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Державний реєстр тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей


Номер з/п
Номер твердження
Призначення корму (поживні цілі)
Основні поживні характеристики 
корму ( GP1 )
Види або категорії тварини
Особливості складу корму
(декларація) ( GP2 )
Рекомендована тривалість (строк) використання корму
Інші положення, що зазначаються у маркуванні
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
10
Підтримка функції нирок при хронічній нирковій недостатності  ( 3 )
Високоякісні білки та фосфор ≤ 5 г / кг комбікорму з вмістом вологи 12%  ( 4 ) та сирий протеїн ≤ 220 г / кг комбікорму з вмістом вологи 12%  ( 4 )
Собаки
-
Джерело(а) білка


-
Кальцій


-
Фосфор


-
Калій


-
Натрій


-
  Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


Спочатку до
6 місяців  ( 5 )
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
 Рекомендована засвоюваність білків: мінімум 85%.


3.
    Вказати на маркуванні: “Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”


4.
 В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути доступ до води”.





Зменшене поглинання фосфору за рахунок включення октагідрату карбонату лантану
Дорослі собаки
-
 Джерело(а) білка


-
Кальцій


-
Фосфор


-
 Калій


-
Натрій


-
   Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


-
 Октагідрат карбонату лантану


Спочатку до 
6 місяців  ( 5 )
1.
Вказати на маркуванні: “Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”


2.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  доступ до води”.





Високоякісні білки та фосфор ≤ 6,5 г / кг комбікорму з вмістом вологи 12%  ( 4 ) та сирий протеїн ≤ 320 г / кг комбікорму з вмістом вологи 12%  ( 4 )
Коти
-
 Джерело(а) білка


-
Кальцій


-
Фосфор


-
Калій


-
Натрій


-
   Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


Спочатку до 6 місяців  ( 5 )
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Рекомендована засвоюваність білків: мінімум 85%.


3.
 Вказати на маркуванні: 
“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед  використанням або перед продовженням періоду використання.”


4.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  доступ до води”.





Зменшене поглинання фосфору за рахунок включення октагідрату карбонату лантану
Дорослі коти
-
Джерело(а) білка


-
Кальцій


-
Фосфор


-
Калій


-
Натрій


-
   Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


-
   Октагідрат карбонату лантану


Спочатку до 6 місяців  ( 5 )
1.
Вказати на маркуванні: “Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”


2.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  доступ до води”.





Висока концетрація енергії понад 8,8 МДж / кг корму з вологістю 12%.
Високозасвоювані та дуже смачні джерела крохмалю.
Обмежений рівень білка: ≤ 106 г сирого протеїну / кг корму з вологістю 12%.
Рівень натрію: 2 г / 100 кг ваги на добу.
Високий рівень ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової суми ≥ 0,2 г на кг маси тіла 0,75 на добу
Коні
-
 Білок та джерела енергії


-
Кальцій


-
Фосфор


-
Калій


-
Магній


-
Натрій


-
   Сума ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової кислоти


Спочатку до півроку або
довгостроково до настання відповідного ефекту.
1.
 Корм повинен розміщуватися на ринку як додатковий корм.


2. 
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.



Прикорм не слід застосовувати у разі гіпернатріємії та гіперхлоремії.



Прикорм повинен забезпечувати щонайменше 
10-20% щоденного енергозабезпечення (приблизно 0,05-0,1 МДж / кг BW 0,75 на день).




3. 
Раціон повинен забезпечувати енергопостачання > 0,62 МДж / кг БВ 0,75 на добу.


4.
 Раціон не повинен перевищувати   50 мг кальцію / кг сухої речовини / добу.


5.
 В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  доступ до води”.


2.
11
Уповільнення  утворення оксалатних каменів
Низький рівень кальцію, низький рівень вітаміну D та властивості лужних речовин
Собаки та коти
-
Фосфор


-
Кальцій


-
Натрій


-
Магній


-
Калій


-
 Хлориди


-
Сірка


-
 Вітамін D (загальний)


-
Гідроксипролін


-
 Речовини, 
які сприяють підлуженню сечі


До 6 місяців
Вказати на маркуванні:
“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.
3.
12
Регулювання надходження глюкози (цукровий діабет)
Загальний вміст цукру (моно- та дисахаридів) ≤ 62 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки та коти
-
 Джерело(а) вуглеводів


-
 Обробка вуглеводів, якщо це доречно


-
 Крохмаль


-
Загальний цукор


-
 Фруктоза (якщо додана)


-
 Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


-
 Джерело(а) коротко- та середньоланцюго-вих жирних кислот (якщо додано)


Спочатку до 
6 місяців
1.
 Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
 Вказати на маркуванні:

“Низький рівень моно та дисахаридів”;



“Рекомендовано провести консультацію з спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.




4.
13
Зменшення непереноси-мості інгредієнтів та поживних речовин  ( 6 )
Вибрана та обмежена кількість джерел(а) білка
І / або
джерело гідролізованого білка
І / або
вибрані джерела вуглеводів
Собаки та коти
-
 Джерела білка, включаючи лікування, якщо це доречно (якщо додано).


-
 Джерело(а) вуглеводів, включаючи лікування, якщо це доречно (якщо додано).


-
 Незамінні жирні кислоти (якщо вони додані)


3 - 8 тижнів: якщо ознаки непереносимості зникають, цей корм можна використовувати спочатку до одного року.
1.
 Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
 Кількість основних джерел білка рекомендується обмежити.


