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Správa o výsledkoch kontroly odboru krmív a výživy zvierat  
za 4.štvrťrok 2021 

 

1) Oddelenie inšpekcie krmív 

 

Administratívna úradná kontrola krmivárskych podnikov 
ÚKSÚP kontroluje v krmivárskych podnikoch dodržiavanie legislatívnych predpisov pri výrobe a uvádzaní 

krmív na trh. Úradné kontroly sú vykonávané podľa príslušných metodických pokynov a národného ročného 

plánu úradných kontrol krmív, zostaveného na základe rizikovosti jednotlivých krmivárskych podnikov, ktorá 

zohľadňuje aktuálny počet evidovaných prevádzok, rozsah a druh činnosti a možné riziko ohrozenia 

potravinového reťazca, veľkosť podniku, oblasť zásobovania, výsledky z predchádzajúcich úradných kontrol 

a výsledky vlastných kontrol prevádzkovateľa. 

 

Úradná kontrola podľa stanovených okruhov pre rok 2021 
1. Registrácia/schválenie kontrolovaného subjektu a doklady k podnikateľskej činnosti;  

2. Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby; 

3. Dovoz krmív z tretích krajín (kontrola či je dodávateľ uvedený v zozname tretích krajín schválených 

EK, má/nemá zaregistrovaného zástupcu v SR); 

4. Registrácia/schválenie dodávateľov krmív, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom subjekte alebo sú 

predmetom sprostredkovania/distribúcie;  

5. Skladový poriadok (kontrola skladovacích podmienok, manipulácie s krmivom, váženie, sledovanie 

teploty a vlhkosti, dodržiavanie systému čistenia, označovania krmív v sklade); 

6. Výrobné zariadenie a vybavenie výrobne krmív (kontrola zariadenia pre skladovanie a spracovania 

krmív, osvetlenie, kanalizácia, odpady, okná, dvere, váhy, miešacie zariadenia, kontrola krížovej 

kontaminácie);  

7. Systém správnej výrobnej praxe a systém HACCP, jeho dodržiavanie (kontrola záznamov a 

evidencie HACCP tímu, postupový diagram výroby krmiva, kontrola CCP, absolvované školenia); 

8. Organizačný poriadok (kontrola zavedenej organizačnej štruktúry s uvedením kvalifikácie 

zamestnancov a určením zodpovednosti); 

9. Plán kontroly kvality krmiva (kontrola, či osoba zodpovedná za kontrolu kvality dodržiava plán 

kontroly kvality a frekvenciu kontroly kvality); 

10. Dokumentačný poriadok (kontrola záznamov o krmive, dodacie listy, faktúry);  

11. Reklamačný poriadok a systém sťahovania produktu z distribučnej siete (kontrola zavedenia 

reklamačného poriadku a systém stiahnutia produktov z trhu); 

12. Informácie o krmive (označenia na obale, sprievodná dokumentácia voľne loženého krmiva, 

označenie v slovenskom jazyku, označenie kŕmnych surovín v súlade s nariadením (ES) č. 767/2009, 

označenie doplnkových látok v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003). 

 
OKKVZ 

 

Inšpektori krmív vykonali v 4.štvrťroku na úseku terénnej kontroly spolu 412 inšpekčných kontrol u 

výrobcov kŕmnych zmesí (VKZ komerčná) na komerčný predaj, výrobcov KZ pre vlastnú potrebu (farmová 

VKZ), výrobcov kŕmnych surovín (KS), sprostredkovateľov KZ, sprostredkovateľov KS, výrobcov 

doplnkových látok (DL), v sieti predajní a odberateľov krmív, pričom boli zistené nasledovné nedostatky: 

registrácia/schválenie krmivárskych podnikov v 52 prípadoch a neaktuálna alebo chýbajúca odborná 

spôsobilosť v 6 prípadoch.  

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1


 

 

 

Výsledky podľa stanovených okruhov  
 

Počty: suma: OIK Ba OIK Zv OIK Ke 

Kontr.dní 353 125 93 135 

Kontrol(správ) 412 155 106 151 

Vzoriek 189 61 70 58 

Suma 

Nezhôd 
74 29 18 27 

Suma Opatrení 74 29 18 27 
Kód 

NEZHODY 
Počet N/OP 

1 52 19 12 21 

2 11 9 0 2 

3 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 

5 2 0 2 0 

6 1 0 1 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 1 0 1 0 

10 1 0 1 0 

11 0 0 0 0 

12 5 0 1 4 

 

 

2) Analýzy úradne odobratých vzoriek krmív 

 

Pri úradne odobratých vzorkách krmív sa vyhodnocuje: dodržiavanie deklarovaných znakov výživy, 

dodržiavanie povolených limitov, výrobná a technologická disciplína, výrobné receptúry, skladovanie 

a označovanie. Vzorky sú odoberané plošne zo všetkých typov krmivárskych podnikov.  

