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ΘΕΜΑ: «Εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών 2015.»

Σας αποστέλλουµε το εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών έτους 2015, µε το
οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες του ελέγχου στον τοµέα των ζωοτροφών,
καθώς και η κατανοµή των δειγµάτων ανά κατηγορία αναλύσεων και ανά
Περιφερειακή Ενότητα µε τις εξής παρατηρήσεις:
1) Οι έλεγχοι και η διενέργεια των δειγµατοληψιών ξεκινούν από την αρχή κάθε
έτους ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου
για κατηγορίες αναλύσεων για τις οποίες υπάρχει η σχετική δυνατότητα (Σήµανση,
Μεταποιηµένες Ζωικές Πρωτεΐνες, Αφλατοξίνη Β1, Ωχρατοξίνη Α, Γκοσυπόλη,
Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, Βαρέα Μέταλλα, Ζωικό λίπος, Χαλκός, Ψευδάργυρος,
Σίδηρος, Μαγγάνιο). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες αναλύσεων (Γενετικά
τροποποιηµένοι οργανισµοί, µυκοτοξίνες, διοξίνες, αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά) θα
εκδοθεί συµπληρωµατικό έγγραφο µε οδηγίες και πρόγραµµα δειγµατοληψιών, όταν
και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, δεδοµένου ότι οι αναλύσεις
πραγµατοποιούνται σε ιδιωτικά, διαπιστευµένα εργαστήρια.
2) Ο αριθµός των δειγµάτων ανά κατηγορία αναλύσεων που αναφέρονται στο Εθνικό
Πρόγραµµα είναι ο ελάχιστος δυνατός. Αυτό σηµαίνει ότι, µπορούν να ληφθούν και
περισσότερα δείγµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν και
κατόπιν συνεννόησης µε τα αρµόδια ΕΕΚΥΖ.

3) Η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου δεν περιορίζεται µόνο στις
επιχειρήσεις που έχουν κωδικό έγκρισης ή/και εγγραφής, αλλά αφορά όλες τις
επιχειρήσεις ζωοτροφών (εµπορικές, παραγωγικές, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσειςιχθυοκαλλιέργειες).
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2015
Στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002 και 882/2004 και της ΚΥΑ
323306/2007 (ΦΕΚ 1881, Β΄/14-9-2007), η υπηρεσία µας καταρτίζει ετήσιο εθνικό
πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών προκειµένου να εξασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό
βαθµό η παρασκευή και κυκλοφορία ασφαλών ζωοτροφών
Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η εθνική νοµοθεσία που αφορά τις
ζωοτροφές βρίσκεται αναρτηµένη στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/zootrofes/nomothesia-gia-zootrof

Α) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Οι επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις ζωοτροφών έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον
έλεγχο της ορθής και σύννοµης λειτουργίας τους, ώστε να παράγονται ασφαλείς
ζωοτροφές. Η επιθεώρηση σε µια επιχείρηση ζωοτροφών είναι ανεξάρτητη από την
πραγµατοποίηση δειγµατοληψίας και ο ρόλος των εποπτών δεν πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη λήψη δειγµάτων.
Συνεπώς, οι επιθεωρήσεις αποσκοπούν:
α) στο να διαπιστωθεί εάν οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ικανοποιούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ή/και την έγκρισή τους στο µητρώο
επιχειρήσεων ζωοτροφών.
β) στην αντιµετώπιση περιστατικών µη συµµόρφωσης που διαπιστώνονται κατά την
επιθεώρηση προκειµένου να προλαµβάνονται περιστατικά µη συµµόρφωσης µετά
από δειγµατοληψία
Η συχνότητα των επιθεωρήσεων καθορίζεται µε ανάλυση επικινδυνότητας σύµφωνα
µε τον συνηµµένο πίνακα 1.
Ιδιαίτερη έµφαση σε αυτούς τους ελέγχους δίνεται στην τήρηση αρχών HACCP, στην
ύπαρξη αυτοελέγχων, στην ιχνηλασιµότητα και στην υγιεινή των χώρων παρασκευής
και αποθήκευσης των ζωοτροφών.
Οι έλεγχοι-επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται µε αυξηµένη συχνότητα
ελέγχων σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ζωοτροφές, σε επιχειρήσεις που
εισάγουν ζωοτροφές και σε επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν προϊόντα
Κοινοτικής προέλευσης κατά την πρώτη τους είσοδο στη Χώρα.
Β) ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
Οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη είναι:
1) αξιοποιούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό, πέραν των ήδη υπαρχουσών
δυνατοτήτων, οι νέες δυνατότητες των κρατικών εργαστηρίων για αναλύσεις
δειγµάτων ζωοτροφών.
2) δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα σε αναλύσεις που αφορούν στην ασφάλεια των
ζωοτροφών.
3) δίνεται µεγαλύτερη ευελιξία στους επόπτες στο να επιλέξουν το είδος της
ζωοτροφής από όπου θα λάβουν δείγµα για εργαστηριακή ανάλυση µε βάση
τη διαθεσιµότητα των ζωοτροφών και την ανάλυση επικινδυνότητας.
4) η κατανοµή των δειγµάτων ζωοτροφών για εργαστηριακές αναλύσεις αφορά
µόνο στις κατηγορίες αναλύσεων για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα

