnan vápenatý
hexahydrát

Koňovité

-

-

4*

-

Ca(JO3)2 . 6H2O

Ryby

-

-

20 *

-

NaJ

Ostatné druhy
a kategórie
zvierat

-

-

10 *

-

Všetky

-

-

2*

-

jodid sodný
KJ
E3

Povolené bez časového
obmedzenia.

jodid draselný
Kobalt (Co) ako
octan kobaltnatý tetrahydrát Co(CH3COO)2 . 4 H2O
uhličitan kobaltnatý
zásaditý monohydrát

2CoCO3 . 3CO(OH)2 . H2O

dusičnan kobaltnatý hexahydrát

Co(NO3)2 . 6 H2O

chlorid kobaltnatý
hexahydrát

CoCl2 . 6 H2O

síran kobaltnatý
monohydrát
síran kobaltnatý
heptahydrát
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* Celkové množstvo.

CoSO4 . H2O
CoSO4 . 7 H2O

* Celkové množstvo.
Povolené bez časového
obmedzenia.
Uplatňuje sa od 26.1.2004
podľa 1334/2003/ES.

E4

Meď (Cu) ako
chlorid meďnatý dihydrát
oxid meďnatý
metionát meďnatý
octan meďnatý monohydrát
uhličitan meďnatý zásaditý
monohydrát

CuCl2 . 2 H2O
CuO
Cu(C5H10NO2S)2
Cu(CH3COO)2 . H2O
CuCO3 . Cu(OH)2 . H2O

síran meďnatý pentahydrát
chelát medi hydrátu
aminokyselín

CuSO4 . 5 H2O
Cu (x)1 - 3 . nH2O
(x = anion akejkoľvek
aminokyseliny z hydrolyzovanej
sójovej bielkoviny)
Molekulová hmotnosť najviac
1500.
Cu(C6H13N2O2)2SO4

síran medi a lyzínu
(Copper - lysine sulphate)

do 12
týžd.
veku

-

-

* Celkové množstvo

25*

-

** Celkové množstvo
v náhradkách mlieka
a v kompletných
krmivách.

-

-

pred
začatím
prežúva
nia

-

15**

-

Ostatné druhy
hovädzieho
dobytka

-

-

35*

-

Ovce

-

-

15*

-

Ryby

-

-

25*

-

Kôrovce

-

-

50*

-

Ostatné druhy

-

-

25*

-

Prasiatka

Ostatné ošípané
Hovädzí
dobytok

170*

Označovanie alebo
sprievodný doklad musí
obsahovať túto
deklaráciu:
Pre ovce, ak množstvo
medi v krmive presiahne
10 mg/kg:
„Množstvo medi v tomto
krmive môže zapríčiniť
otravu niektorých
plemien.“
Pre hovädzí dobytok po
začatí prežúvania, ak
množstvo medi v krmive
je nižšie ako 20 mg/kg:
„Množstvo medi v tomto
krmive môže zapríčiniť
deficienciu medi u zvierat
na pastve s vysokým
obsahom molybdénu
alebo síry.“
Povolené bez časového
obmedzenia, okrem síranu
medi a lyzínu.
Síran medi a lyzínu je
dočasne povolený do
31.3.2004.
Uplatňuje sa od 26.1.2004
podľa 1334/2003/ES.
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E5

hydrofosforečnan
manganatý - trihydrát
chlorid manganatý
tetrahydrát
oxid manganatý
oxid manganitý
síran manganatý
monohydrát
síran manganatý tetrahydrát
uhličitan manganatý
chelát mangánu hydrátu
aminokyselín

oxid manganato manganitý
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* Celkové množstvo.

Mangán (Mn) ako
MnHPO4 . 3H2O
MnCl2 . 4 H2O
MnO
Mn2O3
MnSO4 . H2O
MnSO4 . 4 H2O
MnCO3
Mn (x)1 - 3 . nH2O
( x = anion akejkoľvek
aminokyseliny z hydrolyzovanej
sójovej bielkoviny)
Molekulová hmotnosť najviac
1500.
MnO Mn2O3

Ryby

-

-

100*

-

Iné druhy

.

-

150*

-

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
1334/2003.
Uplatňuje sa od 26.
januára 2004.

E6

chlorid zinočnatý
monohydrát
oxid zinočnatý **
mliečnan zinočnatý
trihydrát
octan zinočnatý dihydrát
síran zinočnatý monohydrát
síran zinočnatý heptahydrát
uhličitan zinočnatý
chelát zinku hydrátu
aminokyselín

E7

E8

* Celkové množstvo.

Zinok (Zn) ako
Spoločenské
zvieratá

-

-

250*

-

ZnCl2 . H2O
ZnO
Zn(C3H5O3)2 . 3H2O

Ryby

-

-

200*

-

Zn(CH3 .COO)2 . 2H2O
ZnSO4 . H2O
ZnSO4 . 7 H2O
ZnCO3
Zn (x)1 - 3 . nH2O
(x = anion akejkoľvek
aminokyseliny z hydrolyzovanej
sójovej bielkoviny)
Molekulová hmotnosť najviac
1 500.

Molybdén (Mo) ako
molybdenan disodný
dihydrát

Na2MoO4 . 2 H2O

heptamolybdenan hexa –
amónny - tetrahydrát
Selén (Se) ako

(NH4)6Mo7O24 . 4 H2O

seleničitan disodný

Na2SeO3

selenan disodný

Na2SeO4

Ostatné druhy

-

-

150*

-

Náhradky
mlieka

-

-

200*

-

Všetky

-

-

2,5 *

-

** Najvyššie prípustné
množstvo olova
600 mg/kg.

Povolené bez časového
obmedzenia.
Uplatňuje sa od 26.1.2004
podľa 1334/2003/ES.

* Celkové množstvo
Povolené bez časového
obmedzenia.

Všetky

-

-

0,5 *

-

* Celkové množstvo
Povolené bez časového
obmedzenia.
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Časť J
Rastové stimulátory
Doplnková látka
Regis(Obchodný názov)
tračné
číslo Meno a schvaľovacie číslo
doplnosoby zodpovednej za
kovej
uvádzanie doplnkovej
látky

Chemický vzorec a opis

Druh alebo
kategória
zvierat

Množstvo
Najúčinnej látky
Ovyšší
v mg/kg
chranvek
kompletného
ná
zvierat krmiva o 12% doba
vlhkosti

Iné ustanovenia
Doba povolenia

látky do obehu

1
1

2
Dvojmravčan draselný
(Formi LHS)
BASF Aktiengesellshaft
α DE RP 1 31401

3
Zloženie doplnkovej látky:
Dvojmravčan draselný
(pevná látka)
min. 98 %
Kremičitan
max. 1,5 %
Voda
max. 0,5 %

4
Prasiatka po
odstave

5
2 mes.

min
6a
6000

max
6b
18 000

7
-

Výkrm
ošípaných

-

6000

12 000

Prasnice

-

8000

12000

8
Dočasne povolená do
30.6.2005 podľa
676/2003/ES.

Účinná látka:
Dvojmravčan draselný (pevná
látka)
KH(COOH)2
CAS No: 20642-05-1
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-

Dočasne povolená do
30. júla 2009 podľa
1200/2005/ES.

Časť K
Viažuce, protispekavé a zrážacie látky
Číslo
ES

1
E 330
E 470

Doplnková látka

2
Kyselina citrónová
Stearát sodný
Stearát draselný
Stearát vápenatý

E 516

Síran vápenatý dihydrát

E 535

Kyanoželeznatan sodný

E 536

Kyanoželeznatan draselný

E 551a Kyselina kremičitá,
zrážaná, sušená

Chemický vzorec a opis

Druh a
kategória
zvierat

3

4

C6H8O7
C18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca
Najvyšší obsah dioxínu:1)
CaSO4 . 2H2O
Najvyšší obsah dioxínu:2)
Na4(Fe(CN)6) . 10H2O

K4(Fe(CN)6) . 10H2O

Najvyšší obsah dioxínu:1)

Všetky

Množstvo
Najv mg/kg
OIné ustanovenia
vyšší
kompletného chranDoba povolenia
vek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
5
6a
6b
7
8
Do
všetkých
krmív.
-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

Všetky
Všetky
Všetky

Všetky

Všetky

30000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Najvyšší obsah:
80 mg/kg NaCl
(vypočítaný ako
kyanoželeznatanový
anion
Dočasne povolená
do 1.3.2006 podľa
256/2002/ES.
Najvyšší obsah :
80 mg/kg NaCl
(vypočítaný ako
kyanoželeznatanový
anion
Dočasne povolená
do 1.3.2006 podľa
256/2002/ES.
Do všetkých krmív.
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E 551b Kysličník kremičitý,
koloidný
E 551c Kysličník kremičitý
(diatomická zemina,
čistená)
E 552 Kremičitan vápenatý,
synte-tický
E 554 Kremičitan hlinito - sodný,
syntetický
E 558 Bentonit – montmorillonit

Najvyšší obsah dioxínu:1)
Najvyšší obsah dioxínu:1)

Všetky

-

-

-

-

Všetky

-

-

-

-

Najvyšší obsah dioxínu:1)
Najvyšší obsah dioxínu:1)
Najvyšší obsah dioxínu:1)

Všetky

-

-

-

-

Všetky

-

-

-

-

Všetky

-

-

20000

-

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

Do všetkých krmív.
Zmiešanie s kŕmnymi
antibiotikami, rastovými
stimulátormi a kokcidiostatikami a inými
liečivými látkami, okrem
flavofosfolipolu,
lasalocidu sodného,
monenzinátu sodného,
narazínu, nikarbazínu,
robenidínu
a salinomycinátu sodného
je zakázané.
Na označení krmív musí
byť uvedený názov
doplnkovej látky.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

E 559

Kaolínová hlina bez
azbestu

Prírodné zmesi minerálií s obsahom Všetky
najmenej 65 % hydrátovaného
komplexu hlinito – kremičitanov,
v ktorých tvorí hlavný podiel
kaolín.
Najvyšší obsah dioxínu: 2)
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-

-

-

-

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

E 560

Prírodné zmesi steatitov
a chloritanu

Prírodné zmesi steatitu a chloritanu, Všetky
bez azbestu, s čistotou zmesi
najmenej 85 %.

-

-

-

-

E 561

Vermikulit

Prírodné horečnato - hlinito –
železité kremičitany, expandované
teplom, bez azbestu, s obsahom
fluóru najviac 0,3 %.

-

-

-

-

Všetky

Do všetkých krmív.

2)

Najvyšší obsah dioxínu:
Hydratovaný kremičitan horečnatý Všetky
sedimentárneho pôvodu s obsahom
najmenej 60 % sepiolitu a najviac
30 % montmorillonitu, bez azbestu.

E 562

Sepiolit

E 563

Sepiolitická hlina

E 565

Ligninsulfonáty

-

E 566

Natrolit – phonolit

-

-

20000

-

Hydratovaný kremičitan horečnatý Všetky
sedimentárneho pôvodu, obsahujúci
najmenej 40 % sepiolitu a 25 %
illitu, bez azbestu.

-

-

20000

-

Všetky

-

-

-

-

Všetky

-

-

25000

-

Najvyšší obsah dioxínu:1)
Prírodná zmes kremičitanu
hlinitého, alkálií a alkalickej
zeminy, hydrokremičitanu
hlinitého, natrolitu (43 - 46,5 %)
a živca.

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

Do všetkých krmív.
Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

Najvyšší obsah dioxínu:2)
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E 598

E 599

Hlinitany vápenaté,
syntetické

Perlit

Zmes hlinitanov vápenatých s
obsahom Al2O3 od 35% do 51%
s obsahom molybdénu najviac
20 mg/kg.

Hydina,
králiky, ošípané

20000
Do všetkých krmív.

Teľatá, dojnice,
výkrm
2)
Najvyšší obsah dioxínu:
hovädzieho
dobytka, ovce,
kozy
Prírodný kremičitan sodný a hlinitý Všetky
bez azbestu, expandovaný teplom.

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.

8000
-

-

-

-

Do všetkých krmív.

-

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
739/2000/ES.
Do všetkých krmív.

1)

E 567

4

Klinoptilolit sopečného
pôvodu

Klinoptilolit
sedimentárneho pôvodu

Najvyšší obsah dioxínu:
Hydrát hlinitokremičitanu
vápenatého sopečného pôvodu
s obsahom najmenej 85 %
klinoptilolitu a najviac 15 % živca,
sľudy a ílu bez vlákien a kremeňa.
Najvyšší obsah olova: 80 mg/kg.
Hydratovaný hlinitokremičitan
vápenatý sedimentárneho pôvodu
s obsahom najmenej 80 %
klinoptilolitu a najviac 20 %
ílového minerálu, bez vlákien
a kremeňa.

Ošípané,
králiky, hydina

-

Výkrm
ošípaných,
výkrm kurčiat,
výkrm moriek,
hovädzí
dobytok, lososy

-

-

20000

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004.

