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Článek 22: Používání ur čitých produkt ů a látek v krmivech 
1. Pozitivní seznam výchozích surovin rostlinného a živočišného původu určených k výrobě krmiv byl 

zrušen. Příloha V tak obsahuje již jen výchozí suroviny minerálního původu (téměř beze změny) a 
pivní kvasinky.  

2. Koření, byliny a melasy jiného než ekologického původu se smí používat v případech, kdy tyto 
složky nelze obstarat v ekologické kvalitě (zde se vyžaduje potvrzení!), pokud byly vyprodukovány 
bez chemických rozpouštědel a pokud budou omezeny na 1% krmivové dávky u každého druhu 
zvířete (vypočte se jako procento sušiny v krmivu zemědělského původu). Tyto konvenční 
komponenty lze používat jak pro býložravce tak i pro nebýložravce.  

3. Příloha VI obsahuje povolené komponenty, jež lze přidávat do krmiva. U stopových prvků však byl 
škrtnut jodid sodný, uhličitan zinečnatý a molybdenan amonný. Naopak byly do tohoto seznamu 
nově zahrnuty mravenčan sodný jako konzervační látka, lecitin jako emulgátor (pouze ze surovin 
ekologického původu, s omezením na krmivo pro akvakultury), ferrokyanid sodný jako látka 
usnadňující tečení (max. obsah 20 mg/kg NaCl) a natrolit-fonolit a klinoptylolit sedimentárního 
původu jako pojivo. Dále byly do tohoto seznamu v kategorii „Senzorické přídavky“ zahrnuty 
aromatické látky (jen extrakty z produktů zemědělského původu, které byly vyprodukovány bez 
chem. rozpouštědel). Kategorie „Látky k výrobě siláže“ uvedená v Příloze VI byla škrtnuta bez 
náhrady.  

 
Článek 43: Používání neekologického bílkovinného krm iva rostlinného a živo čišného p ůvodu 
Komise EU zkonstatovala, že zásobování ekologickými bílkovinami není na trhu EU po stránce 
kvalitativní ani kvantitativní dostačující na to, aby bylo možné zcela pokrýt spotřebu krmiva pro prasata 
a drůbež. Z tohoto důvodu je dle článku 43 možné pro prasata a drůbež používat i bílkovinné krmivo 
neekologického původu (živočišného a rostlinného původu a původem z udržitelného rybářství), a to 
až do max. 5%. Toto procento se vztahuje na sušinu obsaženou v krmivu zemědělského původu a 
stanovuje se každoročně. Tato výjimka platí až do konce roku 2014. Zákonodárce však nedefinoval, 
která krmiva do kategorie „Bílkovinná krmiva“ spadají konkrétně. 
 
Článek 59: Platnost, používání obchodních zna ček a prodejní zna čení  
Obchodní značky a prodejní značení odkazující na biologický původ se smí používat jen v případě, 
kdy všechny  složky krmiva rostlinného i živočišného původu pochází z ekologické produkce (to je 
novinka) a alespoň 95% sušiny v krmivu pochází z ekologické zemědělské produkce. 
 
Článek 60: Údaje uvád ěné na zpracovaném krmivu 
Označení BIO spolu s logem EU „BIO“ se smí u zpracovaného krmiva používat jen v případě, že 
všechny složky krmiva rostlinného i živočišného původu pochází z ekologické produkce (to je novinka) 
a alespoň 95% sušiny v krmivu pochází z ekologické zemědělské produkce. 
 
Upozorn ění ke krmiv ům určeným pro domácí zví řata:  
Předpisy k označování krmiva podle čl. 59 – 61 se netýkají krmiva pro domácí zvířata a kožešinová 
zvířata. Proto je používání BIO loga EU pro krmiva určená pro kožešinová a domácí zvířata 
vyloučeno. 
 
Dále se článkem 19  upravuje regionální odběr krmiva u nebýložravců: minimálně 20% krmiva musí 
pocházet z vlastního podniku nebo alespoň ze stejného regionu. Výklad tohoto článku však zatím není 
k dispozici (definice regionu atd.) – jakmile budou známy podrobnosti, ihned Vám je sdělíme. Žádáme 
Vás, abyste nakupováním krmiva ve Vašem regionu napomohli tomu, aby zemědělci mohli dodržet 
požadavky podle čl. 19. To se týká zejména kompletního krmiva.  
 
Zkontrolujte si prosím všechny receptury a deklarace/etikety, zda splňují výše uvedené požadavky, 
příp. je podle těchto nových požadavků upravte.  
 
 