3.
 Зазначити на маркуванні:

“Відповідне поєднання основних харчових характеристик, залежно від потреб”;


“
Рекомендовано провести консультацію з спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.




5.
14
Уповільнення
утворення цистинових каменів
Лужні властивості сечі та сирий білок ≤ 160 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Або
Білки, відібрані для обмеженого вмісту цистину та цистеїну (наприклад, казеїн, білок гороху, соєвий білок) та сирий білок ≤ 220 г / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 4 )
Собаки
-
   Сірковмісні амінокислоти (загальна кількість)


-
  Джерела білка


-
Натрій


-
Калій


-
Хлориди


-
 Речовини, які знижують рівень рН сечі (якщо вони додані)


Спочатку до 
6 місяців
1.
 Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
 В інструкції з використання вкажіть:

“Повинен бути  вільний доступ до води”.
3.
Вказати на маркуванні:

“Лужні властивості сечі та низький рівень білків” або “Низький рівень виділених білків”, залежно від конкретного випадку.



“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.




4.
На розгляд спеціаліста ветеринарної медицини або дієтолога: Лужні властивості означають, що дієта повинна бути складена з урахуванням 
рН сечі ≥ 7.


6.
15
Харчове  відновлення   ( 7 )
Високозасвоювані інгредієнти з
енергетичною цінністю ≥ 3520 ккал і сирий білок ≥ 250 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 )
Собаки
-
 Легкозасвоювані джерела інгредієнтів, включаючи їх обробку, якщо це доречно


-
 Енергетична цінність


Поки не буде досягнуто відновлення
1.
Рекомендована засвоюваність сухої речовини ≥ 80% або органічної речовини ≥ 85%.


2.
У випадку корму, спеціально представленого для давання через трубки, на упаковці, контейнері або етикетці вкажіть: “Введення під наглядом спеціаліста ветеринарної медицини”.


3.
Маркування може вказувати на конкретні випадки призначення дієтичного корму.


4
. Вказати на маркуванні:
“Висока енергетична цінність, висока концентрація необхідних поживних речовин та легкозасвоюваних інгредієнтів”.





Високозасвоювані інгредієнти з енергетичною цінністю ≥ 3520 ккал і сирим білком ≥ 270 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 )
Коти



7.
16
Уповільнення утворення ниркових каменів
Сирий білок ≤ 130 г / кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 )
Або
Сирий білок ≤ 220 г / кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 ) та вибраними джерелами білка
Собаки
-
Джерело(а) білка


До 6 місяців, але довічне використання у разі незворотних порушень метаболізму сечової кислоти
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Якість білка та рівень пуринів слід враховувати при виборі джерела білка. Приклади вибраних джерел білка високої якості з низьким рівнем пуринів включають яйця, казеїн, соєві білки та глютен кукурудзи.


3.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  вільний доступ до води”.


4.
 Вказати на маркуванні:

“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.



“Низький рівень білка” або “Обмежений рівень білка та вибрані джерела білка”, відповідно.







Сирий білок ≤ 317 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Коти


1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Якість білка та рівень пуринів слід враховувати при виборі джерела білка. Приклади вибраних джерел білка високої якості з низьким рівнем пуринів включають яйця, казеїн, соєві білки та глютен кукурудзи.


3.
Вказати на маркуванні:

“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.



“Обмежений рівень білка”




4.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути  доступ до води”.


8.
17
Розчинення струвітних каменів  ( 8 ) 
Ненасичена сеча  ( 9 ) 
властивості струвіта
І / або
Властивості підкислювача сечі  ( 10 )
І
Магній ≤ 1,8 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки та коти
-
Фосфор


-
Кальцій


-
Натрій


-
Магній


-
Калій


-
Хлорид


-
Сірка


5-12 тижнів
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”



“Ненасичена сеча для властивостей струвіту та / або підкислюючих властивостей сечі.”




3.
В інструкції з  використання вкажіть: “Повинен бути вільний доступ до води”.


4.
Декларація про відповідність, що підтверджує ненасичені та / або підкислюючі властивості раціону, повинна надаватися Держпродспожив-службі за запитом.


9.
18
Зменшення рецидиву струвітного каменю  ( 8 )
Повноцінна їжа з ненасиченою сечею  ( 9 ) або метастабілізуючими властивостями  ( 11 ) для струвіту
і / або
дієта із закисляючими властивостями сечі  ( 10 )
і Магнію ≤ 1,8 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 ).
Собаки та коти
-
Фосфор


-
Кальцій


-
Натрій


-
Магній


-
Калій


-
Хлорид


-
Сірка


Спочатку до 6 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”


“
“Ненасичення сечі або метастабілізуючі властивості для струвітів та / або властивості підкислення сечі”.




3.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути доступ до води”.


4.
Декларація про відповідність, що підтверджує ненасиченість або метастабілізацію та/або підкислюючі властивості раціону, повинна надаватися відповідним компетентним органам за запитом.


10.
19
Компенсація за порушення травлення   ( 12 )
Високозасвоювана дієта:
явна засвоюваність
-
корм з низьким вмістом клітковини (сира клітковина ≤ 44 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 ) ):
Сирий білок ≥ 85%
Сирий жир ≥ 90%

Або
-
підсилений волокнами корм (сира клітковина> 44 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 ) ):
Сирий білок ≥ 80%
Сирий жир ≥ 80%


Собаки та коти
-
 Легкозасвоювані джерела інгредієнтів, включаючи їх обробку, якщо це доречно


Спочатку до 12 тижнів і все життя у разі хронічної недостатності підшлункової залози
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Високозасвоюваний корм”.