-

20000

-

Do všetkých krmív.
Dočasne povolená do
26.9.2004.

Najvyšší obsah dioxínu:2)
1)

Najvyšší prípustný obsah dioxínu je 500 pg WHO - PCCD/F TEQ/kg.

2)

Najvyšší prípustný obsah dioxínu je 750 pg WHO - PCCD/F TEQ/kg (viď aj prílohu 2 časť D výnosu 1497/1/1997-100 v znení výnosu 2080/2005100 o najvyšších prípustných obsahoch nežiaducich látok v krmivách).
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Časť L
Regulátory kyslosti
Číslo
ES

Doplnková látka

1
E 170

2
Uhličitan vápenatý

E 210

Kyselina benzoová

E 296
E 339i
E 339ii
E339iii
E 340i

DL a L - kyselina jablčná
Dihydrofosforečnan sodný
Hydrofosforečnan disodný
Fosforečnan trisodný
Dihydrofosforečnan
draselný
Hydrofosforečnan dvojdraselný
Fosforečnan tridraselný
Tetrahydrofosforečnan vápenatý
Hydrofosforečnan vápenatý

E 340ii
E340iii
E 341i
E 341ii

Chemický vzorec a opis

3
C7H6O2

Množstvo
Druh
Najv mg/kg
Oalebo kategóri vyšší
kompletného chrana zvierat
vek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
min
max
4
5
6a
6b
7
Psy, mačky
Výkrm
ošípaných
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky

-

5 000

10 000

-

Iné ustanovenia
Doba povolenia

8
Povolená bez časového
obmedzenia.
Povolená do 25.5.2007
podľa 877/2003/ES.

Povolené bez časového
obmedzenia.

Psy, mačky
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E 350
E450ai
E450aiii
E450aiv
E450bi
E450bii
E 500i
E 500ii
E 501ii
E 503i
E 503ii
E 507
E 510
E 513
E 524
E 525
E 526
E 529
E 540
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Hydrofosforečnan diamónny
Dihydrofosforečnan
amónny
Sodná soľ DL a L kyseliny jablčnej
Dihydrofosforečnan
disodný
Difosforečnan tetrasodný
Difosforečnan tetradraselný
Trifosforečnan pentasodný
Trifosforečnan
pentadraselný
Uhličitan sodný
Hydrouhličitan sodný
Hydrouličitan draselný
Uhličitan amónny
Hydrouhličitan amónny
Kyselina chlorovodíková
Chlorid amónny
Kyselina sírová
Hydroxid sodný
Hydroxid draselný
Hydroxid vápenatý
Oxid vápenatý
Difosforečnan divápenatý

Psy, mačky

Psy, mačky
Psy, mačky

Povolené bez časového
obmedzenia.

Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky
Psy, mačky

Povolené bez časového
obmedzenia.

Časť M
Enzýmy
Číslo
alebo
číslo
ES

Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

Obchodný názov

1
2
E 1600 3 - fytáza
(EC 3.1.3.8)
(1)
NATUPHOS 5000 G

3
Prípravok 3 - fytázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus niger (CBS
114.94) o aktivite najmenej:

NajJednotky
vyšší
aktivity v
Druh
vek
jednom kg
alebo kategóri
alebo
kompletného
a zvierat
najvyškrmiva o 12%
šia
vlhkosti
hmotnosť
zvierat

4
Prasiatka

5
2 mes.

min
6a
500
FTU

max
6b
-

Ochranná
doba

Iné ustanovenia
Doba povolenia

7
-

8
1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie: 500 FTU/kg
kompletného krmiva.

Pevná forma 5000 FTU1)/g,
Tekutá forma 5000 FTU/ml

3) Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,23 % fosforu vo
fytátovej väzbe.

Výkrm
ošípaných

-

280
FTU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie: 400 – 500
FTU/kg kompletného
krmiva.
3) Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,23 % fosforu vo
fytátovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia.
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Prasnice

-

500
FTU

-

-

1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie: 500 FTU/kg
kompletného krmiva.
3) Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,36 % fosforu vo
fytátovej väzbe.

Výkrm kurčiat

-

375
FTU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie: 500 – 700
FTU/kg kompletného
krmiva.
3) Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,23 % fosforu vo
fytátovej väzbe.

Nosnice

-

250
FTU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia.
1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie: 300 – 400
FTU/kg kompletného
krmiva.
3) Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,23 % fosforu vo
fytátovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia.
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Výkrm moriek

-

250
FTU

-

-

1) DLP
2) Odporúčané
dávkovanie 500 FTU/kg
kompletného krmiva.
3) Používa sa
v kompletnom krmive
s obsahom najmenej
0,23 % fosforu vo
fytátovej väzbe.

2

3 - fytáza
EC 3.1.3.8
PHYTASE NOVO

Prípravok 3 - fytázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM
10 289), o aktivite najmenej:
Poťahovaná forma: 2500 FYT2)/g
Tekutá forma:
5000 FYT/g

Prasiatka

4 mes.

250
FYT

1000
FYT

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
277/2004/ES..
1. DLP
2. Odporúča sa 500 FYT
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na fytáty,
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % obilnín
(kukurica, jačmeň, ovos,
pšenica, raž, triticale),
olejnatých semien
a strukovín.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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Výkrm
ošípaných

-

400
FYT

1000
FYT

-

1. DLP
2. Odporúča sa 500 FYT
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na fytáty,
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % obilnín
(kukurica, jačmeň, ovos,
pšenica, raž, triticale),
olejnatých semien
a strukovín.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

Výkrm kurčiat

-

200
FYT

1000
FYT

-

1. DLP
2. Odporúča sa 500 FYT na
1 kg kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych zmesí
bohatých na fytáty, napr.
obsahujúcich viac ako 40 %
obilnín (kukurica, jačmeň,
ovos, pšenica, raž, triticale),
olejnatých semien a
strukovín.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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Nosnice

-

500
FYT

1000
FYT

-

1. DLP
2. Odporúča sa 750 FYT
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na fytáty,
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % obilnín
(kukurica, jačmeň, ovos,
pšenica, raž, triticale),
olejnatých semien
a strukovín.

3

Alfa - galaktozidáza
EC 3.2.1.22
ALPHA GAL

Výkrm kurčiat
Prípravok alfa – galaktozidázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
oryzae (DSM 10 286) o aktivite
najmenej:
Tekutá forma: 1000 GALU3)/g

-

300
1000
GALU GALU

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
866/1999/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 450
GALU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
oligosacharidy, napr.
obsahujúcich viac ako
25 % sójovej múky,
bavlníkových výliskov,
hrachu.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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4

Endo - 1,3(4)-betaglukanáza
(E 1603) EC 3.2.1.6
ENERGEX
RONOZYME VP

E 1603 Endo - 1,3(4)-betaglukanáza
(4) EC 3.2.1.6
ENERGEX
RONOZYME VP

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovaný
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 58994) o aktivite najmenej:

Prasiatka

4 mes.

25
FBG

40
FBG

-

2. Odporúča sa 25 FBG
na 1 kg kompletného
krmiva.

Poťahovaná forma: 50 FBG4)/g
Tekutá forma:
120 FBG/g

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovaný
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 58994) o aktivite najmenej:
Poťahovaná forma: 50 FBG4)/g
Tekutá forma:
120 FBG/g

1. DLP

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % kukurice alebo
jačmeňa.

Výkrm kurčiat

-

10
FBG

100
FBG

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa 20 FBG
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta – glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 60 % rastlinných
zložiek (kukurica, vlčí
bôb, pšenica, jačmeň,
sója, ryža, semeno repky
olejnej alebo hrach).
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004/ES.
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E 1607 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(5)
BIOFEED WHEAT

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Výkrm kurčiat
produkovanej kmeňom Aspergillus
oryzae (DSM 10 287) o aktivite
najmenej:

-

100
FXU

400
FXU

-

1. DLP
2. Odporúča sa 100 - 400
FXU na 1 kg
kompletného krmiva.

Poťahovaná forma: 1000 FXU5)/g
Tekutá forma:
650 FXU/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % obilnín (napr.
pšenice, jačmeňa, raže
alebo tritikale).

Výkrm moriek

-

100
FXU

400
FXU

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1322/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 100 - 400
FXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 50% obilnín (napr.
pšenice, jačmeňa, raže
alebo tritikale).
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1332/2004/ES.
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Prasiatka po
odstave

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

200
FXU

400
FXU

-

1. DLP
2. Odporúča sa 200 – 400
FXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % obilnín (napr.
pšenice, jačmeňa, raže
alebo tritikale).

6

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(E 1608) Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a Prasiatka
endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom Humicola
insolens (DSM 10 442), o aktivite
najmenej:

BIOFEED PLUS
Poťahovaná forma:

6)

800 FXU /g
75 FBG7)/g

Mikrogranulovaná forma:
800 FXU/g
75 FBG/g
Tekutá forma:
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550 FXU/ml
50 FBG/ml

4 mes.

240
FXU

1000
FXU

22
FBG

94
FBG

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1332/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 400 FXU
a 38 FBG na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % jačmeňa a/alebo
ovsa, pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

Výkrm
ošípaných

-

200
FXU

800
FXU

19
FBG

75
FBG

-

1. DLP
2. Odporúča sa 400 FXU
a 38 FBG na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
30% jačmeňa a/alebo
ovsa, pšenice.

E 1608 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(6) Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a Výkrm kurčiat
endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom Humicola
insolens (DSM 10 442), o aktivite
najmenej:

BIOFEED PLUS
Poťahovaná forma:

6)

Endo-1,4-beta-xylanáza 800 FXU /g
Endo-1,4-beta-glukanáza 75 FBG7)/g

Tekutá forma:
Endo-1,4-beta-xylanáza 550 FXU/ml
Endo-1,4-beta-glukanáza 50 FBG/ml

-

400
FXU

1000
FXU

36
FBG

94
FBG

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 400 –
1000 FXU a 36 - 94 FBG
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
40% rastlinných zložiek
(jačmeň, ovos, pšenica,
raž, tritikále, cirok alebo
vlčí bôb).
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1332/2004/ES.
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E 1609 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(7) Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a Výkrm kurčiat
endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 600 94), o aktivite
najmenej:

-

4860
FXU

-

-

2. Odporúča sa 4860 - 6
000 FXU a 2025 - 2 500
BGU na 1 kg
kompletného krmiva.

2025
BGU

GRINDAZYM GP
Poťahovaná forma

1. DLP

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúce viac ako 35
jačmeňa a 20 % pšenice.

8)

36 000 FXU /g
15 000 BGU9)/g
Tekutá forma
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
Pevná forma

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.

36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Prasiatka
odstavené

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

6000
FXU

-

2500
BGU

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa 6000 FXU
a 2500 BGU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány)
obsahujúcich napr. viac
ako 30 % pšenice a 30 %
jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.
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Výkrm moriek

-

6000
FXU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 6000 FXU
a 2500 BGU na 1 kg
kompletného krmiva.

2500
BGU

3.Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.

7

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(E 1609) Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a Nosnice
endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 600 94), o aktivite
najmenej:

GRINDAZYM GP
Poťahovaná forma
36 000 FXU8)/g
15 000 BGU9)/g
Tekutá forma
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
Pevná forma
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

-

12000
FXU

-

5000
BGU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 12000
FXU a 5000 BGU na I kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 20 % pšenice, 10 %
jačmeňa a 20 % slnečnice.
Poťahovaná a tekutá
forma dočasne povolená
do 1.4.2004 podľa
654/2000/ES a pevná
forma do 30.9.2004
podľa 2697/2000/ES.
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E1610 Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
(8) Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy Výkrm kurčiat
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 600 94), o aktivite
najmenej:

-

5000
BGU

-

-

2. Odporúča sa 5000 –
10000 BGU a 2000
- 4 000 FXU na 1 kg
kompletného krmiva.

2000
FXU

GRINDAZYM GV

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
60 % jačmeňa.

Poťahovaná forma
10 000 BGU10)/g
4 000 FXU11)/g
Tekutá forma
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
Pevná forma
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
8

Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
(E 1610) Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy Prasiatka
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 600 94), o aktivite
najmenej:

GRINDAZYM GV
Poťahovaná forma
10 000 BGU10)/g
4 000 FXU11)/g
Tekutá forma
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
Pevná forma
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
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1. DLP

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.

4 mes. 3000
BGU

5000
BGU

1200
FXU

2000
FXU

-

1. DLP
2. Odporúča sa 3 000
- 5 000 BGU a 1 200
- 2 000 FXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % jačmeňa.
Poťahovaná a tekutá
forma dočasne povolená
do 1.4.2004 podľa
654/2000/ES a pevná
forma do 30.9.2004
podľa 2697/2000/ES.

Nosnice

-

5000
BGU

-

2000
FXU

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa 5000
BGU a 2000 FXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich viac ako
60 % jačmeňa.
Poťahovaná a tekutá
forma dočasne povolená
do 1.4.2004 podľa
654/2000/ES a pevná
forma do 30.9.2004
podľa 2697/2000/ES.

