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Wytwarzanie 
 i/lub 
 wprowadzanie do obrotu 
 
 dodatków do pasz  

dodatki dietetyczne:  
wszystkie dodatki z tej grupy, 
 

witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym 
działaniu; 

 

związki pierwiastków śladowych;   
aminokwasy, ich sole i podobne produkty;   
mocznik i jego pochodne.   

dodatki zootechniczne:  
wszystkie dodatki z tej grupy: 
 

stymulatory strawności tj. substancje których dodatek do paszy zwiększa strawność 
dawki pokarmowej poprzez działanie na docelowe materiały paszowe;  

 

stabilizatory flory jelitowej: drobnoustroje lub inne wytworzone chemicznie 
substancje, które, stosowane w żywieniu zwierząt, mają korzystny wpływ na florę 
jelitową;  

 

substancje, które korzystnie wpływają na środowisko   

inne dodatki zootechniczne  

dodatki technologiczne:  Przeciwutleniacze dla których jest określona maksymalna zawartość,  

dodatki sensoryczne:  karotenoidy i ksantofile.  

lub Wytwarzanie 
 i/lub 
 wprowadzanie do obrotu 
produktów objętych dyrektywą 
82/471/EWG; 

białka otrzymywane z mikroorganizmów 
należących do grupy bakterii, drożdży, 
alg, grzybów niższych: wszystkie 
produkty z tej grupy  

Wyjątek stanowią drożdże otrzymane z mikroorganizmów Sacharomyces cerevisiei  
carlsbegiensis ,Kluyveromyces lactis i fragilis nma melasie pozostałościach po 
przetwórstwie gorzelniczym, zbozach i produktach zawierających skrobię , sokach 
owocowych serwatce hydrolizowanych włoknach roslinnych  

 

produkty uboczne procesu wytwarzania aminokwasów poprzez fermentację: wszystkie produkty z tej grupy.  
wytwarzanie  
i/lub wprowadzanie do obrotu  
premiksów  
sporządzonych z użyciem dodatków 
do pasz,  

Dodatki zootechniczne antybiotyki: wszystkie dodatki,  
kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,  
stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki,  

Dodatki dietetyczne  witaminy, prowitaminy i substancje chemicznie zdefiniowane, wywołujące podobny 
skutek Vitaminy A i D 

 

związki chemiczne pierwiastków śladowych Cu i Se.  
produkcja do obrotu i na potrzeby 
własne mieszanek paszowych z 
wykorzystaniem  dodatków do pasz 
lub zawierające je premiksów  takich 
jak  

Dodatki zootechniczne antybiotyki: wszystkie dodatki,  
kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,  
stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki,  

                                                                                                                                                 
*) wstawić znak X w przypadku prowadzenia działalności                
 
 
…………………………………..        
             data i podpis                   



 
 


