AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
INSTITUTUL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ

PRECIZARI TEHNICE PENTRU RECOLTAREA PROBELOR DE FURAJE PENTRU DETERMINAREA
CONTINUTULUI DE COCCIDIOSTATICE

In conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2014, privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere pentru anul 2014, sunt
incluse probe de furaje pentru verificarea conformitatii cu regulamentele de autorizare si
punere pe piata, in ceea ce priveste determinarea substantelor coccidiostatice pentru
furaje vizate – tinta respectiv determinarea substantelor coccidiostatice pentru furaje
nevizate -non-tinta. Pentru ca planul sa poata fi indeplinit fara respingeri de probe, va
reamintim informatiile obligatorii care trebuie furnizate laboratorului odata cu
transmiterea probelor oficiale.
In cazul furajelor vizate, adica a furajelor care contin coccidiostatic, la care este
monitorizata concentratia maxima permisa de includere, conform regulamentelor specifice,
in procesul verbal de recoltare va fi precizata obligatoriu destinatia produsului (specie,
categorie, varsta), coccidiostaticul utilizat, denumirea comerciala si rata includerii iar
probele de nutreturi combinate prelevate vor insotite de fise tehnice. Solicitarea va fi strict
pentru determinarea coccidiostaticului inclus si probele vor fi trimise spre analiza conform
arondarii in vigoare.
Exemplu: Furaj vizat -Nutret combinat pentru curcani, coccidiostatic inclus robenidina
(denumirea comerciala Cycostat 66 G sau Robenz 66 G) continut de substanta activa 30-36
mg/ kg nutret combinat. Analize solicitate : determinare robenidina.
Precizam ca fara aceste informatii nu se poate concluziona ca furajul din exemplul de
mai sus, corespunde sau nu prevederilor Regulamentului (UE) nr. 118/2012 si respectiv
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Regulamentului (UE) nr. 532/2011. Pentru fiecare coccidiostatic utilizat exista regulamente
specifice care precizeaza concentratiile maxime de includere in nutretul combinat.
In cazul furajelor nevizate, adica a furajelor care nu contin coccidiostatic in procesul
verbal de recoltare se va preciza « furaj nevizat » iar la analize solicitate : substante
coccidiostatice pentru furaje nevizate. Nu se trimit spre analiza furaje care contin
coocidiostatic cu solicitarea de substante coccidiostatice pentru furaje nevizate.
In cazul FNC se va lua in considerare tipul de coccidiostatic care a fost utilizat la
producerea furajelor vizate. Astfel intr- un FNC care produce in mod curent, spre exemplu,
nutreturi combinate cu Monensin, atunci pentru probele de furaje nevizate dar produse pe
aceeasi linie va fi logic sa se verifice transferul inevitabil prin solicitarea determinarii de
Monensin.
Pentru buna desfasurare a planului va rugam sa informati personalul implicat in
actiunea de recoltare a probelor asupra precizarilor mentionate.
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