“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.




11.
20
Пригнічення 
процесів розсмокту-вальння у кишківнику
Високозасвоювана дієта:
Явна засвоюваність
-
 Корм з низьким вмістом клітковини (сира клітковина ≤ 44 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 ) ):
Сирий білок ≥ 85%
Сирий жир ≥ 90%

Або
-
 підсилений волокнами корм (сира клітковина> 44 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 ) ):
Сирий білок ≥ 80%
Сирий жир ≥ 80%


Натрій ≥ 1,8 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 )
Калій ≥ 5 г на кг повноцінного корму з рівнем вологи 12%  ( 4 )
Собаки та коти
-
 Легкозасвоювані джерела інгредієнтів, включаючи їх обробку, якщо це доречно


-
Натрій


-
Калій


До 12 тижнів
Вказати на маркуванні:

“Високозасвоюваний корм із підвищеним вмістом натрію та калію”.


“
Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.


12.
21
Пригнічення 
гострих розсмокту-вальних процесів у кишківнику
Підвищений рівень електролітів:
-
Натрій ≥ 1,8%


-
Калій ≥ 0,6%

Вуглеводи, що легко засвоюються:
-
≥ 32%


Собаки та коти
-
Натрій


-
Калій


-
 Джерело(а) вуглеводів


1 - 7 днів
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як додатковий корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“У періоди гострої діареї та одужання”;



“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”.




3.
У разі вживання твердої їжі рекомендований діапазон електролітів слід розраховувати на основі нормального щоденного добровільного споживання води.


13.
22
Підтримка ліпідного обміну у разі гіперліпідемії
Жир  ( 13 ) ≤ 110 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 14 )
Собаки та коти
-
Сирий жир


Спочатку до 2 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.



“Низький рівень жиру”.




14.
23
Підтримка функції печінки у разі хронічної печінкової недостатності
Помірний рівень білка:
Сирий білок ≤ 279 г / кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 ) для собак
Сирий білок ≤ 370 г / кг повноцінного корму з вмістом вологи 12%  ( 4 ) для котів 
Вибрані джерела білка І
Рекомендована засвоюваність білка в їжі ≥ 85%
Собаки та коти
-
Джерело(а) білка


-
Мідь (усього)


-
Натрій


Спочатку до 4 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Приклади вибраних джерел білка на основі високої засвоюваності: молочні білки (сироватка, казеїн, молоко, сир), інші білки на основі тварин (яйце, птиця) та рослинні білки (соя).


3.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути доступ до води”.


4.
Вказати на маркуванні:

“Помірний рівень білка, відібраний і легкозасвоюваний”



“Рекомендовано провести консультацію 
зі спеціалістом ветеринарної медицини”.







Низький рівень білка, але високоякісних та легкозасвоюваних вуглеводів
Коні
-
 Джерела білка та клітковини


-
 Вуглеводи, що легко засвоюються, включаючи їх обробку, якщо це доречно


-
Метіонін


-
Холін


-
 Вміст жирних кислот n-3 (якщо додано)


Спочатку до півроку
1.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.




2.
Слід надати вказівки щодо способу годування кормів, включаючи багато дрібних страв на день.


15.
24
Підтримка функції серця у разі хронічної серцевої недостатності
Обмежений рівень натрію:
Натрій ≤ 2,6 г на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки та коти
-
Магній


-
Калій


-
Натрій


Спочатку до 6 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:  “Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.


16.
25
Зниження надлишкової маси тіла
Енергія, що піддається метаболізму <3060 ккал / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 15 )
Або
Енергія, що піддається метаболізму <560 ккал / кг повноцінного корму із вмістом вологи 85%  ( 15 )
Собаки
-
Енергетична цінність


До тих пір, поки не буде досягнуто цільової маси тіла, а потім, якщо потрібно, підтримувати цільову масу тіла
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Для того, щоб гарантувати, що мінімальні вимоги, поживні рівні дієти для зниження надлишкової ваги тіла повинні бути відповідним чином збільшено, щоб компенсувати обмежене добове споживання енергії  ( 16 )


3.
Вказати на маркуванні:

“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини”;



“Для котів рекомендується перехідний період  перед початком дієти”.



“Для ефективного схуднення або ідеального підтримання ваги не слід перевищувати рекомендовану добову норму споживання енергії”.







Енергія, що піддається метаболізму <3190 ккал на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 15 )
Або
Енергія, що піддається метаболізму <580 ккал на кг повноцінного корму із вмістом вологи 85%  ( 15 )
Коти



17.
26
Підтримка функції шкіри при дерматозах і надмірному випадінню волосся
Лінолева кислота ≥ 12,3 г на кг і сума ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової кислоти ≥ 2,9 г на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки та коти
-
Лінолева кислота


-
 Сума ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової кислоти


Спочатку до 2 місяців
Вказати на маркуванні:

“Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини “;



“Високий рівень лінолевої кислоти (LA) та суми ейкозапентаенової кислоти (EPA) та докозагексаєнової кислоти (DHA)”.