9

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
LYXASAN

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 270 95) o aktivite
najmenej:
Pevná forma: 28 000 EXU12)/g
Tekutá forma: 14 000 EXU/ml

Nosnice

-

2400
EXU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 2400 –
7400 EXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 30 % pšenice a 30 %
raže.
Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
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E 1618 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(9)
LYXASAN

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 270 95) o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

2 800
EXU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 2800 –
5600 EXU na 1 kg
kompletného krmiva.

Pevná forma: 28 000 EXU12)/g
Tekutá forma: 14 000 EXU/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 50 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2005/ES.

Výkrm moriek

-

5 600
EXU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 5600 EXU
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 30 % pšenice a 30 %
raže.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2005/ES.

68

10

Alfa - amyláza
EC 3.2.1.1
VEVOZYME

Prasiatka
Prípravok alfa-amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (CBS 360 94), o
aktivite najmenej:

4 mes. 1800
RAU

-

-

-

-

Pevná forma: 45 000 RAU13)/g
Tekutá forma: 20 000 RAU/ml

Výkrm
ošípaných

-

1800
RAU

1. DLP
2. Odporúča sa 1 800
RAU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené výlučne do
kŕmnych zmesí, určených
na mokré kŕmenie, ktoré
sú bohaté na škrob, napr.
obsahujúcich viac ako
35 % pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 1 800
RAU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené výlučne do
kŕmnych zmesí, určených
na mokré kŕmenie, ktoré
sú bohaté na škrob, napr.
obsahujúcich viac ako
35% pšenice.

Prasnice

-

1800
RAU

-

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 1436/98/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 1 800
RAU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené výlučne do
kŕmnych zmesí, určených
na mokré kŕmenie, ktoré
sú bohaté na škrob, napr.
obsahujúcich viac ako
35% pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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11

Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
(E 1602) Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROXAZYME G2 L

Endo-1,4betaglukanáza

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, Nosnice
endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovaných kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74 252), o aktivite
najmenej:

-

-

400 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

-

900 U

Granulovaná aj tekutá forma:

Endo-1,4betaxylanáza

-endo-1,4-beta-glukanáza:
8 000 U/g alebo ml14)
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
18 000 U/g alebo ml15)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
26 000 U/g alebo ml16)

1300U

Prasiatka

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

-

400 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

-

900 U
Endo-1,4betaxylanáza

1300U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
400 – 1280 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 900 – 2880 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
1300 – 4160 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány ), napr.
obsahujúcich viac ako
40 % pšenice, tritikále
alebo jačmeňa.
Obidve formy dočasne
povolené do 1.1.2007
podľa 2188/2002/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
400 – 1600 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 900 – 3600 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
1300 – 5200 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
40 % pšenice, tritikále
alebo kukurice, alebo
pšenice a 20 % raže.
Obidve formy dočasne
povolené do 1.1.2007
podľa 2188/2002/ES.
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E 1602 Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
(11) Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROXAZYME G2 L

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, Výkrm kurčiat
endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovaných kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74 252), o aktivite
najmenej:

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

400 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

-

900 U

Granulovaná aj tekutá forma:

Endo-1,4betaxylanáza

-endo-1,4-beta-glukanáza:
8 000 U/g alebo ml14)
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
18 000 U/g alebo ml15)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
26 000 U/g alebo ml16)

1300U

Výkrm moriek

-

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

-

400 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

900 U

-

Endo-1,4betaxylanáza

1300
U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
400 - 1600 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 900 – 3600 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
1300 - 5200 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány ), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % pšenice alebo
jačmeňa a viac ako 10 %
raže.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
400 – 800 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 900 – 1800 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
1300 – 2600 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
25 % pšenice alebo 20 %
jačmeňa a 5 % raže.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1206/2005/ES.
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12

Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROXAZYME G

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, Výkrm kurčiat
endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovaných kmeňom
Trichoderma viride (FERM BP
4447), o aktivite najmenej:
-endo-1,4-beta-glukanáza:
8 000 U/g17)
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:18 000 U/g18)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
26 000 U/g19)

-

Endo-1,4betaglukanáza

200 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

450 U
Endo-1,4betaxylanáza

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
800 - 1200 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 1800 – 2700 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
2600 - 3900 U

650 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % pšenice
a 20 %jačmeňa a/alebo
25 % raže.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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Nosnice

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

640 U,
Endo1,3(4)betaglukanáza

1440U

-

Endo-1,4betaxylanáza

2080U

-

-

1.DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
640 - 1280 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 1440 – 2880 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
2080 - 4160 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % pšenice
a 20 %jačmeňa a/alebo
25 % raže.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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Výkrm moriek

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

800 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

1800U

-

Endo-1,4betaxylanáza

2600U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,4-beta-glukanáza
800 - 1200 U,
endo-1,3(4)-betaglukanáza 1800 –2700 U,
endo-1,4-beta-xylanáza
2600 - 3900 U
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany a
beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % pšenice a 20 %
jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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13

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(E 1622) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
NATUGRAIN/
BARLICAN

Nosnice
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy a endo-1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
357 94), o aktivite najmenej:
Prášková forma:

-

600
BGU

-

800
FXU

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % pšenice a viac
ako 30 % jačmeňa.

20)

8 000 BGU /g
11 000 EXU21)/g
Granulovaná forma: 6 000 BGU/g
8 250 EXU/g
Tekutá forma:
2 000 BGU/ml
2 750 EXU/ml

Výkrm moriek

-

600
BGU

-

800
EXU

-

-

Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich viac ako
30 % pšenice alebo viac
ako 30 % raže.
Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
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E 1622 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(13) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
NATUGRAIN/
BARLICAN

Výkrm kurčiat
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy a endo-1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
357 94), o aktivite najmenej:

-

500
BGU

-

680
EXU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza: 500 BGU
endo-1,4-beta-xylanáza:
680 EXU

Granulovaná forma:
6 000 BGU20)/g
8 250 EXU21)/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % pšenice a 30 %
jačmeňa alebo 20 % raže.

Tekutá forma:
2 000 BGU/ml
2 750 EXU/ml

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.

14

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

(E 1605)

ALLZYME PT

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 520 94), o aktivite
najmenej:
Pevná forma: 600 U22)/g
Tekutá forma: 300 U/ml

Výkrm moriek

-

300 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
300 – 1200 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany)
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % pšenice.
Dočasne povolená do
24.10.2007 podľa
1847/2003.
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E 1605 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(14)
ALLZYME PT

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CBS 520 94), o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

300 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
300 - 600 U

Pevná forma: 600 U22)/g
Tekutá forma: 300 U/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany ),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004/ES.

15

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
ALLZYME BG

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Trichoderma viride (CBS
517 94), o aktivite najmenej :
Pevná forma: 650 U23)/g
Tekutá forma: 325 U/ml

Výkrm kurčiat

-

325 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
325 - 650 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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16

Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4

(E 1616)

HOSTAZYM C

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, Nosnice
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum ( IMI Prasiatka
SD 142), o aktivite najmenej:
Výkrm
Pevná forma: 1000 CU24)/g
ošípaných
Tekutá forma: 2000 CU/ml

-

250
CU
4 mes. 250
CU
250
CU

-

-

-

-

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
500 - 1000 CU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % jačmeňa.
Tekutá forma dočasne
povolená do 30.6.2004
podľa 1436/98/ES
a pevná forma do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.

E 1616 Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
(16)
HOSTAZYM C

Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, Výkrm kurčiat
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum ( IMI
SD 142), o aktivite najmenej:
Pevná forma: 2000 CU24)/g
Tekutá forma: 2000 CU/ml
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-

500
CU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
500 - 1000 CU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 40% jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004/ES.

17

Endo-1.4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

(E 1617)

HOSTAZYM X
BERGAZYM P

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej
kmeňom Trichoderma
longibrachiatum (IMI SD 135),
o aktivite najmenej:
Pevná forma: 6 000 EPU25)/g
Tekutá forma: 6 000 EPU/ml

Nosnice
Prasiatka
Výkrm
ošípaných

-

750
EPU
4 mes. 750
EPU
750
EPU

-

-

-

-

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
1500 – 3000 EPU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % pšenice.
Tekutá forma dočasne
povolená do 30.6.2004
podľa 1436/98/ES a podľa
2697/2000/ES a pevná
forma do 17.7.2004
podľa 1353/2000/ES .

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Výkrm moriek
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), o aktivite najmenej:
Pevná forma: 6 000 EPU25)/g

-

750
EPU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
1500 - 3000 EPU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 35 % pšenice.
Dočasne povolená do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.
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E 1617 Endo-1.4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(17)

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Výkrm kurčiat
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), o aktivite najmenej:

-

1500
EPU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
1500 – 3000 EPU

Pevná forma: 6 000 EPU25)/g
Tekutá forma: 6 000 EPU/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004/ES.

18

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
ROVABIO Beta - GLUC.

Prípravok endo-1,3(4)-betaVýkrm kurčiat
glukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus niger (MUCL
39199), o aktivite najmenej:
Pevná forma: 2 000 AGL26)/g
Tekutá forma: 500 AGL/ml

-

100
AGL

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
100 AGL.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % jačmeňa a 20 %
pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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19

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
FEEDLYVE AGL

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Aspergillus niger (MUCL 39199),
o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

25
AGL

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
25 - 100 AGL.

Pevná forma: 1 500 AGL27)/g
Tekutá forma: 200 AGL/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

20

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROVABIO Beta - XYL.

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej s Trichoderma
longibrachiatum (MUCL 39203),
o aktivite najmenej:
Pevná forma: 2 000 AXC28)/g
Tekutá forma: 500 AXC/ml

Výkrm kurčiat

-

100
AXC

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
100 AXC.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % pšenice alebo
raže.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

81

21

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
FEELYVE AXC

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej s Trichoderma
longibrachiatum (MUCL 39203),
o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

25
AXC

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
25 - 100 AXC.

Pevná forma: 1 500 AXC29)/g
Tekutá forma: 200 AXC/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

E 1615 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(22) EC 3.2.1.6
SAFIZYME G

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10 W), o aktivite
najmenej:
Pevná forma: 70 000 BGN30)/g
Tekutá forma: 14 000 BGN/ml

Výkrm kurčiat

-

1050
BGN

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
2800 BGN.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 35 % jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004/ES.
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E 1613 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(23)
SAFIZYME X

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10 W), o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

1050
IFP

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
1400 IFP.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 40 % pšenice.

Prášková forma: 70 000 IFP31)/g
Tekutá forma:
7 000 IFP/ml

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.

Výkrm moriek

-

1400
IFP

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
1400 IFP.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 38 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
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23

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

(E 1613)

SAFIZYME X

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10 W), o aktivite
najmenej:

Nosnice

-

840
IFP

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva: 840 IFP.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 40% pšenice.

31)

Pevná forma: 70 000 IFP /g
Tekutá forma: 7 000 IFP/ml

Dočasne povolená do
28.2..2005 podľa
418/2001/ES.

24

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
QUATRAZYME

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a Výkrm kurčiat
endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
niger (CNCM I -1517), o aktivite
najmenej:
28 000 QXU32)/g
140 000 QGU33)/g

-

420
QXU

1120
QXU

2100
QGU

5600
QGU

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
560 QXU
2800 QGU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % pšenice a 30 %
jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
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Nosnice

-

560
QXU

-

2800
QGU

-

-

1.DLP
2.Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
560 QXU
2800 QGU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % pšenice a/alebo
jačmeňa.

Výkrm moriek

-

280
QXU

840
QXU

1400
QGU

4200
QGU

-

Dočasne povolená do
1.10.2006 podľa
1876/2002/ES.
1.DLP
2.Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
560QXU
2800 QGU.
3.Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxilany
a beta-glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % pšenice a/alebo
jačmeňa.
Dočasne povolená do
28.2.2007 podľa
316/2003/ES.
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1601
(25)

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy a endo-1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Aspergillus niger (NRRL 25541),
o aktivite najmenej:

ENDOFEED

- endo-1,3(4)-beta-glukanáza:1 100 U34)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
1 600 U35)/g

Výkrm kurčiat

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza: 138 U
endo-1,4-beta-xylanáza:
200 U.

138 U
Endo-1,4betaxylanáza

1. DLP

-

200 U

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany), napr.
zmesi s obsahom obilnín
(ako napr. jačmeň,
pšenica, raž, triticale).

Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

138 U
Endo-1,4betaxylanáza

200 U

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
668/2003/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza: 138 U
endo-1,4-beta-xylanáza:
200 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta-glukány), napr.
zmesi s obsahom obilnín
(ako napr. jačmeň,
pšenica, raž, triticale).
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2005/ES.
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Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
ECONASE BARLEY

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma reesei (CBS 526 94),
o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

23 000
BU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
23 000 - 50 000 BU.

Pevná forma: 350 000 BU36)/g
Tekutá forma: 50 000 BU/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % jačmeňa alebo 30 %
raže.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
2374/98/ES.