διεξαγωγής στα κρατικά εργαστήρια. Θα ακολουθήσει επιπλέον κατανοµή
δειγµάτων ζωοτροφών για αναλύσεις σε ιδιωτικά διαπιστευµένα εργαστήρια,
όταν εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.
5) Εισάγονται για πρώτη φορά δύο νέες κατηγορίες δειγµατοληψιών που είναι οι
δειγµατοληψίες για ωχρατοξίνη Α και οι δειγµατοληψίες για υδράργυρο σε
ιχθυάλευρα, καθώς το ΕΕΚΥΖ Αθήνας έχει λάβει διαπίστευση από το ΕΣΥ∆
για τις συγκεκριµένες αναλύσεις.
6) Από το 2015 υπάρχει η δυνατότητα αναλύσεων εργαστηριακών δειγµάτων για
βαρέα µέταλλα στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Βόλου, καθώς έχει λάβει διαπίστευση από το ΕΣΥ∆ για µόλυβδο,
κάδµιο και αρσενικό.
Β1. Κατανοµή των δειγµάτων
 Σήµανση: 230 δείγµατα (ΕΕΚΥΖ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας)
 Μεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες:
Θεσσαλονίκης)

190 δείγµατα (ΕΕΚΥΖ Αθήνας,

 Γκοσυπόλη: 20 δείγµατα (ΕΕΚΥΖ Αθήνας)
 Μυκοτοξίνες:
 70 δείγµατα για αφλατοξίνη Β1 (ΕΕΚΥΖ Αθήνας)
 15 δείγµατα για προσδιορισµό ωχρατοξίνης Α (ΕΕΚΥΖ Αθήνας)
 Βαρέα µέταλλα:
 100 δείγµατα για µόλυβδο, κάδµιο και αρσενικό (Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου)
 10 δείγµατα για υδράργυρο σε ιχθυάλευρα (ΕΕΚΥΖ Αθήνας)
 Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων: 10 δείγµατα (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο)
 Ζωικό λίπος: 5 δείγµατα (ΕΕΚΥΖ Αθήνας)
 Πρόσθετες ύλες: 100 δείγµατα εκ των οποίων:

81 δείγµατα από σύνθετες ζωοτροφές και προµίγµατα για χοίρους, πτηνά
πρόβατα, αγελάδες µοσχάρια, κουνέλια και ιχθύες προκειµένου να
προσδιοριστούν τα επίπεδα χαλκού (Cu) και ψευδαργύρου (Zn) (ΕΕΚΥΖ
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας)

19 δείγµατα από σύνθετες ζωοτροφές και προµίγµατα για χοίρους, πτηνά,
πρόβατα και ιχθύες προκειµένου να προσδιοριστούν τα επίπεδα σιδήρου
και µαγγανίου (Fe, Mn) (ΕΕΚΥΖ Θεσσαλονίκης, Λάρισας)
Η κατανοµή των δειγµάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθορίζεται σύµφωνα µε τον
συνηµµένο πίνακα 3.