Лінолева кислота ≥ 18,5 г на кг і сума ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової кислоти ≥ 0,39 г на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки






Лінолева кислота ≥ 18,5 г на кг і сума ейкозапентаенової кислоти та докозагексаєнової кислоти ≥ 0,09 г на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Коти



18.
27
Підтримка метаболізму в суглобах у випадку артрозу
Загальна кількість жирних кислот омега-3 ≥ 29 г на кг та ейкозапентаенової кислоти ≥ 3,3 г на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 4 )
І
Адекватний рівень вітаміну Е
Собаки
-
 Омега-3 жирні кислоти (загальна кількість)


-
 Ейкозапентаенова кислота (загальна)


-
 Вітамін Е (загальний)


Спочатку до 3 місяців
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.





Загальна кількість жирних кислот омега-3 ≥ 10,6 г на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 4 ) та докозагексаєнової кислоти ≥ 2,5 г на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 4 )
І
Підвищений рівень метіоніну та марганцю
Достатній рівень вітаміну Е
Коти
-
 Омега-3 жирні кислоти (загальна кількість)


-
 Докозагексаєнова кислота (загальна)


-
 Метіонін (загальний)


-
 Марганець (усього)


-
 Вітамін Е (загальний)



 
19.
28
Зниження накопичення міді у печінці
Обмежений рівень міді: мідь ≤ 8,8 мг на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Собаки
Мідь (усього)
Спочатку до 6 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.




20.
29
Зниження рівня йоду в кормах при гіпертиреозі
Обмежений рівень йоду: йод ≤ 0,26 мг на кг повноцінного корму з вологістю 12%  ( 4 )
Коти
Йод (загальний)
Спочатку до 3 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”




21.
30
Підтримка в стресових ситуаціях, що призводить до пригнічення асоційованої поведінки
1-3 г гідролізованого трипсину бичачого казеїну на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%  ( 4 )
Собаки
Гідролізований трипсином бичачий казеїн
Спочатку до 2 місяців
1.
Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


2.
Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання.”




22.
50
Підтримка підготовку до охоти та розмноження

Високий рівень селену та мінімальний вміст вітаміну Е на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12% для свиней 50 мг, кролів 35 мг, для собак, котів, норки 88 мг; мінімальний вміст вітаміну Е на тварину на добу для овець 100 мг, великої рогатої худоби 300 мг, коней 1 100 мг

або

Високий рівень (и) вітамінів А та / або вітаміну D та / або мінімальний вміст бета-каротину 300 мг на тварину на день.

Додатковий корм може містити селен, вітамін А і D у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Ссавці
Назви та загальна кількість кожного доданого мікроелемента та вітаміну

Корови: за 2 тижні до закінчення вагітності до підтвердження наступної вагітності.



Свиноматки: за 7 днів до 3 днів після пологів і за 7 днів до 3 днів спарювання.



Інші самки ссавців: від останньої частини вагітності до підтвердження наступної вагітності.



Самці: у періоди репродуктивної діяльності.


1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


2.
Інструкції з використання корму повинні забезпечувати дотримання максимального вмісту повноцінного корму. Корм повинен розміщуватися на ринку як повноцінний корм.


3.
Вказати на маркуванні корму випадки, у яких використання корму є доцільним.




 

Високий рівень (и) вітаміну А та / або вітаміну D

або

Високий (і) рівень (и) селену та / або цинку та / або мінімальний вміст вітаміну Е 40 мг / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%.

Додатковий корм може містити селен, цинк, вітамін А і D у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Птахи
Назви та загальна кількість кожного доданого мікроелемента та вітаміну

Для самок: під час охоти



Для самців: у періоди репродуктивної діяльності



23.
51
Підтримка регенерації копит та шкіри
Високий рівень цинку.
Додатковий корм може містити цинк у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Коні, жуйні та свині

Цинк (загальний вміст)



Метіонін (загальний)



Біотин (якщо доданий)


До 8 тижнів
1.
Інструкції з використання корму повинні забезпечувати дотримання максимально допустимого вмісту цинку в повноцінних кормах.


2.
Застосування у вигляді болюсу дозволено для жуйних тварин. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


24.
52
Підтримка харчових дисбалансів при зміні дієти 
Мінімальна кількість дієтичного корму:

Селен: 0,1 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Цинк: 15 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Мідь: 2 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12% для овець та 5 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12% для інших видів

та / або

Вітамін А: 2000 МО / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%

та / або

Вітамін D: 400 МО / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Вітамін Е: 35 мг / кг комбікорму з вологістю 12% для птиці, 10 мг / кг комбікорму з вологістю 12% для жуйних, 40 мг / кг комбікорму з вологістю 12% для кроликів і 20 мг / кг комбікорму для свиней з вологістю 12%

Додатковий корм може містити селен, цинк, мідь, вітамін А і вітамін D у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Жуйні тварини
Свині
Кролики
Птиця
Назва та загальна кількість харчових добавок, якщо це доречно
Від 2 до 15 днів
1.
Застосування у вигляді болюсу дозволяється жуйним і свиням. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


2.
Інструкції з використання корму повинні містити відомості щодо дотримання максимального вмісту повноцінного корму. 


3.
Вказати на маркуванні корму випадки, у яких використання корму є доцільним.


25.
53
Підтримка відлучених тварин
Мінімальна кількість дієтичного корму:

Селен: 0,1 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Цинк: 15 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Мідь: 2 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12% для овець та 5 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12% для інших видів

та / або

Йод: 0,2 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Марганець: 20 мг / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Вітамін А: 1500 МО / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Вітамін D: 400 МО / кг повноцінного корму з вологістю 12%

та / або

Вітамін Е: 100 мг / кг комбікорму з вмістом вологи 12% для телят і 50 мг / кг комбікорму з вмістом вологи 12% для ягнят, козенят та поросят.