Výsledky analýz sú vyhodnotené v súlade s platnými európskymi predpismi a metódami uvedenými 

v nariadení (ES) č. 152/2009. Na všetky vzorky sú vypracované posudky.  

Skúšobné laboratórium analýzy krmív (SLAK) je akreditované akreditačnou službou SNAS so spôsobilosťou 

vykonávať fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia v krmivách, limitované finančným a materiálno-

technickým vybavením. 

 

2.1  Výsledky analytickej kontroly krmív 
 

 

 

 

 

Z celkového počtu – 79 vyhodnotených vzoriek krmív v mesiaci apríl sa zistilo 4 vzoriek, ktoré   nevyhoveli 

deklarácii ukazovateľov kvality.   

 

Podrobnejšie údaje o počte analyzovaných a vyhodnotených vzoriek ako aj o zistených výsledkoch analytickej 

kontroly sú v nasledujúcom prehľade (Tabuľka 1,2,3 a Graf 1,2). 

 

 

 

2.1  Počet vyhodnotených vzoriek: 

(Oddelením HKK za obdobie 4.štvrťrok 2021) 
79 



 

Tabuľka 1  Vyhodnotenie výsledkov analýz vzoriek krmív 

  

Výsledky analytickej kontroly 

Počet pozitívnych 

analýz / 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Počet 

analýz / 

vzoriek 

Stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu 0 13 

Počet analýz na sledovanie mykotoxínov - Aflatoxin, Deoxynivalenol   0 65  

Nevyhovujúce pre nadlimitné množstvo mikroprvku (Zn, Cu, Mn, Se, Fe) 0 4 

                                 z toho prekročené o viac ako 50 % relatívnych 0 - 

Analýza ťažkých kovov (Pb, Cd, As, Hg) 0 9 

Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek včítane chýb v označení  4 79 vz. 

 

 

Tabuľka 2  Sledovanie rezíduí kokcidiostatík v 4.štvrťroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 3  Prehľad vyhodnotených analýz v krmivách 

Prehľad o analyzovaných 

vzorkách a nálezoch 

Kŕmne 

surovin

y 

Premixy 

a doplnkové 

látky  

Doplnkové 

krmivo 

Kompletné 

krmivo 

 

 S p o l u 

Počet analyzovaných vzoriek 19 7 20 33 79 

Nálezy tkanív živočíchov - - - - - 

Nálezy nežiaducich doplnkových 

látok  

- - - - - 

Nadlimitné mikroprvky - - - - - 

Celkový počet nevyhovujúcich 1 0 2 1 4 

% nevyhovujúcich 5,3 0 10,0 3,0 5,1 

Doplnková látka 
Počty analyzovaných vzoriek na 

obsah rezíduí kokcidiostatík 

salinomycinát sodný 5 

monenzinát sodný 5 

narazín 5 

maduramycín 5 

semduramycín 0 

diklazuril 5 

nikarbazín 5 

lasalocid sodný 5 

robenidín 6 

halofuginón 0 

dekochinát 5 

SPOLU:            46 



 

 

2.1.1  Grafické zobrazenie výsledkov kontroly krmív 

Graf 1  Podiely analyzovaných vzoriek 

 

 

 

 

Graf 2  Porovnanie počtu analyzovaných a nevyhovujúcich vzoriek 
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2.2  Vyhodnotenie nových a predchádzajúcich závažných nedostatkov 

Výskyt kontrolou zistených nálezov prekročenia nadlimitného obsahu mikroprvkov (Zn,  Cu,  Mn,  Fe,  

Se)  nebol zistený.  

Na ťažké kovy (Pb, Cd, Hg) bolo vykonaných 9 analýz. Výsledky boli v súlade s požiadavkami 

nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity v krmivách. 

Na obsah antibiotík (sulfónamidov a tetracyklínov) v krmivách bolo analyzovaných 12 vzoriek. 

Výsledky boli negatívne, čo je v súlade s požiadavkami nariadenia ES č. 1831/2003. 

Na obsah beta-agonistických látok v krmivách boli analyzované 2 vzorky. Výsledky boli negatívne. 

Na obsah mykotoxínov - Aflatoxinov ako nežiaducich látok v krmivách bolo skríningovou metódou  

analyzovaných 65 vzoriek a na obsah Deoxynivalenolu tiež 65 vzoriek. Hodnoty neprekročili maximálne 

povolený limit v krmivách (max. 0,02 mg/kg u Aflatoxinov a max. 8 mg/kg u Deoxynivalenolu) podľa 

nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. 