Prasiatka

4 mes. 26 000
BU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
26 000 – 35 000 BU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
60 % jačmeňa alebo
pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
2374/98/ES.
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Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
ECONASE WHEAT

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma reesei (CBS 529 94)
a endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma reesei (CBS 526 94),
o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

2500
BXU

-

2500
BU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
10 000 BXU
10 000 BU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
40 % pšenice alebo 30 %
raže.

Pevná forma: 200 000 BXU37)/g
200 000 BU38)/g
Tekutá forma: 30 000 BXU/g
30 000 BU/g

Prasiatka

2 mes.

7500
BXU

-

7500
BU

-

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
2374/98/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
7500 až 15 000 BXU
7500 až 15 000 BU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
50 % pšenice.
Dočasne povolená do
28.2.2005 podľa
418/2001/ES.
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3 - fytáza
EC 3.1.3.8

(E 1632)

FINASE

Prípravok 3 – fytázy, produkovanej Výkrm kurčiat
kmeňom Trichoderma reesei (CBS
528 94), o aktivite najmenej:

-

500
PPU

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
500 – 750 PPU.

Pevná forma: 5 000 PPU39)/g
Tekutá forma: 1 000 PPU/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí s obsahom viac ako
0,22 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Výkrm moriek

-

250
PPU

-

-

Dočasne povolená do
28.2.2005 podľa
418/2001/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
250 – 1000 PPU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí s obsahom viac ako
0,22 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Prasnice

-

250
PPU

-

-

Dočasne povolená do
6.3.2009 podľa
358/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
250 – 1000 PPU
3. Určené do kŕmnych
zmesí s obsahom viac ako
0,22 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Dočasne povolená do
6.3.2009 podľa
358/2005/ES.
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E 1632 3 - fytáza
EC 3.1.3.8
(28)
FINASE

Prípravok 3 – fytázy, produkovanej Prasiatka po
kmeňom Trichoderma reesei (CBS odstave
528 94), o aktivite najmenej:

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

250
PPU

-

-

Pevná forma: 5 000 PPU39)/g
Tekutá forma: 5 000 PPU/g

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
250 - 750 PPU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Výkrm
ošípaných

-

250
PPU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
250 - 750 PPU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,23 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

29

Endo - 1,3(4) - beta glukanáza
EC 3.2.1.6
ROVABIO Beta GLUC.GEP

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Geosmithia emersonii (IMI SD
133), o aktivite najmenej:
40)

5 500 U /g

Výkrm kurčiat

-

250 U

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
250 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 50 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.
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Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(E 1604) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROVABIO Beta GLUC.PFP/LC

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy a endo-1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Penicillium funiculosum (IMI SD
101), o aktivite najmenej:

Prasiatka po
odstave

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

Prášková forma:

-

70 U

- endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 000 U41)/g
- endo-1,4-beta-xylanáza:
1 400 U42)/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukán
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % jačmeňa alebo 20 %
pšenice.

Tekutá forma:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
-endo-1,4-beta-xylanáza:

500 U/g
350 U/g

Výkrm kačíc

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

70 U

1. DLP

-

-

Povolená do 20. decembra
2008 podľa
2148/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukán
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
50 % jačmeňa alebo 60 %
pšenice.
Povolená do 20. decembra
2008 podľa
2148/2004/ES.
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E 1604 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(30) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
ROVABIO Beta GLUC.PFP/LC

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy a endo-1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Penicillium funiculosum (IMI SD
101), o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

Prášková forma:

70 U

- endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 000 U41)/g
- endo-1,4-beta-xylanáza:
1 400 U42)/g

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukány
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
50 % jačmeňa alebo 60 %
pšenice.

Tekutá forma:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
-endo-1,4-beta-xylanáza:

500 U/ml
350 U/ml

Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

70 U

1. DLP

-

-

Povolené bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukány
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
60 % jačmeňa alebo 30 %
pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
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Výkrm moriek

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

-

70 U

Výkrm
ošípaných

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukány
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % jačmeňa alebo 20 %
pšenice.

-

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

70 U

1. DLP

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa do 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza : 100 U
Endo-1,4-beta-xylanáza:
70 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta - glukány
a arabinoxylany), napr.
obsahujúcich viac ako
40% jačmeňa alebo 20 %
pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1206/2005/ES.
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Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
VOLIBLE P/L

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Výkrm kurčiat
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
614.94), o aktivite najmenej:

-

600
EU

-

-

Pevná forma: 300 EU43)/g
Tekutá forma: 1000 EU/g
Nosnice

32

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
AVIZYME/PORZYME
GLUCANASE

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

-

300
EU

100 U

-

-

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 60 % pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 100 U na
1 kg kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 30 % jačmeňa.

200 U44)/ml

1 200 U/ml

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
600 EU.

Prasiatka

4 mes. 400 U

-

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 400 U na
1 kg kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 55 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
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Výkrm
ošípaných

-

500 U

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa 400 U na
1 kg kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány),
napr. obsahujúcich viac
ako 70% jačmeňa.

E 1628 Endo-1,4-beta-xylanáza
(33)

AVIZYME/PORZYME
XYLANASE

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

500 U

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 55 % pšenice alebo
60 % raže.

Prášková forma: 2000 U45)/ml
Tekutá forma:
5000 U/ml

33

Endo-1,4-beta-xylanáza

(E 1628) AVIZYME/PORZYME

XYLANASE

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), o aktivite najmenej:
Prášková forma: 2000 U45)/ml
Tekutá forma:
5000 U/ml

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 500 až
2500 U na 1 kg
kompletného krmiva.

Nosnice

-

2000U

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
833/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 2 000 U
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 35 % pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
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Prášková forma: 4 000 U/g
Tekutá forma: 10 000 U/ml

Prasiatka

4 mes. 5000U

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa 5 000 U
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 45 % pšenice.

PORZYME 9300

Prášková forma: 4 000 U/g
Tekutá forma:
8 000 U/ml

Výkrm
ošípaných

-

4000U

-

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 1411/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa 4 000 U
na 1 kg kompletného
krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 35 % pšenice.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
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E 1612 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(34) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Alfa-amyláza
EC 3.2.1.1
AMYLO FEED

35

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
AVIZYME 2100

Prasiatka
Prípravok endo-1,3(4)-betaodstavené
glukanázy a endo 1,4-betaxylanázy, produkovaných kmeňom
Aspergillus niger (NRRL 25541)
a alfa-amylázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus oryzae (ATCC
66 222), o aktivite najmenej:

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

-

Odporúčané množstvo v 1
kg kompletného krmiva:
- endo-1,3(4)-betaglukanáza:138 U,
- endo-1,4-beta-xylanáza:
200 U,
- alfa-amyláza: 1550 U

138 U
Endo-1,4beta-xylanáza:

-

200 U

46)

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 275 U /g
- endo-1,4-beta-xylanáza:
400 U47)/g
- alfa-amyláza:
3100 U48)/g

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U49)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
180 U50)/g

Alfaamyláza:

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a na neškrobové
polysacharidy , napr.
kŕmne zmesi obsahujúce
jačmeň, kukuricu,
pšenicu.

-

1550U

Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

80 U
Endo-1,4betaxylanáza:

180 U

-

1. DLP

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-betaglukaná-za: 80 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
180 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta -glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
60 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
26.7.2004 1636/99/ES.
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Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(E 1631) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
36

AVIZYME SX

Nosnice
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), o aktivite najmenej:

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

-

2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
300 U.

300 U
Endo-1,4betaxylanáza:

300 U

-

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U51)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
300 U52)/g

E 1631 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(36) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
AVIZYME SX

Prípravok endo-1,3(4)-betaVýkrm kurčiat
glukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U51)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
300 U52)/g

1. DLP

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
35 % jačmeňa.

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

300 U
Endo-1,4betaxylanáza:

300 U

-

-

Dočasne povolená do
26.7.2004 podľa
1636/99/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
300 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
40 % jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.
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37

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(E 1630) Subtilisin
EC 3.4.21.62
AVIZYME 1300

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:
- endo-1,4-beta-xylanáza:
- subtilisin:

Morky

-

Endo-1,4betaxylanáza:

-

825 U
Subtilisin:

265 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
825 – 2500 U,
- subtilisin: 265 - 800 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí napr. obsahujúcich
viac ako 45 % pšenice.

2 500 U53)/g
800 U54)/g

Nosnice

Endo-1,4betaxylanáza:

-

1875U
Subtilisin:

600 U

-

Dočasne povolená do
26.7.2004 podľa
1636/99/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
1875 U,
- subtilisin: 600 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí napr. obsahujúcich
viac ako 65 % pšenice.
Dočasne povolená do
18.2.2008 podľa
278/2004/ES.
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E 1630 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(37) Subtilisin
EC 3.4.21.62
AVIZYME 1300

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

Endo-1,4betaxylanáza:

-

-

2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
500 – 2500 U,
- subtilisin: 160 - 800 U.

500 U
Subtilisin:

160 U

1. DLP

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí napr. obsahujúcich
viac ako 65 % pšenice.

- endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U53)/g
- subtilisin:
1 600 U54)/g

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.

E 1626 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(38) Subtilisin
EC 3.4.21.62
PORZYME 8300

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:
- endo-1,4-beta-xylanáza:
- subtilisin:

5 000 U55)/g
500 U56)/g

Prasiatka po
odstave

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

Endo-1,4betaxylanáza:

-

5000U
Subtilisin:

500 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
5000 U,
- subtilisin: 500 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí napr. obsahujúcich
viac ako 40 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
866/2005.
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E 1627 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(39) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
PORZYME 9100
PORZYME SF 100

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106)
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), o aktivite najmenej:

Výkrm
ošípaných

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

-

2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
400 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
400 U.

400 U
Endo-1,4betaxylanáza:

-

400 U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 800 U57)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
800 U58)/g

E 1633 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(40) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Subtilisin
EC 3.4.21.62
AVIZYME 1100

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:
- pevná forma:

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U59)/g
-endo-1,4-beta-xylanáza:
300 U60)/g
- subtilisin:
800 U61)/g

1. DLP

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta-glukány
a arabinoxylany ), napr.
obsahujúcich viac ako
65 % jačmeňa.

Výkrm kurčiat

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

30 U
Endo-1,4betaxylanáza:

-

90 U
Subtilisin:

240 U

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
833/2005.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
30 - 100 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
90 - 300 U,
- Subtilisin: 240 - 800 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí, napr. obsahujúcich
viac ako 60 % jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1206/2005/ES.
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E 1623 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(41) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Subtilisin
EC 3.4.21.62
AVIZYME 1200

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

25 U
Endo-1,4betaxylanáza:

625 U
Subtilisin:

200 U

-

-

2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
25 - 100 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
625 – 2500 U,
- Subtilisin: 200 - 800 U.

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí, napr. obsahujúcich
viac ako 30 % pšenice a
10 % jačmeňa.

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
100 U62)/g
- endo-1,4-beta-xylanáza:
2 500 U63)/g
- subtilisin:
800 U64)/g
41

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(E 1623) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Subtilisin
EC 3.4.21.62
AVIZYME 1200

Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu,
produkovaného kmeňom Bacillus
subtilis (ATCC 2107), o aktivite
najmenej:
62)

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U /g
- endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U63)/g
- subtilisin:
800 U64)/g

Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza:

-

100 U
Endo-1,4betaxylanáza:

-

2500U
Subtilisin:

800 U

1. DLP

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
521/2005/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
- Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:
100 U,
- Endo-1,4-beta-xylanáza:
2500 U,
- Subtilisin: 800 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí, napr. obsahujúcich
viac ako 50 % pšenice
a 25 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
26.7.2004 podľa
1636/99/ES.
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42

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
PORZYME 9305

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Prasiatka
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), o aktivite najmenej:

4 mes. 4000U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
4 000 U.

Pevná forma: 4 000 U65)/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 60 % pšenice.

Charakteristika autorizovaného
prípravku:
- endo-1,4-beta- xylanáza: 1,99 %,
- pšenica:
97,7 %,
- propionát vápenatý:
0,3 %,
- lecitín:
0,01 %.

Dočasne povolená do
26.7.2004 podľa
1636/99/ES.

Výkrm
ošípaných

-

4000U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
4 000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany),
napr. obsahujúcich viac
ako 60 % pšenice.
Dočasne povolená do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.
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Endo – 1,4- beta – xylanáza
EC 3.2.1.8
Endo – 1,3(4) – beta
glukanáza
EC 3.2.1.6
Alfa – amyláza
3.2.1.1

Prasiatka
Prípravok endo – 1,4 – beta –
xylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), endo – 1,3(4) – beta –
glukanázy produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquifaciens (DSM 9553)
o aktivite najmenej:

4 mes.