Β2. Αποστολή δειγµάτων
- η αποστολή των δειγµάτων γίνεται άµεσα και χωρίς καθυστέρηση στα εργαστήρια,
ιδιαίτερα για τα δείγµατα που αφορούν την αφλατοξίνη Β1 και την ωχρατοξίνη Α.
- τα δείγµατα που αποστέλλονται για αναλύσεις σε βαρέα µέταλλα στο Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, θα πρέπει πρώτα να
αποστέλλονται στο αρµόδιο κατά περίπτωση ΕΕΚΥΖ.
- τα δείγµατα για αναλύσεις υδραργύρου σε ιχθυάλευρα και ωχρατοξίνης Α θα
αποστέλλονται στο ΕΕΚΥΖ Αθήνας.
- υπενθυµίζεται ότι τα δείγµατα των ιχθυοτροφών που στην επισήµανσή τους
αναφέρεται η χρήση µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών προέλευσης µη
µηρυκαστικών, θα αποστέλλονται απευθείας στο ΕΕΚΥΖ Θεσσαλονίκης
προκειµένου να ελέγχονται ως προς την παρουσία DNA µηρυκαστικών µε τη χρήση
της µεθόδου PCR.
Β3. Βασικές οδηγίες δειγµατοληψίας
Κατά τη δειγµατοληψία, οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών λαµβάνουν ξεχωριστά
δείγµατα για κάθε κατηγορία αναλύσεων, ακόµη και στην περίπτωση που οι
δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται στον ίδιο επιτόπιο έλεγχο.
Για παράδειγµα, τα δείγµατα που λαµβάνονται για τον έλεγχο της σήµανσης
(αναλυτικά συστατικά όπως ολικές λιπαρές και ολικές αζωτούχες ουσίες, ασβέστιο
κ.λ.π.) λαµβάνονται ξεχωριστά από τα δείγµατα που αφορούν στον έλεγχο των
προσθέτων υλών ζωοτροφών (Cu, Zn, κ.λ.π.). Οµοίως, τα δείγµατα για αφλατοξίνη
Β1 (ανοµοιόµορφη κατανοµή) λαµβάνονται ξεχωριστά από τα δείγµατα για σήµανση
(οµοιόµορφη κατανοµή), κ.λ.π.

Β.3.1 Μεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ)
Οι έλεγχοι αυτής της κατηγορίας αφορούν κατά προτεραιότητα επιχειρήσεις µε
ιστορικό µη συµµόρφωσης και επιχειρήσεις µε δύο γραµµές παραγωγής ζωοτροφών
(µηρυκαστικών και µονογαστρικών µε χρήση ΜΖΠ), προκειµένου να αποκλεισθεί ο
κίνδυνος επιµόλυνσης.
Επίσης, οι έλεγχοι αφορούν κτηνοτροφικές µονάδες µε ή χωρίς µηρυκαστικά
προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο γίνεται χρήση µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών και εάν αυτή είναι σύµφωνη µε τη νοµοθεσία.
Όσον αφορά τη δειγµατοληψία σε ιχθυοτροφές, προτείνεται να πραγµατοποιείται
τόσο στην εγκατάσταση παρασκευής τους, όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις,
όσο και σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (θαλάσσιες και εσωτερικών υδάτων).
Β.3.2 Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων
Τα δείγµατα λαµβάνονται κατά προτίµηση από πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί µια
επιχείρηση, όπως δηµητριακοί καρποί και τα υποπροϊόντα τους, ελαιούχα σπέρµατα
και τα υποπροϊόντα τους.
Β.3.3 Αφλατοξίνη Β1