Na sledovanie GMO v krmivách bolo vykonaných 13 analýz. Nesúlad s označením, kde bolo uvedené 

bez GMO, pričom analýzou sa potvrdila prítomnosť GMO nad 0,9 % sa zistilo v dvoch prípadoch. 

Na obsah prvkov – antimón, chróm, cín, nikel a hliník bolo vykonaných 10 analýz. U niektorých 

doplnkových krmív sa vyskytuje zvýšené množstvo jednotlivých prvkov presahujúcich maximálne limity 

podľa nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. Dané prvky sa budú sledovať aj v nasledujúcom období 

a v rôznych druhoch krmív. 

Na obsah rezíduí perzistentných organochlórovaných pesticídov, rezíduí polychlórovaných bifenylov 

a rezíduí autorizovaných resp. neautorizovaných pesticídov bolo vykonaných 28 analýz. V jednom prípade 

došlo k zvýšenému obsahu tohto času už nepovoleného pesticídu v pšenici podľa nariadenia (ES) č. 396/2005. 

Následne OKVZ informoval o výsledku OOR, ktorý vykonal šetrenie v krmivárskom podniku, pričom nezistil 

žiadne porušenie. 

Na obsah melamínu bolo vykonaných 8 analýz. Výsledky boli v súlade s požiadavkami nariadenia 

vlády SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity v krmivách. 

Na rádioaktívnu kontamináciu – Cézia 134 a 137 v krmivách boli analyzované 4 vzorky kŕmnych 

surovín z okolia slovenských jadrových elektrární. Výsledky boli v súlade s požiadavkami nariadenia vlády 

SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity v krmivách. 

Na prítomnosť salmonel a enterobaktérií bolo vykonaných 58 analýz. Ide o laboratórium, ktoré je 

v štádiu zavedenia analytickej metódy, preto tieto analýzy slúžia zatiaľ na informatívne účely. 

Na obsah rezíduí kokcidiostatík bolo posúdených 46 analýz. Výsledky boli v súlade s požiadavkami 

nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z. a  neprekročili maximálne povolené limity v krmivách. 

Odbor KVZ vybavil vo 4. štvrťroku 2 podnety. Prvý podnet podala súkromná osoba, ktorá 

poukazovala na nevyhovujúci spôsob skladovania a prepravy krmív. Záležitosť odbor preveril, pričom nezistil 

porušenia daného druhu. Druhý podnet podala súkromná osoba, ktorá poukazovala na neregistrovaný predaj 

krmív. Záležitosť odbor preveril, pričom uložil krmivárskemu podniku nápravné opatrenia, ktoré sa následne 

splnili. 

V rámci systému AAC riešil odbor KVZ za 4. štvrťrok 2 hlásenia. Prvé sa týkalo výskytu 

nepovolených doplnkových látok (farbivá) v krmivách pre králiky pôvodom z Belgicka. V druhom išlo 

o výskyt rezíduí pesticídu v slnečnici pôvodom zo Slovenska. Oba prípady odbor KVZ preveril a zaslal 

stanovisko na národný kontaktný bod. 

V rámci systému RASFF riešil odbor KVZ za 4. štvrťrok 1 hlásenie. Týkalo sa výskytu rezíduí 

nepovoleného pesticídu – chlorpyrifos v pšenici. Prípad odbor KVZ preveril a zaslal stanovisko na národný 

kontaktný bod. 

 

3)  RASFF – informácie 

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá je systém, ktorý organizuje Európska komisia  ako formu 

rýchlej informovanosti Členských štátov o problémoch alebo rizikách týkajúcich sa potravín a krmív, ktoré 

nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť alebo ktoré sú nesprávne označené, a tak predstavujú 

spotrebiteľské riziko. 

Hlavným cieľom je predchádzať uvádzaniu potravín a krmív na trh alebo stiahnuť potraviny a krmivá z trhu, 

pokiaľ tieto predstavujú vážne riziko pre zdravie spotrebiteľov. 



 

 

 

 

 

Notifikácie zo systému RASFF za 4.štvrťrok 2021 
PČ Dátum  Hlásenie Laboratórne zistenie - 

overené stanovenie nebezp. 

látky 

Druh krmiva,  

krajina pôvodu 

Skupina krmív  

1 1.10.2021 2021.5251 Salmonella (prítomnosť /25g) 

tuniaková múčka 

Španielsko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

2 4.10.2021 2021.5297 

Salmonella enterica ser. 

Chester (prítomnosť /25g) 

rybia múčka pelety pre 

chovaného lososa 

Spojené kráľovstvo  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

3 6.10.2021 2021.5368 

nepovolená látka chlorpyrifos 

(0.031 mg/kg - ppm) 

pšenica zo Slovenska, 

cez Maďarsko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

4 8.10.2021 2021.5423 

Salmonella enterica ser. 