Prípravok endo – 1,3(4) – beta –
Prasiatka po
glukanázy produkovanej kmeňom odstave
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo – 1,4 – beta –
xylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquifaciens (DSM 9553)
o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U/g69)
-endo – 1,4–beta–xylanáza: 400 U/g70)
-alfa-amyláza:
1000 U/g71)

-

-

3975U
Endo1,3(4)betaglukanáza

-

125 U
Alfaamyláza

-

1000U

-endo– 1,4–beta–xylanáza: 3975 U/g66)
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U/g67)
-alfa-amyláza:
1000 U/g68)

E 1624 Endo – 1,3(4) – beta –
glukanáza
(44) EC 3.2.1.6
Endo – 1,4 beta – xylanáza
EC 3.2.1.8
Alfa – amyláza
3.2.1.1

Endo –
1,4–beta–
xylanáza

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

250 U
Endo –
1,4-beta–
xylanáza

-

400 U
Alfaamyláza

1000U

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
endo – 1,4–beta–xylanáza
3975 U, endo-1,3(4)beta-glukanáza 125 U,
alfa-amyláza 1000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich
obilniny bohaté na škrob
a na neškrobové
polysacharidy (najmä
arabinoxylany a beta –
glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
30 % pšenice a 20 %
jačmeňa a 20 % raže.
Dočasne povolená do
6.1.2004 podľa
2690/99/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza 250 U, endo –
1,4–beta–xylanáza 400 U,
alfa-amyláza 1000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich
obilniny bohaté na škrob
a na neškrobové
polysacharidy (najmä
arabinoxylany a beta –
glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
35 % jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
833/2005/ES.
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45

Endo – 1,3(4) – beta –
glukanáza
EC 3.2.1.6
Endo – 1,4 beta – xylanáza
EC 3.2.1.8
Alfa – amyláza
3.2.1.1

Prasiatka
Prípravok endo – 1,3(4) – beta –
glukanázy produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo – 1,4 – beta –
xylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135) a alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquifaciens (DSM 9553)
o aktivite najmenej:

4 mes.

Prípravok endo – 1,3(4) – beta –
Výkrm
glukanázy produkovanej kmeňom
ošípaných
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a endo – 1,4 – beta –
xylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135) a polygalakturonázy,
produkovanej kmeňom Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94) o aktivite
najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U/g75)
-endo – 1,4–beta–xylanáza: 400 U/g76)
-polygalakturonáza:
50 U/g77)

-

-

250 U
Endo –
1,4-beta–
xylanáza

-

400 U
Alfaamyláza

1000U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U/g72)
-endo – 1,4–beta–xylanáza:
400 U/g73)
-alfa-amyláza:
1000 U/g74)

E 1611 Endo – 1,3(4) – beta –
glukanáza
(46) EC 3.2.1.6
Endo – 1,4 beta – xylanáza
EC 3.2.1.8
Polygalakturonáza
EC 3.2.1.15

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

400 U
Endo –
1,4-beta–
xylanáza

-

400 U
Polygalakt
uronáza

50 U

-

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza 250 U,
endo–1,4–beta–xylanáza
400 U, alfa-amyláza
1000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich
obilniny bohaté na škrob
a na neškrobové
polysacharidy (najmä
arabinoxylany a beta –
glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
35 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
6.1.2004 podľa
2690/99/ES.
1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva: endo-1,3(4)-betaglukanáza 400 U, endo –
1,4–beta–xylanáza 400 U,
polygalakturonáza 50 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich
obilniny bohaté na škrob
a na neškrobové
polysacharidy (najmä
arabinoxylany a beta –
glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
40 % jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1452/2004/ES.
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E 1625 Endo – 1,3(4) – beta –
glukanáza
(47) EC 3.2.1.6
Endo – 1,4 beta – xylanáza
EC 3.2.1.8
Alfa – amyláza
3.2.1.1
Polygalakturonáza
EC 3.2.1.15
PORZYME tp 100

Prasiatka po
Prípravok endo – 1,3(4) – beta –
odstave
glukanázy produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo – 1,4 – beta –
xylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquifaciens (DSM 9553)
a polygalakturonázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) o aktivite najmenej:

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

Endo –
1,4-beta–
xylanáza

Alfaamyláza

RONOZYME A
BIO – FEED ALPHA

Poťahovaná forma:

-alfa-amyláza
200 KNU82)/g
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
350 FBG83)/g

Tekutá forma:
-alfa-amyláza
130 KNU/ml
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
225 FBG/ml
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25 U

-

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich
obilniny bohaté na škrob
a na neškrobové
polysacharidy (najmä
arabinoxylany a beta –
glukány), napr.
obsahujúcich viac ako
20 % jačmeňa a 35 %
pšenice.

-

10
KNU

-

17
FBG

-

1. DLP
2. Odporúčané množstvo
v 1 kg kompletného
krmiva: endo-1,3(4)-betaglukanáza 150 U,
endo – 1,4–beta–xylanáza
4000 U,
alfa – amyláza 1000 U,
polygalakturonáza 25 U.

1000U
Polygalakt
uronáza

Výkrm kurčiat

-

4000U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U/g
-endo – 1,4–beta–xylanáza: 4000 U/g79)
-alfa-amyláza:
1000 U/g80)
-polygalakturonáza:
25 U/g81)

Prípravok alfa – amylázy a endo1,3(4)-beta-glukanázy,
produkovaných kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
o aktivite najmenej:

-

150 U,

78)

E 1619 Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1.
(48) Endo – 1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
833/2005/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa 20 - 40
KNU a 35 – 70 FBG na 1
kg kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % obilnín (napr.
jačmeň, ovos, pšenica,
raž, tritikale alebo
kukurica).
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.
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Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1.
Endo – 1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
RONOZYME A
BIO – FEED ALPHA

Prípravok alfa – amylázy a endo1,3(4)-beta-glukanázy,
produkovaných kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
o aktivite najmenej:

Výkrm moriek

-

40
KNU

80
KNU

70
FBG

140
FBG

-

2. Odporúča sa 40 KNU
a 70 FBG na 1 kg
kompletného krmiva.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % jačmeňa.

Poťahovaná forma:

-alfa-amyláza
200 KNU82)/g
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
350 FBG83)/g

Tekutá forma:
-alfa-amyláza
130 KNU/ml
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
225 FBG/ml

49

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo –1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Alfa-amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28
Polygalakturonáza
EC 3.2.1.15

Výkrm kurčiat
Prípravok endo –1,3(4)-betaglukanázy produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), alfa- amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554)
a polygalakturonázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U84)/g
-endo –1,4-beta-xylanáza 1500 U85)/G
-alfa-amyláza
500 U86)/g
-bacillolyzín
800 U87)/G
-polygalakturonáza
50 U88)/g

1.DLP

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

150 U
Endo –
1,4-betaxylanáza

-

1500U
Alfaamyláza

-

500 U
Bacillolyzí
n

800 U
Polygalakt
uronáza

50 U

-

-

Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U,
endo –1,4-beta-xylanáza
1500 U,
alfa-amyláza 500 U,
bacillolyzín 800 U,
polygalakturonáza 50 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 30 % pšenice.
Dočasne povolená do
17.7.2004 1353/2000/ES.
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Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

1.DLP

-

2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U,
endo –1,4-beta-xylanáza
1500 U,
alfa-amyláza 500 U,
bacillolyzín 800 U,
polygalakturonáza 50 U.

150 U
Endo –
1,4-betaxylanáza

1500U
Alfaamyláza

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 30 % pšenice.

500 U
Bacillolyzí
n

800 U

-

Polygalakt
uronáza

E 1614 6 – fytáza
EC 3.1.3.26
(50)
BIO FEED PHYTASE

Prípravok 6 – fytázy, produkovanej Výkrm kurčiat
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM
11857), o aktivite najmenej:
Poťahovaná forma 2 500 FYT89)/g
Tekutá forma
5 000 FYT/g

-

50 U

-

250
FYT

-

Dočasne povolená do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.

108

Nosnice

-

300
FYT

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 450
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Výkrm moriek

-

250
FYT

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Prasiatka

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

250
FYT

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.
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Výkrm
ošípaných

-

250
FYT

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.

Prasnice

-

750
FYT

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 750
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1465/2004/ES.

50
(E 1614
(i))

6 – fytáza
EC 3.1.3.26

Prípravok 6 – fytázy, produkovanej Lososovité
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM
14223), o aktivite najmenej:
Tekutá forma

20 000 FYT89)/g

-

500
FYT

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 2000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na fosfor
vo fytínovej väzbe.
Dočasne povolená do
5.4.2009 podľa
521/2005/ES.

110

E 1614 6 – fytáza
(i)
EC 3.1.3.26
(50-iný
kmeň)

Prípravok 6 – fytázy, produkovanej Výkrm kurčiat
kmeňom Aspergillus oryzae (DSM
14223), o aktivite najmenej:
Pevná forma
Tekutá forma

-

250
FYT

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.

5 000 FYT89)/g
20 000 FYT/ml

3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.

Nosnice

-

300
FYT

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 450
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Výkrm moriek

-

250
FYT

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.
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Prasiatka po
odstave

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

250
FYT

-

-

1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Výkrm
ošípaných

-

250
FYT

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 500
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.

Prasnice

-

750
FYT

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.
1. DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva 750
– 1000 FYT.
3. Určené do kŕmnych
zmesí obsahujúcich viac
ako 0,25 % fosforu vo
fytínovej väzbe.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2004/ES.
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51

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

(E 1606)

BELFEED B 1100

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
subtilis (LMG-S 15136), o aktivite
najmenej:

Výkrm
ošípaných

-

10 IU

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
10 IU.

100 IU90)/g

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
arabinoxylany,
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % pšenice alebo
jačmeňa.
Dočasne povolená do
1.1.2007. podľa
261/2003/ES.

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
subtilis (LMG-S 15136), o aktivite
najmenej:
Pevná a tekutá forma
100 IU90)/g alebo ml

Výkrm moriek

-

10 IU

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
10 IU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
arabinoxylany,
obsahujúcich napr.
najmenej 40 % pšenice
alebo jačmeňa.
Dočasne povolená do
1.1.2007 podľa
2188/2002/ES.
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51

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

(E 1606)

BELFEED B 1100

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
subtilis (LMG-S 15136), o aktivite
najmenej:

Nosnice

-

10 IU

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
arabinoxylany,
obsahujúcich napr.
najmenej 40 % pšenice
alebo jačmeňa.

Pevná alebo tekutá forma:
100 IU90)/g alebo ml

E 1606 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(51)
BELFEED B 1100

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
subtilis (LMG-S 15136), o aktivite
najmenej:

Výkrm kurčiat

-

10 IU

.

-

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
subtilis (LMG-S 15136), o aktivite
najmenej:
Pevná a tekutá forma:
100 IU90)/g alebo ml

Dočasne povolená do
6.3.2009 podľa
358/2005/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
10 IU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
arabinoxylany,
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % pšenice.

Pevná a tekutá forma:
100 IU90)/g

E 1606 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(51)
BELFEED B 1100

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
10 IU.

Prasiatka po
odstave

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

10 IU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
10 IU.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
arabinoxylany,
obsahujúcich napr.
najmenej 40 % pšenice
alebo jačmeňa.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1206/2005/ES.

114

52

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa-amyláza
EC 3.2.2.1

Výkrm kurčiat
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Aspergillus aculeatus (CBS
589.94), endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94) a alfa-amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
o aktivite najmenej:
Tekutá forma:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
10 000 U91)/ml,
-endo-1,4-beta-glukanáza
120 000 U92)/ml,
-alfa-amyláza
400 U93)/ml.

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

1000U
Endo-1,4betaglukanáza

-

12000U
Alfaamyláza

40 U

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
endo-1,3(4)-betaglukanáza 1000–2000 U,
endo-1,4-beta-glukanáza
12000 – 24000 U,
alfa-amyláza 40-80 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a betaglukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 20 % pšenice a 15 %
ciroku a 5 % kukurice.
Dočasne povolená do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.
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53

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(E 1620) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
KEMZYME W Dry

Prípravok endo-1,3(4)-betaPrasiatka
glukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554)
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma viride (NIBH FERM
BP 4842), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2350 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza:
4000 U/g95)
-alfa – amyláza:
400 U/g96)
-bacillolyzín:
450 U/g97)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
20000 U/g98)
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2 mes.

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

2350U
Endo-1,4betaglukanáza

-

4000U
Alfa –
amyláza

-

400 U
Bacillolyzín

450 U
Endo-1,4betaxylanáza

20000U

-

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 2350 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
4000 U,
Alfa – amyláza 400 U,
Bacillolyzín 450 U,
Endo-1,4-beta-xylanáza
20000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä betaglukány
a arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 25 % jačmeňa a
20 % kukurice.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.