Τα δείγµατα λαµβάνονται κατά προτίµηση από πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί µια
επιχείρηση, όπως δηµητριακοί καρποί και τα υποπροϊόντα τους, ελαιούχα σπέρµατα
και τα υποπροϊόντα τους.
Η φύλαξη των αντιδειγµάτων της Αφλατοξίνης Β1 από τους ενδιαφερόµενους γίνεται
σε συνθήκες κατάψυξης.
Β.3.4 Ωχρατοξίνη Α
Τα δείγµατα λαµβάνονται από σύνθετες ζωοτροφές χοίρων ή πουλερικών (πλήρεις ή
συµπληρωµατικές).
Στο παρελθόν διαπιστώθηκαν από τις κτηνιατρικές αρχές περιστατικά παρουσίας
ωχρατοξίνης Α σε σφάγια εκτός των επιτρεπόµενων ορίων. Η καθυστερηµένη
διερεύνηση για την παρουσία ωχρατοξίνης Α στις ζωοτροφές που είχαν καταναλωθεί,
δεν ήταν αποτελεσµατική. Ως εκ τούτου, συστήνεται η συνεργασία των αρµόδιων
ελεγκτών (επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών και κτηνίατροι των ∆ΑΟΚ) όσον αφορά
στην παράλληλη λήψη δειγµάτων στις ζωοτροφές και στο σφάγιο.
Β.3.5 Βαρέα Μέταλλα (σε πρώτες ύλες ζωοτροφών και σύνθετες ζωοτροφές)
Τα δείγµατα λαµβάνονται κατά προτίµηση από ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, ιχθυοτροφές,
ανόργανες ζωοτροφές (πρώτες ύλες και σύνθετες συµπληρωµατικές). Σε ό,τι αφορά
τις ιχθυοτροφές, η δειγµατοληψία µπορεί να πραγµατοποιείται τόσο στις
εγκαταστάσεις παρασκευής τους, όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, όσο και σε
µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (θαλάσσιες και εσωτερικών υδάτων).
Β.3.6 Βαρέα Μέταλλα (σε πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και προµίγµατα προσθέτων
υλών ζωοτροφών)
Οι συνήθεις πηγές βαρέων µετάλλων αναφορικά µε τις πρόσθετες ύλες είναι τα
ιχνοστοιχεία. Ως εκ τούτου ο έλεγχος εστιάζει κυρίως σε αυτά. Τα δείγµατα των
ενώσεων ιχνοστοιχείων που πρέπει να λαµβάνονται κατά προτίµηση είναι θειικός
χαλκός, οξείδιο του ψευδαργύρου, και θειικός ψευδάργυρος. Επιπρόσθετα µπορούν
να ληφθούν δείγµατα και από οξείδιο του µαγγανίου και οξείδιο του σιδήρου.
Σε ότι αφορά των έλεγχο των βαρέων µετάλλων σε προµίγµατα τα δείγµατα θα
πρέπει να λαµβάνονται από προµίγµατα τα οποία περιέχουν και ιχνοστοιχεία.
Σε περίπτωση δυσκολίας ανεύρεσης του ορισµένου από το ΕΠΕΖ 2015 δείγµατος θα
υπάρχει συνεννόηση µεταξύ των εποπτών και της υπηρεσίας µας για την
ανακατεύθυνση της δειγµατοληψίας.
Β.3.7 Πρόσθετες ύλες / χαλκός, ψευδάργυρος, σίδηρος και µαγγάνιο:
Ο έλεγχος που πραγµατοποιείται σε χαλκό, ψευδάργυρο, σίδηρο και µαγγάνιο, αφορά
στην περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε αυτές τις πρόσθετες ύλες (πίνακας
κατανοµής δειγµάτων).
Επιπρόσθετα, και ειδικά σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, λόγω της αυξηµένης
ευαισθησίας των ζώων αυτών στο χαλκό, γίνεται έλεγχος για τα επίπεδα του χαλκού
στις σύνθετες ζωοτροφές ανεξάρτητα από την προσθήκη χαλκού.
Κατά τη διαπίστωση δε µη συµµόρφωσης ως προς τα προαναφερθέντα ιχνοστοιχεία
είτε σε πλήρη ζωοτροφή για παµφάγα ζώα, είτε σε σύνθετη ζωοτροφή για
µηρυκαστικά, είτε σε ανόργανη ζωοτροφή (ισορροπιστής) δεν καθίσταται δυνατή η