Додатковий корм може містити селен, цинк, мідь, йод, марганець, вітамін А та вітамін D у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Ссавці
Назва та загальна кількість харчових добавок, якщо це доречно
До 4 тижнів після відлучення
1.
Інструкції з використання корму повинні містити відомості щодо дотримання максимального вмісту повноцінного корму. 


2.
Вказати на маркуванні корму вказівки щодо ситуацій, у яких використання корму є доцільним.


26.
54
Підтримують регенерацію шкіри та її похідних 

Мінімальна кількість сполук цинку через дієтичний корм, що відповідає 20 мг / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%

та

Високий рівень міді та / або йоду та / або селену

та / або
вітамін В6 та / або вітамін Е та / або вітамін А
та / або
метіонін та / або цистин та / або
мінімальна кількість 0,4 мг біотину / кг повноцінного корму з вмістом вологи 12% для жуйних.
Додатковий корм може містити цинк, мідь, йод, селен та вітамін А у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Ссавці та птиця
Назва та загальна кількість харчових добавок, якщо це доречно

До 8 тижнів



Додаткові корми для жуйних тварин, що містять біотин: 
до 6 місяців


1.
Інструкції з використання корму повинні містити відомості щодо дотримання максимального вмісту повноцінного корму.


2.
Вказати на маркуванні корму вказівки щодо ситуацій, у яких використання корму є доцільним.


27.
55
Стабілізація водного та електролітного балансу для підтримки фізіологіч-ного травлення

Переважно електроліти: натрій, калій та хлориди



Буферна ємність  ( 21 ) для рідкого корму: мінімум 
60 ммоль на літр рідкого корму, готового до годівлі



Легкозасвоювані вуглеводи


Телята, свині, ягнята, козенята та лошата
	Натрій
	Калій
	Хлориди
Джерело(а) вуглеводів
Бікарбонати та/або цитрати (якщо вони додані)

Від 1 до 7 днів
1. Рекомендований діапазон електролітів на літр зілля, готового до годівлі:
Натрій: 1,7 г - 3,5 г.
Калій: 0,4 г - 2 г.
Хлориди: 1 г - 2,8 г.

2.
У разі вживання твердої їжі рекомендований діапазон електролітів слід розраховувати на основі щоденного добровільного споживання води.


3.
Вказати на маркуванні:

“У разі ризику, в періоди або відновлення після розладів травлення (діарея).”



Вказати на маркуванні:

“Рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням або перед продовженням періоду використання”.






4.
В інструкції з використання вкажіть:

“Рекомендований прийом готового зілля та молока, якщо це доречно”.



Якщо бікарбонати та / або цитрати перевищують 40 ммоль на літр зілля, готового до годівлі жуйних: “Слід уникати одночасного годування молоком у тварин із сичугом”.




28.
56
Зниження ризику розвитку тетанії (гіпома-гніємія)
Високий рівень магнію, 
легкозасвоювані вуглеводи,
помірний рівень білка і
низький рівень калію
Жуйні тварини

 Крохмаль


      
  Цукор (усього)



Магній



Натрій



 Калій


Від 3 до 10 тижнів у періоди швидкого росту трави
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


2.
В інструкції з використання повинні бути наведені вказівки щодо балансу добового раціону з урахуванням включення клітковини та легкодоступних джерел енергії.


3.
У випадку корму для овець на маркуванні вкажіть: “Особливо для вівцематок, що годують”.


29.
57
Зниження ризику ацидозу
Низький рівень легко ферментованих вуглеводів і висока буферна здатність
Жуйні тварини

Крохмаль



Цукор (усього)


До 2 місяців  ( 17 )
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


2.
В інструкції з використання повинні бути вказані вказівки щодо балансу добового раціону з урахуванням включення клітковини та джерел вуглеводів, що легко піддаються ферментації.


3.
У випадку кормів для молочних корів на маркуванні зазначте: “Особливо для високопродуктивних корів”.


4.
У випадку призначення корму для жуйних тварин на відгодівлі зазначити на маркуванні: “Особливо для інтенсивно годованих” ( 18 ) 


30.
58
Зменшення ризику утворення сечових каменів
Низький рівень фосфору, магнію та властивостей підкисляти сечу
Жуйні тварини

Кальцій



Фосфор



Натрій



Магній



Калій



Хлориди



Сірка



 Речовини, які підкислюють сечу


До 6 тижнів
1.
Вказати на маркуванні: “Особливо для молодняку, що інтенсивно годується”.


2.
В інструкції з використання вкажіть: “Повинен бути доступ до води”.


31.
59
Довготривале забезпечення жуйних тварин мікроелементами та/або вітамінами

Вітаміни, провітаміни та хімічно чітко визначені речовини, що мають подібний ефект.

Прикорм може
містять кормові добавки в
концентрація вище 100
разів у відповідних фіксованих
максимальний вміст у повному обсязі
годувати
Жуйні 
тварини
з рубцем

Назви та загальна кількість кожного доданого мікроелемента, вітаміну, провітаміну та хімічно чітко визначеної речовини, що мають подібні ефекти



Щоденна швидкість вивільнення кожного мікроелемента та / або вітаміну, якщо використовується болюс



Максимальний період безперервного вивільнення мікроелемента або вітаміну, якщо використовується болюс


До 12 місяців
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його вміст.