E 1620 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
KEMZYME W Dry

Prípravok endo-1,3(4)-betaVýkrm kurčiat
glukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554)
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma viride (NIBH FERM
BP 4842), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2350 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza: 4000 U/g95)
-alfa – amyláza:
400 U/g96)
-bacillolyzín:
450 U/g97)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
20000 U/g98)

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

587 U
Endo-1,4betaglukanáza

-

1000U
Alfa –
amyláza

-

100 U
Bacillolyzí
n

112 U
Endo-1,4betaxylanáza

5000U

-

-

–

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 1175 – 2350 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
2000 – 4000 U,
Alfa–amyláza 200–400 U,
Bacillolyzín 225 - 450 U,
Endo-1,4-beta-xylanáza
10000 – 20000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä betaglukány
a arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 45 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.
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E 1621 Endo-1,3(4)-betaglukanáza
(54) EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

Výkrm kurčiat
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma viride (NIBH FERM
BP 4842), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza:10000 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza: 120000 U/g95)
-alfa – amyláza:
400 U/g96)
-endo-1,4-beta-xylanáza: 210000 U/g98)
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-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

500 U
Endo-1,4betaglukanáza

-

6000U
Alfa –
amyláza

-

20 U
Endo-1,4betaxylanáza

10500U

-

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 1000 – 2000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
12000 – 24000 U,
Alfa – amyláza 40 – 80 U,
Endo-1,4-beta-xylanáza
21000 – 42000 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä betaglukány
a arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 45 % pšenice.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
358/2005/ES.

54

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8

Výkrm moriek
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
a endo-1,4-beta-xylanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma viride (NIBH FERM
BP 4842), o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10000 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza: 120000 U/g95)
-alfa – amyláza:
400 U/g96)
-endo-1,4-beta-xylanáza:
210000 U/g98)

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

500 U
Endo-1,4betaglukanáza

6000U
Alfaamyláza

-

20 U
Endo-1,4betaxylanáza

10500U

-

-

1.DLP
2.Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza: 500 – 1500 U,
endo-1,4-beta-glukanáza:
6000 – 18000 U,
alfa – amyláza: 20 – 60 U,
endo-1,4-beta-xylanáza:
10500 – 31500 U.
3.Určená do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové
polysacharidy, najmä
beta-glukány
a arabinoxylany, napr.
viac ako 30 % pšenice.
Dočasne povolená do
13.10.2005. podľa
2013/2001/ES.

119

55

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28
KEMZYME Dry

Prasiatka
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553) a
bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554),
o aktivite najmenej:

2 mes.

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

2500U
Alfa –
amyláza

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a neškrobové polysacharidy, obsahujúcich
napr. viac ako 35 %
pšenice a 15 % jačmeňa.

-

Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
1.DLP

270 U
Bacillolyzí
n

225 U

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

1500U
Endo-1,4betaglukanáza

-

2500U
Alfa –
amyláza

-

270 U
Bacillolyzí
n

225 U

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 1500 – 3000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
2500 – 5000 U,
Alfa–amyláza 270–540 U,
Bacillolyzín 225 – 450 U.

1500U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3000 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza: 5000 U/g95)
-alfa – amyláza:
540 U/g96)
-bacillolyzín:
450 U/g97)

Výkrm
ošípaných

-

-

-

2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 1500 – 3000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
2500 – 5000 U,
Alfa–amyláza 270–540 U,
Bacillolyzín 225 – 450 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a neškrobové polysacharidy, obsahujúcich
napr. viac ako 50 %
jačmeňa.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
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Výkrm kurčiat

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza1500 – 3000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
2500 – 5000 U,
Alfa–amyláza 270–540 U,
Bacillolyzín 225 – 450 U.

1500U
Endo-1,4betaglukanáza

-

2500U
Alfa –
amyláza

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a neškrobové polysacharidy, obsahujúcich
napr. viac ako 50 %
kukurice alebo 50 %
pšenice.

270 U
Bacillolyzí
n

225 U

Nosnice

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

1500U
Endo-1,4betaglukanáza

-

2500U
Alfa –
amyláza

-

270 U
Bacillolyzí
n

225 U

-

1.DLP

-

Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 1500 – 3000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
2500 – 5000 U,
Alfa–amyláza 270–540 U,
Bacillolyzín 225 – 450 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a neškrobové polysacharidy, obsahujúcich
napr. viac ako 40 %
kukurice a 10 % raže.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
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Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28

Výkrm kurčiat
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej
kmeňom Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
a bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554),
o aktivite najmenej:

-

Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28

Prípravok endo-1,3(4)-betaVýkrm kurčiat
glukanázy, produkovanej kmeňom
Aspergillus aculeatus (CBS
589.94), endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
a bacillolyzínu, produkovaného
kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554),
o aktivite najmenej:
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3000 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza:
9000 U/g95)
-alfa – amyláza:
540 U/g96)
-bacillolyzín:
450 U/g97)
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-

-

Endo-1,4betaglukanáza

-

3500U
Alfa –
amyláza

-

1400U
Bacillolyzí
n

450 U

-

Endo1,3(4)betaglukanáza

-

-

3000U
Endo-1,4betaglukanáza

-

9000U
Alfa –
amyláza

-

540 U
Bacillolyzí
n

450 U

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 6000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
3500 U,
Alfa – amyláza 1400 U,
Bacillolyzín 450 U.

6000U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 6000 U/g94)
-endo-1,4-beta-glukanáza:
3500 U/g95)
-alfa – amyláza:
1400 U/g96)
-bacillolyzín:
450 U/g97)
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Endo1,3(4)betaglukanáza

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä arabinoxylany
a beta – glukány),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % jačmeňa.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 3000 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
9000 U,
Alfa – amyláza 540 U,
Bacillolyzín 450 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na škrob
a neškrobové polysacharidy (najmä celulóza
a hemicelulóza),
s obsahom napr. viac ako
20 % slnečnicového šrotu
a 10 % sójového šrotu.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
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Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Bacillolyzín
EC 3.4.24.28
KEMZYME PS Dry

Prasiatka
Prípravok endo-1,3(4)-betaglukanázy, produkovanej kmeňom
Aspergillus aculeatus (CBS
589.94), endo-1,4-beta-glukanázy,
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa – amylázy,
produkovanej kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
kmeňom bacillolyzínu,
produkovaného kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554),
o aktivite najmenej:

2 mes.

Endo-1,4betaglukanáza

AVIZYME 1500

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, Výkrm kurčiat
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), endo-1,3(4)-betaglukanázy a alfa – amylázy,
produkovaných kmeňom Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
subtilisinu, produkovaného
kmeňom Bacillus subtilis (ATCC
2107) a polygalakturonázy
produkovanej kmeňom Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94) o aktivite
najmenej:

Alfa –
amyláza

Bacillolyzí
n

-

-

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta – glukány
a arabinoxylany), s
obsahom napr. viac ako
30 % jačmeňa.

-

5000U

-

Endo-1,4betaxylanáza

-

300 U
Endo1,3(4)betaglukanáza

150 U
Subtilisin

4000U

-

Alfa –
amyláza

400 U

-

Polygalakt
uronáza

25 U

-

1.DLP
2. Odporúča sa na 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,3(4)-betaglukanáza 2350 U,
Endo-1,4-beta-glukanáza
5000 U,
Alfa – amyláza 400 U,
Bacillolyzín 5000 U.

400 U

99)

-endo-1,4-beta-xylanáza
300 U /g
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U100)/g
-subtilisin
4 000 U101)/g
-alfa – amyláza
400 U102)/g
-polygalakturonáza
25 U103)/g

-

5000
U

-endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2350 U/g
-endo-1,4-beta-glukanáza: 5000 U/g95)
-alfa – amyláza:
400 U/g96)
-bacillolyzín:
5000 U/g97)

Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
Subtilisin
EC 3.4.21.62
Alfa – amyláza
EC 3.2.1.1
Polygalakturonáza
EC 3.2.1.15

-

2350U

94)
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Endo1,3(4)betaglukanáza

-

Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000/ES.
1.DLP
2. Odporúča sa v 1 kg
kompletného krmiva:
Endo-1,4-beta-xylanáza
300 U, Endo-1,3(4)-betaglukanáza 150 U
Subtilisin 4000 U
Alfa – amyláza 400 U
Polygalakturonáza 25 U.
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta – glukány
a arabinoxylany), s
obsahom napr. viac ako
40 % kukurice.
Dočasne povolená do
28.2.2005 podľa
418/2001/ES.
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E 1629 Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
(60)
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6
AVIZYME 1210
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Endo-1,4-beta-xylanáza
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy
produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a endo-1,3(4)-betaglukanázy produkovanej kmeňom
Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), o aktivite najmenej:

Výkrm kurčiat

-

Endo-1,4betaxylanáza

-

-

2.Odporúčané množstvo v
1 kg kompletného krmiva:
Endo-1,4-beta-xylanáza
1250 až 2500 U
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
12 až 25 U.

1250U
Endo1,3(4)betaglukanáza

12 U

-

-endo-1,4-beta-xylanáza
5000 U104)/g
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 50 U105)/g

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy
produkovanej kmeňom
Trichoderma reesei (CBS 526.94)
a endo – 1, 3 (4) – beta-glukanázy
produkovanej kmeňom
Trichoderma reesei (CBS 526.94),
o aktivite najmenej:
Prášková forma:

106)

-endo-1,4-beta-xylanáza
17 000 BXU /g
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 11 000 BU107)/g

Tekutá forma:

-endo-1,4-beta-xylanáza
17 000 U106)/ml
-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 11 000 U107)/ml

1.DLP

3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta – glukány
a arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 20 % jačmeňa a 40 %
pšenice.

Výkrm kurčiat

-

Endo-1,4betaxylanáza

-

17000
BXU
Endo1,3(4)betaglukanáza

11000
BU

-

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
833/2005.
1.DLP
2.Odporúčané množstvo v
1 kg kompletného krmiva:
Endo-1,4-beta-xylanáza
17000 BXU
Endo-1,3(4)-betaglukanáza
11000 BU
3. Určené do kŕmnych
zmesí bohatých na
neškrobové polysacharidy
(najmä beta – glukány
a arabinoxylany),
obsahujúcich napr. viac
ako 40 % jačmeňa alebo
55 % pšenice.
Dočasne povolená do
28.2.2005 podľa
418/2001/ES..
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1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)

1 FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol anorganického fosfátu z fytátu sodného, za 1 minútu, pri pH 5,5 a teplote 37 °C.
1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol anorganického fosfátu z fytátu sodného, za 1 minútu, pri pH 5,5 a teplote 37 °C.
1 GALU je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje 1 µmol p - nitrofenyl - alfa – galaktopyranozidu, za 1 minútu pri pH 5,0 teplote 30 °C.
1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 7,8 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minútu pri pH 6,0 a teplote
50 °C.
1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 3,1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minútu pri pH 6,0 a teplote
50 °C.
1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 µmol xylózy z xylanu zosieťovaného s azurínom za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 µmol glukózy z beta-glukánu zosieťovaného s azurínom za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 µmol glukózy z beta-glukánu zosieťovaného s azurínom za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 µmol xylózy z xylanu zosieťovaného s azurínom za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z arabinoxylanu za 1 minútu pri pH 3,5 a 55 °C.
1 RAU je množstvo enzýmu, ktoré premení 1 mg rozpustného škrobu na produkt s rovnakou absorpciou pri 620 nm po reakcii s jódom, za 1 minútu, pri pH 6,6 a
teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy z karboxymetylcelulózy za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy z beta-glukánu jačmeňa za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy z karboxymetylcelulózy za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 µmol glukózy zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,278 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 3,5 a teplote
40 °C.
1 EXU množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z arabinoxylanu pšenice za 1 minútu pri pH 3,5 a teplote 55 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol xylózy z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50°C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.

24)

1 CU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,128 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,5 a teplote
30 °C.

25)

1 EPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0083 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 4,7 a teplote
30 °C.

26)

1 AGL je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,6 a teplote
30 °C.
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27)

1 AGL je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,6 a teplote 30°C.

28)

1 AXC je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 17,2 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,7 a teplote 30 °C.

29)

1 AXC je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 17,2 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,7 a teplote 30 °C.

30)

1 BGN je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote 50 °C.

31)

1 IFP je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (meraného ako ekvivalent xylózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote
50 °C.
1 QXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 5,1 a teplote 50 °C.
1 QGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z ovseného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote
50 °C.
1 BXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote
50 °C.
1 PPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 2,78 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 50 °C.
1U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 50 °C.
1U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 4,00 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent maltózy) z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 5,5 a teplote 50 °C.
1 EU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.

32)
33)
34)
35)
36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
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1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z ovsenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z ovseného xylanu za 1 minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z pšeničného škrobu za 1 minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.