απόδοση ευθυνών, παρά µόνο αν έχει διερευνηθεί και η σύσταση της ανόργανης
ζωοτροφής ή του προµίγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή της.
Ως εκ τούτου, κατά τη δειγµατοληψία:
ι) πλήρους ζωοτροφής για παµφάγα ζώα ή σύνθετης ζωοτροφής για µηρυκαστικά
εκτός από τα δείγµατα και την ετικέτα της ζωοτροφής, λαµβάνονται ταυτόχρονα και
δείγµατα από σφραγισµένα σακιά του προµίγµατος ή της ανόργανης
συµπληρωµατικής ζωοτροφής ίδιας παρτίδας µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για την
παραγωγή της σύνθετης, εφόσον είναι διαθέσιµα.
ιι) ανόργανης ζωοτροφής, εκτός από τα δείγµατα και την ετικέτα της ζωοτροφής,
λαµβάνονται ταυτόχρονα και δείγµατα από σφραγισµένα σακιά του προµίγµατος
ίδιας παρτίδας µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή της, εφόσον είναι
διαθέσιµα.
Ειδικά σε ότι αφορά τη δειγµατοληψία ανόργανης ζωοτροφής και πλήρους
ζωοτροφής για χοιρινά, επισηµαίνεται ότι η πιθανότητα µη συµµόρφωσης αναµένεται
να είναι µε την εξής σειρά: απογαλακτισµένα χοιρίδια > παχυνόµενοι χοίροι >
χοιροµητέρες.
Σηµειώνεται ότι όλες οι προαναφερθείσες δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 152/2009 όπως ισχύει καθώς και µε το Άρθρο 9 της
Κ.Υ.Α. 323306/2007 (Β’, Αρ. Φυλ. 1881), και συµπληρώνεται διαφορετικό πρακτικό
δειγµατοληψίας για έκαστη εξ’ αυτών.
Β.3.8 Συστατικά ή ουσίες ανοµοιογενώς κατανεµηµένα στη ζωοτροφή
Η δειγµατοληψία για µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες, αφλατοξίνη Β1 και
ωχρατοξίνη Α γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2 του Καν. (ΕΕ) 691/2013 που
αφορά σε έλεγχο συστατικών ή ουσιών που ενδέχεται να είναι ανοµοιογενώς
κατανεµηµένα στη ζωοτροφή.
Στον συνηµµένο πίνακα 2 γίνεται κατάταξη των ζωοτροφών σε σχέση µε τον κίνδυνο
που παρουσιάζουν για διάφορα είδη ανεπιθύµητων ουσιών.

Πίνακας 1. Επικινδυνότητα επιχειρήσεων ζωοτροφών
Κατηγορίες Εγκατάστασης

Υψηλό

Παραγωγοί πρώτων υλών
Παραγωγοί προµιγµάτων πρόσθετων υλών
Παραγωγοί σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα είδη
ζώων µε µια γραµµή παραγωγής και χρήση:
α) κοκκιδιοστατικών, όπου επιτρέπεται
β) προµίγµατος µε ή χωρίς κοκκιδιοστατικό
β) ισορροπιστή που περιέχει κοκκιδιοστατικό

Επίπεδο κινδύνου
Μεσαίο
Χαµηλό
√

√
√

√

Παραγωγοί σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα είδη
ζώων µε 1 γραµµή παραγωγής και χρήση
ισορροπιστή
Παραγωγοί σύνθετων ζωοτροφών µε 2 γραµµές
παραγωγής

√

α) χρήση ιχθυαλεύρων
β) χωρίς χρήση ιχθυαλεύρων

√
√

Ενδιάµεσοι προµιγµάτων και πρόσθετων υλών

√

Ενδιάµεσοι πρώτων υλών και σύνθετων
ζωοτροφών
Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που παρασκευάζουν
µόνοι τους τις ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση
χρησιµοποιώντας:

