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Om användning av koccidiostatika i fjäderfäfoder
Koccidiostatika som är godkända inom EU får användas bland annat i foder för broilers,
unghöns (upp till 16 veckors ålder), kalkoner och fasaner samt broilerkaniner på de villkor
som anges i förordningarna om godkännande. Varje koccidiostat har fastställda minimioch maximihalter i helfoder (12 % fukt) samt vid behov karenstid specifikt för varje djurart
eller djurgrupp.
Fodertillverkarna har i vissa fall rekommenderat att man utöver industriellt tillverkat foder
innehållande en koccidiostat också använder hemmaproducerad spannmål som foder åt
fjäderfän. Med en sådan foderkombination (industriellt helfoder+spannmål) måste den
minsta koccidiostatnivå som krävs för helfoder uppnås numeriskt och anvisningarna om
spannmålstillskott anpassas därefter. Koccidiostatinnehållet i hela foderransonen måste
ligga inom de gränser som i författningarna har bestämts för helfoder.
Att använda helfoder innehållande koccidiostatika tillsammans med spannmål är i princip
att använda helfoder som kompletteringsfoder. Helfoder är ändå inte detsamma som kompletteringsfoder eftersom det redan innehåller alla tillräckliga/nödvändiga näringsämnen
för en dagsranson.
Med Eviras tillstånd får man tills vidare fortfarande tillverka sådant kompletteringsfoder för
fjäderfän som maximalt kan innehålla fem gånger den tillåtna halten koccidiostatika i helfoder. Dessa kompletteringsfoder ska innehålla så mycket andra näringsämnen, t.ex. proteiner, att de inte kan användas som helfoder utan måste blandas med annat foder före
användningen.
Den för koccidiostatika fastställda karenstiden som har uppgetts i varudeklarationerna
måste följas då man använder foder. Karenstiden har uppgetts som en minimitid som inte
får underskridas men nog överskridas.
Om en högsta resthalt (MLR) i livsmedel har fastställts för en koccidiostat får denna inte
överskridas.
Förordningarna om godkännande av tillsatser finns bl.a. i kommissionens register över
fodertillsatser
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
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