58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

69)
70)
71)

72)
73)
74)

75)
76)
77)

78)
79)
80)

81)

82)
83)
84)
85)
86)

1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µg fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb z vodorozpustného zosieťovaného substrátu škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 6,5
a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb z vodorozpustného zosieťovaného substrátu škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 6,5
a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb z vodorozpustného zosieťovaného substrátu škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 6,5
a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich látok (ekvivalent kyseliny galakturonovej) z poly D – galakturonového substrátu za 1 minútu pri
pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri 5,3 pH a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb z vodorozpustného zosieťovaného substrátu škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 6,5
a teplote 37°C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich látok (ekvivalent kyseliny galakturonovej) z poly D – galakturonového substrátu za 1 minútu pri
pH 5,0 a teplote 40 °C.
1 KNU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 672 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z rozpustného škrobu za 1 minútu pri pH 5,6 a teplote 37 °C.
1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30°C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb zo zosieťovaného vo vode nerozpustného škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 6,5
a teplote 37 °C.
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87)
88)

89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)

97)
98)
99)
100)
101)
102)

103)

104)
105)
106)
107)

1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µg fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich látok (ekvivalent kyseliny galakturonovej) z poly D – galakturonového substrátu za 1 minútu pri
pH 5,0 a teplote 40°C.
1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol anorganického fosfátu za 1 minútu z fytátu sodného, pri pH 5,5 a teplote 37 °C.
1 IU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 4,5 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z karboxymetylcelulózy za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glukózy zo zosieťovaného škrobového polyméru za 1 minútu pri pH 7,4 a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z karboxymetylcelulózy za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje 1 µmol glykozidických väzieb vo vode nerozpustného zosieťovaného škrobového polyméru za 1 minútu pri pH
7,5 a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré umožní rozpustiť 1 µg azokazeínu v trichlóroctovej kyseline za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0067 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol fenolovej zložky (ekvivalent tyrozínu) z kazeínového substrátu za 1 minútu pri pH 7,5 a teplote 40°C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol glykozidických väzieb zo substrátu vo vode nerozpustného zosieťovaného škrobového polyméru za 1 minútu
pri pH 6,5 a teplote 37 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcej látky (ekvivalent kyseliny galakturonovej) z poly D – galakturonového substrátu za 1 minútu pri pH
5,0 a teplote 40 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylanu špaldového ovsa za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta - glukánu za 1 minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
1 BXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) z brezového xylanu za 1 minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za 1 minútu pri pH 4,8 a teplote
50 °C.

Poznámka k prvému stĺpcu: Výrobok dočasne povolený má poradové číslo. Výrobok trvalo povolený má E číslo. Ak sú v riadku dve čísla, prvé číslo je záväzné
a číslo v zátvorke je pomocné. Číslo v zátvorke pod E číslom odkazuje na pôvodné poradové číslo prípravku. E číslo v zátvorke pod poradovým číslom znamená, že
daný prípravok je už aj trvalo povolený pre nejaký iný druh alebo kategóriu zvierat pod týmto číslom.
Poznámka k ôsmemu stĺpcu:
DLP = V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

128

Časť N
Mikroorganizmy

Číslo
alebo
číslo
ES

Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

Obchodný názov

1
1

2
Bacillus cereus var. toyoi
CNCM I – 1012
(E 1701) NCIMB 40112

3
Prípravok Bacillus cereus var.
toyoi, o obsahu najmenej 1x1010
CFU/g doplnkovej látky

Druh alebo
kategória
zvierat

4
Nosnice

Počet živých
Naj- zárodkov 1 kg
OIné ustanovenia
vyšší
kompletného chranDoba povolenia
krmiva o 12%
ná
vek
vlhkosti
doba
/hmotnosť
zvierat
min
max
5
6a
6b
7
8
9
9
DLP
0,2x10 1x10
Dočasne povolená do
7.10.2004 podľa
256/2002/ES.

TOYOCERIN
Teľatá

6 mes. 0,5x109

1x109

-

DLP
Dočasne povolená do
7.10.2004 podľa
256/2002/ES.

Chovné samice
králikov

-

0,1x109

5x109

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatikum:
robenidín
Dočasne povolená do
7.10.2004 podľa
256/2002/ES.
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E
1701

Bacillus cereus var. toyoi
CNCM I – 1012
NCIMB 40112

Prípravok Bacillus cereus var.
toyoi, o obsahu najmenej 1x1010
CFU/g doplnkovej látky

Prasiatka

(1)
TOYOCERIN

Výkrm
ošípaných

Prasnice

Výkrm
hovädzieho
dobytka

Výkrm králikov

Od 2 do
4
mesiaco
v veku

0,5x10
9

1x109

Od 4
1,2x10 1x109
9
mesiaco
v veku
do
zabitia
Týždeň 0,5x10 2x109
9
pred pripustením
až do
odstavu
prasiatok
0,2x10 0,2x109
9

-

DLP

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.
DLP

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.
DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
256/2002/ES.

-

DLP
Množstvo Bacillus cereus
var. toyoi v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 1,0x109 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené
o 0,2x 109 CFU na
každých ďalších 100 kg
živej hmotnosti.

-

0,1x10
9

5x109

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2005/ES.
DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
robenidín, salinomycinát
sodný.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.
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Výkrm kurčiat

-

0,2x10
9

1x109

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
monenzinát sodný,
lasalocid sodný,
salinomycinát sodný,
dekochinát, robenidín,
narazin, halofuginon.

3

Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc 47

(E 1702)

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
5x109 CFU/g doplnkovej látky

Výkrm králikov

-

2,5x10
9

5x109

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.
DLP
Možno požívať len
v kŕmnych zmesiach bez
kokcidiostatík.

BIOSAF SC 47

Dojnice

-

4x108

2x109

-

Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1436/98/ES.
DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 5,6x 109 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené o
8,75x109 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.
Dočasne povolená do
31.5.2005 podľa
937/2001/ES.
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E 1702 Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc 47
(3)
BIOSAF SC 47

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
5x109 CFU/g doplnkovej látky

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

4x109

8x109

-

DLP
V návode na použitie
uveďte:
„Množstvo
Saccharomyces cerevisiae
v dennej kŕmnej dávke
nesmie presiahnuť
2,5x109 CFU/100 kg živej
hmotnosti, zvýšené
o 0,5x1010 CFU na
každých ďalších 100 kg
živej hmotnosti.“
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
316/2003/ES.

Prasnice

-

5x109

2,5x1010

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

Prasiatka po
odstave

Výkrm králikov

Do
cca 35
kg živej
hmotnos
ti

-

5x109

1x1010

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004.

2,5x109 7,5x109

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
600/2005/ES.
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5

Saccharomyces cerevisiae
CBS 493.94

(E 1704)

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
1x108 CFU/g doplnkovej látky

Dojnice

-

5x107

3,5x108

-

DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 1,2x 109 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené o
1,7x108 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.

YEA SACC

Dočasne povolená
do 31.5.2005 podľa
937/2001/ES.

Kone

-

4x109

2,5x1010

-

Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 4,17x1010
CFU na 100 kg živej
hmotnosti.
Používanie je povolené po
uplynutí dvoch mesiacov
od odstavu.
Dočasne povolená od
17.3.2004 do 20.3.2007
podľa 490/2004.
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E 1704 Saccharomyces cerevisiae
CBS 493.94
(5)
YEA SACC

6

Saccharomyces cerevisiae
CNCM I – 1079

(E 1703)

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
1x108 CFU/g doplnkovej látky

Teľatá

6 mes.

2x108

2x109

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
2x1010 CFU/g doplnkovej látky

Prasnice

-

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej
2x1010 CFU/g doplnkovej látky

Prasiatka

1,7x108 1,7x108

-
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DLP
Množstvo Sacharomyces
cerevisiae v dennej dávke
nesmie presiahnuť
7,5x108 CFU na 100 kg
živej hmotnosti a 1x108
CFU na každých ďalších
100 kg živej hmotnosti.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

2x109

1x1010

-

DLP
Dočasne povolená
do 30.6.2004 podľa
1436/98/ES.

LEVUCELL SB 20
E 1703 Saccharomyces cerevisiae
CNCM I – 1079
(6)
LEVUCELL SB 20

DLP

Do
cca 35
kg živej
hmotnos
ti

2x109

6x1010

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1847/2003/ES.

E 1711 Saccharomyces cerevisiae
CNCM I – 1077
(7)
LEVUCELL SC 20

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej:

Dojnice

-

4x108

2x109

-

DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 8,4x109 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené
o 1,8x109 CFU na
každých ďalších 100 kg
živej hmotnosti.

- granulovaná prášková forma:
2x1010 CFU/g doplnkovej látky
- poťahovaná forma:
1x1010 CFU/g doplnkovej látky

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

5x108

1,6x109

-

DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 4,6x109 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené o
2x109 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.
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E 1709 Enterococcus faecium
ATCC 53519
(8) Enterococcus faecium
ATCC 55593
(v pomere 1:1)

Zmes mikrokapsúl Enterococcus
faecium ATCC 53519 a
Enterococcus faecium ATCC
55593, o obsahu najmenej 2x108
CFU/g doplnkovej látky (t.j. min.
1x108 CFU/g z každej baktérie)

Výkrm kurčiat

-

1x108

1x108

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
dekochinát, halofuginon,
lasalocid sodný,
maduramycín amónny,
monenzinát sodný,
narazin,
narazín/nikarbazín,
salinomycinát sodný.

PIONEER PDFM
PROBIOS PDFM Granular

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
600/2005/ES.

9

Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M

(E 1712)

Prípravok Pediococcus acidolactici
o obsahu najmenej 1x1010 CFU/g
doplnkovej látky

Prasiatka

4 mes.

Prípravok Pediococcus acidolactici
o obsahu najmenej 1x1010 CFU/g
doplnkovej látky

1x109

-

DLP
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.

BACTOCELL PA
(FERMAID PA)

E 1712 Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M
(9)
BACTOCELL PA
(FERMAID PA)

1x109

Výkrm
ošípaných

-

Výkrm kurčiat

-

1x109

1x109

1x109

1x1010

-

DLP
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.
DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
dekochinát, halofuginon,
narazin, salinomycinát
sodný, maduramycín
amónny, diklazuril.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.
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10

Enterococcus faecium
NCIMB 10415

Prípravok Enterococcus faecium o
obsahu najmenej:

CYLACTIN (LBC)

- mikrokapsulová forma:
1,0 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
1,75 x 1010 CFU/g doplnkovej
látky

(E 1705)

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

0,25x109

0,6x109

-

DLP
Množstvo Enterococcus
faecium v dennej dávke
nesmie presiahnuť 1x109
CFU na 100 kg živej
hmotnosti zvýšené o
1x109 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.
Dočasne povolená: do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.

Prípravok Enterococcus faecium, o
obsahu najmenej:

Prasiatka

4 mes. 0,3x109 1,4x109

10

Enterococcus faecium
NCIMB 10415

Dočasne povolená: do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.

Psy

-

4,5x106

2x109

DLP
Dočasne povolená do 6.
marca 2009 podľa
358/2005/ES.

(E 1705)

CYLACTIN (LBC)

DLP
Granulovaná forma sa
používa výlučne v
náhradkách mlieka.

- mikrokapsulová forma:
1,0 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
1,75 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
- granulovaná forma:
3,5 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
Prípravok Enterococcus faecium o
obsahu najmenej:

-

- mikrokapsulová forma:
5 x 109 CFU/g doplnkovej látky
Mačky

5x106

8x109

DLP
Dočasne povolená do 6.
marca 2009 podľa
358/2005/ES.
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E 1705 Enterococcus faecium
NCIMB 10415
(10)
CYLACTIN (LBC)

E 1705 Enterococcus faecium
NCIMB 10415
(10)
CYLACTIN (LBC)

Prípravok Enterococcus faecium, o Teľatá
obsahu najmenej:
- mikrokapsulová forma:
1,0 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
1,75 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
- granulovaná forma:
3,5 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
Prípravok Enterococcus faecium, o
obsahu najmenej:
- mikrokapsulová forma:
1,0 x 1010 CFU/g doplnkovej látky

6 mes.

0,35x109

6,6x109

-

DLP
Granulovaná forma sa
používa výlučne v
náhradkách mlieka.
Povolená: bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

Výkrm kurčiat

-

0,3x109 2,8x109

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká :
diklazuril, halofuginon,
maduramycín amónny,
monenzinát sodný,
robenidín, salinomycinát
sodný.

- granulovaná forma:
3,5 x 1010 CFU/g doplnkovej látky

Povolená: bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.

Výkrm
ošípaných

E 1705 Enterococcus faecium
NCIMB 10415
(10)
CYLACTIN (LBC)

Prípravok Enterococcus faecium, o
obsahu najmenej:
- mikrokapsulová forma:
1,0 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
- granulovaná forma:
3,5 x 1010 CFU/g doplnkovej látky
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Prasnice

-

0,35x109

1,0x109

-

DLP
Povolená: bez časového
obmedzenia podľa
943/2005/ES.

2 týždne
pred
oprasením
a počas
dojčenia

0,7x109

1,25x109

-

DLP
Povolená: bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.