2. 
На маркуванні корму вкажіть:

“Слід уникати одночасного додавання добавок з максимальним вмістом з інших джерел до тих, що містяться в болюсі, якщо це застосовується”.



Перед використанням рекомендовано провести консультацію зі спеціалістом ветеринарної медицини щодо:
(а)
балансу мікроелементів у добовому раціоні;


(b)
статусу мікроелементів стада.






32.
60
Зниження ризику молочної лихоманки та субклінічної гіпокальціємії
Низьке співвідношення катіонів / аніонів
Для загального раціону:
-
Мінімальне підкислення кормом для певних харчових цілей: 100 мекв / кг сухої речовини


-
Завдання: 0 <DCAD  ( 19 ) (мекв / кг сухої речовини) <100


Молочні корови

Кальцій



Фосфор



Магній



Натрій



Калій



Хлориди



Сірка


З 3 тижнів до отелення
В інструкції з використання вкажіть:
“Припинити годування після отелення.”



Або 
Цеоліт (силікат натрію алюмінію): 250 - 500 г / добу
 
Силікат алюмінію натрію
З 3 тижнів до отелення до отелення
В інструкції з  використання вкажіть:
-
 “Кількість корму повинна бути обмежена, щоб забезпечити не перевищення добової норми споживання 500 г алюмосилікату натрію на тварину”.


-
 “Тривалість використання повинна бути обмежена максимум 2 тижнями”.


-
 “Припинити годування після отелення”.





Або
Забезпечення захищених рубцем кормових матеріалів, багатих фітиновою кислотою (> 6%) і з вмістом кальцію <0,2%, для досягнення мінімуму 28 г та максимум 32 г доступного кальцію на корову на день.

 
-
Кальцій


З 4 тижнів до отелення до отелення
В інструкції з використання вкажіть:
“Припинити годування після отелення”.



Або 
Високий рівень кальцію у формі доступних джерел кальцію: хлориду кальцію та / або сульфату кальцію та / або дикальцію фосфату та / або карбонату кальцію та / або пропіонату кальцію та / або форматату кальцію. та / або "будь-яке інше джерело кальцію, що має подібний ефект"
Кальцій, який забезпечується одним або комбінацією цих джерел, має мінімум 50 г на корову на день

 
-
Кальцій


-
Джерела кальцію


Від перших ознак пологів до двох днів
Після пологів
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його щільність.


2.
В інструкції з використання вкажіть кількість аплікацій та час до та після отелення.


3.
На маркуванні вкажіть: “Перед використанням рекомендується отримати консультацію експерта з питань харчування”.





Або 
Підолат кальцію мінімум 5,5 г на корову у день

 
-
Кальцій


-
Підолат кальцію


Від перших ознак пологів до двох днів після пологів
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його щільність.


2.
На маркуванні вкажіть: “Перед використанням рекомендується отримати консультацію експерта з питань харчування”.





Або 
Восково-листяний макуха, що дозволяє щодня виділяти 38 - 46 мкг 1,25 дигідроксихолекальци-ферол-глікозиду на день
 
-
 Восково-листяний пасльоновий шрот


-
 Вміст 1,25 дигідроксихолекальциферол-глікозиду


-
 Сира клітковина


-
Магній


-
Сирий жир


-
Крохмаль


-
 Вітамін D3 (загальний) у вигляді холекальциферолу


Від двох днів до отелення або перших ознак пологів до 10 днів після пологів
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його щільність.


2.
На маркуванні вкажіть: “Перед використанням рекомендується отримати консультацію експерта з питань харчування”.


33.
61
Зниження ризику розвитку
кетозу  ( 20 )
-
Мінімальна кількість пропан-1,2-діолу або пропіленгліколю:
250 г / добу для дійних корів;
50 г / день для вівцематок або кіз;

Або
-
Мінімальна кількість пропіонатів (солей кальцію або натрію):
110 г / добу для дійних корів
22 г / день для вівцематок або кіз

Або
-
 Мінімальний комбінований запас пропан-1,2-діолу та пропіонатів (солі натрію або кальцію), якщо:


-
 Комбінація пропан-1,2-діолу та пропіонатів для молочних корів така, що пропіонати +0,44 х пропан-1,2 діолу> 110 г / добу


-
 Комбінація пропан-1,2-діолу та пропіонатів для вівцематок та кіз така, що пропіонати +0,44 х пропан-1,2 діолу> 22 г / добу


Молочні корови, вівцематки та кози
-
 Пропан-1,2-діол, якщо він доданий


-
 Пропіонати у формі солей натрію або кальцію, якщо вони додані


Від 3 до 6 тижні після отелення молочних корів.
Між 6 тижнями до і 3 тижнями після пологів овець і кіз
1.
Допускається застосування у вигляді болюсу. Болюс може містити до 20% заліза в інертній, не біодоступній формі, щоб збільшити його щільність.


2.
Вказати на маркуванні: “Під час надходження пропіонатів кальцію або натрію в кінці гестації необхідна оцінка мінеральної рівноваги у зв’язку з ризиком гіпокальціємії після пологів”.