√

α) πρόσθετες ύλες και προµίγµατα πρόσθετων
υλών που περιέχουν κοκκιδιοστατικά
β) προµίγµατα χωρίς κοκκιδιοστατικά και
ισορροπιστές που περιέχουν κοκκιδιοστατικό
γ) ισορροπιστές

√
√
√

Μεταφορικές εταιρείες

Πίνακας 2. Επικινδυνότητα ζωοτροφών για ανεπιθύµητες ουσίες.
ΕΙ∆ΟΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΟ

ΜΕΣΟ

ΧΑΜΗΛΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

∆ηµητριακοί Καρποί &
υποπροϊόντα τους

Μυκοτοξίνες

Υπολείµµατα
φυτοφαρµακων

Βαρέα µεταλλα

Ελαιούχα σπέρµατα &
υποπροιόντα τους

Μυκοτοξίνες,
Υπολείµµατα
Φυτοφαρµακων

∆ιοξίνες

Βαρέα µεταλλα

Αφυδατωµένες
ζωοτροφές
Χλωρά νοµή σε
βιοµηχανικές περιοχές
Ιχθυάλευρο, Ιχθυέλαιο
Ενσιρώµατα

Αρσενικό, ∆ιοξίνες
Μόλυβδος, ∆ιοξίνες
Υδράργυρος,,
∆ιοξίνες
Μυκοτοξίνες

Άλλα βαρέα
Μέταλλα
Άλλα βαρέα
Μέταλλα

Άλλες πρώτες ύλες
ζωικής προέλευσης
Άλλες πρώτες ύλες
φυτικής προέλευσης

∆ιοξίνες, βαρέα
µέταλλα
Μυκοτοξίνες,

Φωσφορικά άλατα

Αρσενικό, Κάδµιο

Άλλα βαρέα µέταλλα
∆ιοξίνες

Άλλες ανόργανες
πρώτες ύλες

Αρσενικό,
Υδράργυρος

Άλλα βαρέα µέταλλα

Μυκοτοξίνες

Υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων

Βιολογικές ζωοτροφές
(πρώτες ύλες και
σύνθετες ζωοτροφές)
Ζωοτροφές σε περιοχές
µε αυξηµένη υγρασία
ΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων

Μυκοτοξίνες

∆ιοξίνες,
υπολείµµατα
Φυτοφαρµάκων,
Υδράργυρος

Άλλα βαρέα µέταλλα

Αρσενικό,
Μόλυβδος, Κάδµιο

Φθόριο, Υδράργυρος

∆ιοξίνες

Σύνθετες Ζωοτροφές για
αιγοπρόβατα

Φθόριο, Αφλατοξίνη,
Κάδµιο,
Υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων

Γκοσυπόλη

∆ιοξίνες, Άλλα βαρέα
µέταλλα

Σύνθετες Ζωοτροφές για
πτηνά

Κάδµιο, Γκοσυπόλη

Φθόριο,
Υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων

Άλλα βαρέα µέταλλα,
Μυκοτοξίνες, ∆ιοξίνες

Σύνθετες Ζωοτροφές για
χοίρους

Υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων

Άλλα βαρέα µέταλλα,
Μυκοτοξίνες, ∆ιοξίνες

Σύνθετες ζωοτροφές για
άλλα είδη

Βαρέα µέταλλα

∆ιοξίνες

Ιχθυοτροφές

Ανόργανες Ζωοτροφές

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ
Ιχνοστοιχεία
Συνδετικές ύλες
Προµίγµατα
Άλλες πρόσθετες ύλες

∆ιοξινες Κάδµιο,
Μόλυβδος

Άλλα βαρέα µέταλλα

∆ιοξίνες, Φθόριο,
Μόλυβδος, Κάδµιο
∆ιοξίνες, Μόλυβδος,
Κάδµιο

Άλλα βαρέα µέταλλα
∆ιοξίνες