11

Enterococcus faecium
DSM 5464

Prípravok Enterococcus faecium, o
obsahu najmenej:
5 x 1010 CFU/g doplnkovej látky

Prasiatka

4 mes. 0,5x109

1x109

-

MICROFERM
Výkrm kurčiat

Teľatá

12

Lactobacillus farciminis
CNCM MA 67/4R

BIACTON
13
Enterococcus faecium
DSM 10 663
(E 1707) NCIMB 10 415
ORALIN

Prípravok Lactobacillus farciminis, Prasiatka
o obsahu najmenej:
1x109 CFU/g doplnkovej látky
Prípravok Enterococcus faecium
o obsahu najmenej:
- prášková a granulovaná forma:
3,5x1010 CFU/g doplnkovej látky,
- poťahovaná forma: 2,0x1010
CFU/g doplnkovej látky,
- tekutá forma: 1x1010 CFU/ml
doplnkovej látky

Výkrm moriek

-

0,5x109

4 mes. 0,5x109

4 mes.

-

1x109

1x107

1x109

1x109

1x1010

1x109

-

DLP
Dočasne povolená: do
30.6.2004 podľa
866/99/ES.
DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
diklazuril, halofuginon,
monenzinát sodný.

-

Dočasne povolená: do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
DLP

-

Dočasne povolená: do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.
DLP

-

Dočasne povolená: do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.
DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
diklazuril, lasalocid
sodný, maduramycin
amónny, monenzinát
sodný, halofuginon,
robenidín.
Dočasne povolená: od
18.10.2003 do 18.10.2007
podľa 1801/2003/ES.
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Psy

-

1x109

1x1010

-

DLP
Dočasne povolená do 17.
júla 2008 podľa
1288/2004/ES.

E 1707 Enterococcus faecium
DSM 10 663
(13) NCIMB 10 415
ORALIN

Prípravok Enterococcus faecium
o obsahu najmenej:

Výkrm kurčiat

-

1x109

1x1010

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach,
ktoré obsahujú povolené
kokcidiostatiká:
diklazuril, halofuginon,
lasalocid sodný,
maduramycin amónny,
monenzinát sodný,
robenidín.

- prášková a granulovaná forma:
3,5x1010 CFU/g doplnkovej látky,
- poťahovaná forma: 2,0x1010
CFU/g doplnkovej látky,
- tekutá forma: 1x1010 CFU/ml
doplnkovej látky

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1259/2004.

Teľatá

6 mes.

1x109

1x1010

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
255/2005/ES.

Prasiatka
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Do
cca 35
kg živej
hmotnos
ti

1x109

1x1010

-

DLP
Povolená: bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.

14

Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39 885

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej:

BIOSPRINT NATURAL
YEAST

- prášková forma a granulovaná
forma (sférické a oválne
granule):1x109 CFU/g doplnkovej
látky

(E 1710)

Výkrm
hovädzieho
dobytka

-

9x109

9x109

-

DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 1,6x1010 CFU
na 100 kg živej
hmotnosti, zvýšené o
3,2x109 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.
Dočasne povolená do
30.6.2004 podľa
1411/99/ES.

Dojnice

-

1,23x109

2,33x109

-

DLP
Množstvo Saccharomyces
cerevisiae v dennej
kŕmnej dávke nesmie
presiahnuť 8,4x109 CFU
na 100 kg živej hmotnosti
až do 600 kg živej
hmotnosti. Nad 600 kg
živej hmotnosti sa pridáva
0,9x109 CFU na každých
ďalších 100 kg živej
hmotnosti.
Dočasne povolená do
3.5.2008 podľa
879/2004/ES.
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E 1710 Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39 885
(14)
BIOSPRINT NATURAL
YEAST
E 1708 Enterococcus faecium
NCIMB 11181
(15)
LACTIFERM

E 1706 Enterococcus faecium
DSM 7134
(16) Lactobacillus rhamnosus
DSM 7133

Prípravok Saccharomyces
cerevisiae, o obsahu najmenej:
- prášková forma a granulovaná
forma (sférické a oválne
granule):1x109 CFU/g doplnkovej
látky
Prípravok Enterococcus faecium,
o obsahu najmenej:
11

Prasiatka
odstavené

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

3x109

Teľatá

6 mes.

5x108 2x1010

Prasiatka

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

5x108

2x1010

4 mes.

1x109

5x109

- prášková forma: 4x10 CFU/g
doplnkovej látky
- poťahovaná forma: 5x1010 CFU/g
doplnkovej látky
Zmes Enterococcus faecium
Teľatá
9
o obsahu najmenej 7x10 CFU/g a
Lactobacillus rhamnosus o obsahu
najmenej 3x109 CFU/g.

17

Lactobacillus casei
NCIMB 30096
Enterococcus faecium
NCIMB 30098
GARDION
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Zmes Lactobacillus casei
Teľatá
a Enterococcus faecium o obsahu
najmenej:
Lactobacillus casei 20x109 CFU/g a
Enterococcus faecium 6x109 CFU/g
doplnkovej látky.

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1200/2005/ES.

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1333/2004/ES.

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1288/2004/ES.

PROVITA LE
BONVITAL
Prasiatka po
odstave

3x109

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

2,5x109

9
6 mes. 0,5x10

5x109

Lactobacillus
casei

1x109
Lactobacillus
casei

1,5x109
Enterococcus
faecium

3x109
Enterococcus
faecium

-

DLP

-

Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004/ES.
DLP
Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.

18

Enterococcus faecium
CECT 4515

Prípravok Enterococcus faecium
o obsahu najmenej 1x1010 CFU/ g
doplnkovej látky

Prasiatka

4 mes.

1x109

1x109

-

DLP

Teľatá

6 mes.

1x109

1x109

-

Dočasne povolená do
1.4.2004 podľa
654/2000/ES.

6 mes. Strepto- Strepto-

-

DLP

FECINOR Plus
19

Streptococcus infantarius
CNCM I-841
Lactobacillus plantarum
CNCM I-840
ADJULACT 2000

20

Bacillus licheniformis
DSM 5749
(E 1700) Bacillus subtilis
DSM 5750
(v pomere 1:1)
BIO PLUS 2B

Teľatá
Zmes Streptococcus infantarius
a Lactobacillus plantarum o obsahu
najmenej :
Streptococcus infantarius
0,5x109CFU/g
a
Lactobacillus plantarum 2x109
CFU/g
Výkrm kurčiat
Zmes Bacillus licheniformis a
Bacillus subtilis, o obsahu najmenej
3,2x109 CFU/g doplnkovej látky
(1,6x109 CFU každá baktéria)

-

coccus
infant.
1x109

coccus
infant.
1x109

Lactobacillus
plant.
0,5x109

Lactobacillus
plant.
0,5x109

3,2x109 3,2x109

Dočasne povolená do
17.7.2004 podľa
1353/2000/ES.

-

DLP
Možno používať
v kŕmnych zmesiach len
s nasledovnými
kokcidiostatikami:
diklazuril, halofuginon,
monenzinát sodný,
robenidín, salinomycinát
sodný.
Dočasne povolená do
23.11.2004 podľa
2437/2000.
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E 1700 Bacillus licheniformis
DSM 5749
(20) Bacillus subtilis
DSM 5750
(v pomere 1:1)

Do
cca 35 kg
živej
hmotnosti

1,28x109

Dva
týždne
pred
oprasením
a počas
dojčenia

1,28x109

Výkrm
ošípaných

-

1,28x109

Výkrm moriek

-

Prasiatka
Zmes Bacillus licheniformis a
Bacillus subtilis, o obsahu najmenej
3,2x109 CFU/g doplnkovej látky
(1,6x109 CFU/g z každej baktérie)

BIO PLUS 2B
Prasnice

3,2x109

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004.

1,28x109

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
1453/2004/ES.

1,28x109

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
2148/2004.

1,28x109

1,28x109

-

DLP
Môže sa používať
v kŕmnych zmesiach
s obsahom povolených
kokcidiostatík: diklazuril,
halofuginon, monenzinát
sodný a robenidín.
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
600/2005/ES.

Teľatá

-

1,28x109

1,28x109

-

DLP
Povolená bez časového
obmedzenia podľa
600/2005/ES.
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21

Enterococcus faecium
DSM 3530

Prípravok Enterococcus faecium
o obsahu najmenej
2,5x109 CFU/g doplnkovej látky

Teľatá

Prípravok Enterococcus faecium
o obsahu najmenej

Prasiatka

6 mes.

1x109

1x109

-

Dočasne povolená do
28.2.2005 podľa
418/2001/ES.

MIRIMIL – BIOMIN
22

Enterococcus faecium
DSM 7134

-

Výkrm
ošípaných

Prasnice

Výkrm kurčiat

23

Lactobacillus acidophilus
D2/CSL
CECT 4529

0,5x109

4x109

-

DLP
Dočasne povolená do
15.4.2007 podľa
2003/666/ES.

prášková forma
1x1010 CFU/g doplnkovej látky
granulovaná forma
(mikrokapsulovaná)
1x1010 CFU/g doplnkovej látky

DLP

Prípravok Lactobacillus acidophilus Nosnice
o obsahu najmenej
50x109 CFU/g doplnkovej látky

-

0,2x109

1x109

-

DLP
Dočasne povolená do
15.4.2007 podľa
2003/666.

25 dní
pred
oprasením
a počas
dojčenia

0,5x109

1x109

-

0,2x109

2x109

-DLP

-

1x109

1x109

-

-

DLP
Dočasne povolená do
14.12.2007 podľa
2003/2154/ES.
Dočasne povolená do
5.4.2009 podľa
521/2005/ES.
DLP
Dočasne povolená do
14.12.2007 podľa
2003/2154/ES.
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24

Kluyveromyces maximus
var. lactis K1
BCCM/MUCL 39434

Prípravok Kluyveromyces maximus Dojnice
var. lactis K1 o aktivite najmenej
1,0x108 CFU/g

-

0,25x106

1x106

-

DLP
Nepoužívať
v granulovaných
premixoch a krmivách.
Používať najmenej 14 dní,
najmä v období
dosiahnutia najvyššej
dojivosti.
Množstvo dennej dávky
na každú dojnicu je
1,0x107 CFU.

25

Lactobacillus acidophilus
DSM 13241

Prípravok Lactobacillus
acidophillus o obsahu najmenej
1x1011 CFU/g doplnkovej látky

Psy
Mačky

-

6x109
3x109

2x1010
2x1010

-

Povolená do 20. decembra
2008 podľa
2148/2004/ES.
DLP
Na použitie v suchom
krmive s obsahom vody
najviac 2 %,
Povolená do 22. 4.2009
podľa 600/2005/ES.

Poznámka k prvému stĺpcu: Výrobok dočasne povolený má poradové číslo. Výrobok trvalo povolený má E číslo. Ak sú v riadku dve čísla, prvé číslo je záväzné
a číslo v zátvorke je pomocné. Číslo v zátvorke pod E číslom odkazuje na pôvodné poradové číslo prípravku. Ak v zátvorke je E číslo, znamená, že daný prípravok
je už aj trvalo povolený pre nejaký iný druh alebo kategóriu zvierat pod týmto číslom.
Poznámka k tretiemu a ôsmemu stĺpcu.
DLP = V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.
CFU = počet zárodkov tvoriace kolónie
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Časť P
Látky viažuce rádionuklidy
Číslo
alebo
číslo
ES
1
1.
1.1

Doplnková látka

Chemický vzorec a opis

2
3
Látky viažuce rádioaktívne cézium (137Cs a 134Cs)
Hexakyanoželeznatan
NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]
železito-amónny

Množstvo
Druh
Najv mg/kg
Oalebo kategóri vyšší
kompletného chrana zvierat
vek
krmiva o 12%
ná
zvierat
vlhkosti
doba
najme- najviac
nej
4
5
6a
6b
7
Prežúvavce
(hospodárske aj
divo žijúce)

-

50

500

Teľatá pred
začatím
prežúvania

-

50

500

Jahňatá pred
začatím
prežúvania

-

50

500

Kozľatá pred
začatím
prežúvania

-

50

500

Ošípané
(hospodárske aj
divo žijúce)

-

50

500

-

Iné ustanovenia
Doba povolenia

8
V návode na použitie
uveďte:
„Používa sa
vo vymedzenej
geografickej oblasti
v prípade
kontaminácie
rádionuklidmi.“
„Množstvo
hexakyanoželeznatan
u železito-amónneho
v dennej kŕmnej
dávke musí byť
v rozpätí 10 – 150 mg
na 10 kg živej
hmotnosti.“
Povolená bez
časového obmedzenia
podľa 2013/2001/ES.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave článku 5 metodického pokynu č. 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia
Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo
Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým
chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS
uverejneného v čiastke 15 z 10. júna 2005

Čl. 5 odsek 2 metodického pokynu č. 3318/
05-520 k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/
2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá
financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na
mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám
zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/
EHS, uverejneného v čiastke 15 z 10. júna 2005

Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky znie:
„(2) Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť
v súlade s článkom 2 až 4. Po splnení všetkých
zákonom stanovených náležitostí predloží návrh na
úhradu škôd a nákladov na schválenie do porady
vedenia ministerstva.“

5