34.
62
Зниження
розвитку стресових реакцій
-
Високий рівень магнію

та / або
-
 Легкозасвоювані інгредієнти


Свині
-
Магній


-
 Легкозасвоювані інгредієнти, включаючи їх обробку, якщо це доречно


-
 Вміст жирних кислот n-3 (якщо додано)


Від 1 до 7 днів
Рекомендації мають надаватися відповідно до ситуації, за якої використання цього корму є доцільним.
35.
63
Зниження ризиків виникнення закрепів
Інгредієнти, що стимулюють перистальтику кишківника
Свиноматки
Інгредієнти, що стимулюють перистальтику кишківника
10-14 днів до і 10-14 днів після опоросу
 
36.
64
Компенсація за недостатню доступність заліза після народження
Високий рівень сполук заліза, дозволений за функціональною групою "сполуки мікроелементів" категорії "харчові добавки", як зазначено у Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1831/2003.
Додатковий корм може містити залізо у концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Молочні поросята та телята
Залізо (загалом)
Після народження до 3 тижнів
Інструкції з використання повинні містити відомості щодо дотримання максимально допустимого вмісту заліза для повноцінних кормів. 
37.
65
Компенсація за порушення всмоктування в кишківнику
Низький рівень насичених жирних кислот і високий рівень жиророзчинних вітамінів
Домашня птиця, за винятком гусей та голубів
-
 Відсоток насичених жирних кислот по відношенню до загальних жирних кислот


-
 Вітамін А (загальний)


-
 Вітамін D (загальний)


-
 Вітамін Е (загальний)


-
 Вітамін К (загальний)


Протягом перших 2 тижнів після вилуплення
 
38.
66
Зниження ризику виникнення синдрому ожиріння печінки
Низька енергія та висока частка метаболічної енергії з ліпідів з високим рівнем поліненасичених жирних кислот
Кури несучки
-
 Енергетична цінність (розрахована за методом ЕС)


-
 Відсоток енергії, що піддається метаболізму з ліпідів


-
 Вміст поліненасичених жирних кислот


До 12 тижнів
 
39.
67
Підтримка підготовки та відновлення після спортивних навантажень
Високий рівень селену та мінімальний вміст 50 мг вітаміну Е на кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%.
Додатковий корм може містити сполуки селену в концентрації, що перевищує 100 разів відповідного фіксованого максимального вмісту в повноцінних кормах.
Родина коневі
-
 Вітамін Е (загальний)


-
 Селен (загальний)


До 8 тижнів до спортивних зусиль - До 4 тижнів після спортивних зусиль
Інструкції з використання повинні містити відомості щодо дотримання максимально допустимого вмісту селену в повноцінних кормах.
40.
68
Відновлення втрати електролітів під час сильного потовиділення
Повинен містити хлорид натрію та хлорид калію.
Низький вміст магнію, кальцію та фосфору
Включення інших солей електролітів є необов’язковим.
Коні
-
Натрій


-
Хлориди


-
Калій


-
Кальцій


-
Магній


-
Фосфор


Через 1-3 дні після сильного потовиділення
1.
Повинні бути надані вказівки щодо ситуацій, в яких використання корму є доцільним.


2.
Інструкції з використання                                        повинні містити вказівки щодо введення, засновані на тривалості та інтенсивності виконуваних вправ, що стосуються рецептури та подачі корму.


3.
Вказати на маркуванні:
-
“Вода повинна бути доступною постійно”.


-
 У випадку введення електролітів, не змішаних з водою (наприклад, у кормах або у форматі шприца): “Вода повинна бути доступною принаймні 20 хвилин або, бажано, протягом 1 години після введення”.




4.
Крім того, необхідно дати вказівки щодо моніторингу подальшого пиття, якщо спостерігається недостатнє споживання води, слід звернутися до спеціаліста ветеринарної медицини.

5.
Необов’язково можуть бути дані вказівки щодо кількості води (у літрах), яка повинна подаватися разом із кормом.
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Підтримка енергетичного обміну та функції м’язів при виникненні рабдоміолізу
Крохмаль і цукор не більше 20% від доступної енергії.
Сирий жир більше 20% від доступної енергії
Мінімум 350 МО вітаміну Е / кг повноцінного корму із вмістом вологи 12%
Коні
-
Крохмаль


-
Цукор


-
Сирий жир


-
 Вітамін Е (загальний)


Спочатку мінімум 3 місяці
1.
Повинні бути надані вказівки щодо ситуацій, в яких використання цього корму є доцільним.


2.
Інструкції з використання повинні містити вказівки щодо балансу добового раціону та відповідного добового споживання.


3.
Зазначте на маркуванні: “Рекомендовано провести консультацію з спеціалістом ветеринарної медицини перед використанням”.
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Корекція  хронічних розладів травлення у товстому кишківнику
-
 Вміст крохмалю для забезпечення <1 г / кг маси тіла / їжі (<0,5 г / кг маси тіла / їжі, якщо присутній діарея)


-
 Зерна злаків, оброблені гідротермічною обробкою, такі як екструзія, мікронізація, розширення або лущення, для поліпшення травлення крохмалю тонкого кишківника


-
 Додатковий запас водорозчинних вітамінів та адекватних рівнів мінералів / електролітів


-
 Додатковий запас олії, якщо немає діареї


Коні
-
Крохмаль


-
Сирий жир


Довгостроково або до вирішення питання
1.
Надаватимуться вказівки
-
 щодо точних ситуацій, у яких доцільне використання корму, зокрема, чи призначений продукт для використання у тварин з одночасною діареєю чи ні.


-
 на розмір їжі та споживання корму.




2.
Інструкція з використання повинна вказувати, залежно від вмісту олії, на можливе поступове використання та пропонувати моніторинг діареї.


3.
Вкажіть на маркуванні способи обробки, які використовуються для зернових культур.
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Корекція хронічної недостатності роботи тонкого кишківника
-
 Високозасвоювані волокна


-
 Високоякісні джерела білка та лізин> 4,3% сирого білка


-
 Загальний цукор і крохмаль забезпечують максимум 0,5 г / кг БТ / шрот


-
 Зерна злаків, оброблені гідротермічною обробкою, такі як екструзія, мікронізація, розширення або лущення, для поліпшення травлення

 товстому кишківнику
Коні
-
Високозасвоювані кормові матеріали, включаючи їх переробку, якщо це доречно.


-
Загальний цукор і крохмаль


-
Джерело(а) білка


Довгостроково або до вирішення питання
1.
Настанови повинні містити
-
 точні ситуації, в яких використання корму є доцільним


-
 розмір їжі та споживання корму.




2.
Інструкція з  використання повинна вказувати, залежно від вмісту олії, на можливе поступове використання та пропонувати моніторинг діареї.
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Відновлення фізіологічного процесу травлення
Кормові добавки функціональної групи "Стабілізатор флори кишківника'', як зазначено у Додатку I до Регламенту (ЄС) 
№ 1831/2003, або, до процедури повторної авторизації, як зазначено у статті 10 Регламенту (ЄС) 
№ 1831/2003, кормові добавки групи “мікроорганізми”
Види тварин, для яких дозволено стабілізатор флори кишківника або мікроорганізм
Назва та додана кількість стабілізатора флори кишківника або мікроорганізму
До 4 тижнів
	Вкажіть на  маркуванні:

“У разі ризику, у періоди або відновлення після розладів травлення”.
	Вказівки щодо належного використання корму повинні забезпечувати дотримання максимального допустимого вмісту стабілізатора кишкової флори або мікроорганізму для повноцінного корму.

___________________
( GP1 ) Для перевірки  Дозволених відхилень між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю, які затверджені наказом Мінагрополітики від 06.05.2019 № 241, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 19.07.2019 за № 800/33771.
( GP2 ) Ці вимоги до маркування доповнюють загальні вимоги до маркування, встановлені Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» та наказом Мінагрополітики від 06.05.2019  № 241 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів».   
( 3 )   За необхідності виробник може також рекомендувати використання для тимчасової ниркової недостатності.

( 4 )   на основі дієти з щільністю енергії сухої речовини 4000 ккал обмінна енергія/кг, розрахована за допомогою рівняння, описаного в Рекомендаціях з харчування FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Значення повинні бути змінені, якщо щільність енергії відхиляється від 4000 ккал метаболічної енергії/кг.

( 5 )   Якщо корм рекомендований для тимчасової ниркової недостатності, рекомендований період вживання повинен становити два -чотири тижні.

( 6 )   У разі корму для певної непереносимості посилання на специфічну непереносимість може замінити “інгредієнт та поживну речовину”.

( 7 )   Для кішок може бути додано посилання на «котячий печінковий ліпідоз».

( 8 )   Для кішок може бути додано “захворювання нижніх сечових шляхів у котів” або “котячий урологічний синдром – FUS”.

( 9 )   Властивості недонасичення: сеча, пов'язана з властивостями розчинення кристалів та каменів та/або властивостями запобігання осадження та зростання кристалів.

( 10 )   рН сечі ≤ 6,5.

( 11 )   Метастабілізуючі властивості: сеча, пов’язана з властивостями запобігання випадання кристалів.
( 12 )   може бути додана “екзокринна недостатність підшлункової залози”.

13 )" ( 13 )   Мінімальні рекомендації відповідно до Рекомендацій з харчування FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) щодо всіх незамінних жирних кислот повинні виконуватись у денному раціоні.

( 14 )   на основі дієти з щільністю енергії сухої речовини 3500 ккал Обмінна енергія/кг, розрахована з використанням рівняння, описаного в Рекомендаціях з харчування FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Ці значення слід коригувати, якщо щільність енергії відхиляється від 3500 ккал енергії, що метаболізується/кг.

( 15 )   Обмінна енергія/кг, розрахована за допомогою рівняння, описаного у Посібнику з харчування FEDIAF (2019) для повноцінного та додаткового корму для домашніх тварин для кішок та собак.

( 16 )   Рекомендації з харчування FEDIAF (2019) щодо повноцінного та додаткового корму для домашніх тварин для кішок та собак.

( 17 )   У разі корму для молочних корів: “максимум два місяці від початку лактації”.

( 18 )   Вкажіть категорію відповідних жуйних тварин.

( 19 )   DCAD (мЕкв/кг сухої речовини) = (Na + K) - (Cl + S).

( 20 )   Термін “кетоз” можна замінити на “ацетонемію”, і особа, відповідальна за маркування, також може рекомендувати використання для відновлення кетозу.

( 21 )   Обчислено методом різниці сильних іонів (значення SID): SID - це різниця між сумами концентрацій сильних катіонів та сильних аніонів; [SID] = [ммоль Na + /л] + [ммоль K + /л] + [ммоль Ca ++ /л] + [ммоль Mg ++ /л] - [ммоль Cl - /л] - [ммоль інші сильні аніони/л].