Havana (prítomnosť /25g) 

repkové výlisky 

Nemecko 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

5 11.10.2021 2021.5477 

nepovolená látka etylénoxid 

(10 mg/kg - ppm) 

v paprike oleoresin 6% 

z Indie 

feed additives - 

kŕmne doplnkové 

látky  

6 12.10.2021 2021.5501 

príliš vysoký obsah semien 

Ambrózie (Ambrosia spp.)(294 

mg/kg - ppm) v ciroku z  Francúzska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

7 12.10.2021 2021.5490 nepovolená látka kobalt 

krmivo pre spoločenské 

zvieratá Kanada 

pet food - krmivo 

pre spoločenké 

zvieratá  

8 13.10.2021 2021.5522 olovo (49.7 mg/kg - ppm) rybia múčka Poľsko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

9 14.10.2021 2021.5546 Salmonella (prítomnosť  /25g) 

organické repkové 

výlisky Taliansko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

10 15.10.2021 2021.5584 

príliš vysoký obsah semien 

Ambrózie (Ambrosia spp.)(326 

mg/kg - ppm) cirok z Francúzska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

11 19.10.2021 2021.5625 

neoprávnené použitie farby E 

124 - Ponceau 4R / košelina 

červená A a farby E 133 - 

Brilliant Blue FCF 

kŕmne doplnky v 

podobe hračiek (drevo 

and lufa materiál) Čína  

pet food - krmivo 

pre spoločenké 

zvieratá  

12 20.10.2021 2021.5649 

príliš vysoký obsah semien 

Ambrózie (Ambrosia spp.)(356 

mg/kg - ppm)  cirok z Francúzska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

13 22.10.2021 2021.5739 Salmonella (prítomnosť /25g) rybia múčka Dánsko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

14 26.10.2021 2021.5776 

príliš vysoký obsah semien 

Ambrózie (Ambrosia spp.)  

(254mg/kg - ppm) v ciroku z Francúzska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

15 26.10.2021 2021.5789 

Salmonella enterica ser. 

Lexington (prítomnosť /25g) 

repková múčka šrot 

from Germany 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

16 29.10.2021 2021.5849 

vysoký počet 

Enterobacteriaceae (1600; 

16000 CFU/g) pamlsky pre psov  India 

pet food - krmivo 

pre spoločenké 

zvieratá  

17 29.10.2021 2021.5847 

Salmonella enterica ser. Derby 

(4 z 5 vzoriek /25g) 

a Salmonella enterica ser. 

Rissen (1 z 5 vzoriek /25g) 

konská múčka 

Holandsko  

pet food - krmivo 

pre spoločenké 

zvieratá  

18 29.10.2021 2021.5823 

Salmonella enterica ser. 

Yoruba (prítomnosť /25g) 

opekaná repková múčka 

Rusko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

19 2.11.2021 2021.5920 

narasin 1(. 17 mg/kg - 

ppm)nepovolený 

kompletné krmivo pre 

nosnice Slovinsko  

compound feed - 

kŕmne zmesi 



 

20 5.11.2021 2021.5991 napadnuté plesňami 

slnečnicová múčka z 

Ukrajiny  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

21 8.11.2021 2021.6051 kovové úlomky  

kŕmne zmesi pre psov 

Nemecko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

22 8.11.2021 2021.6030 napadnuté plesňami 

sušená dužina repy z 

Ukrajiny  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

23 8.11.2021 2021.6046 napadnuté plesňami 

zmenené organoleptické 

vlastnosti po extrakcii 

slnečnicový šrot z 

Ukrajiny 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

24 11.11.2021 2021.6123 

deoxynivalenol (DON) (1000 

μg/kg - ppb) 

kukuričné zrno 

Francúzsko  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

25 15.11.2021 2021.6170 napadnuté plesňami 

slnečnicová múčka z 

Ukrajiny  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

26 17.11.2021 2021.6226 

ortuť (0.617 (śušinsa) mg/kg - 

ppm) 

doplnkovom krmive pre 

mačky z Thajska 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

27 19.11.2021 2021.6267 

Salmonella (prítomnosť /25g) 

and príliš vysoký počet 

Enterobacteriaceae (up to 520 

CFU/g) 

mrazené krmivo pre 

okrasné ryby z Thajska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

28 23.11.2021 2021.6325 

príliš vysoký obsah semien 

ambrózie (Ambrosia 

spp.)(204.6 mg/kg - ppm) 

slnečnicové semená z 

Rakúska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

29 23.11.2021 2021.6339 

nepovolená kŕmna doplnková 

látka koenzyme Q-10 

krmivo pre domáce 

zvieratá  Spojené 

Kráľovstvo cez Írsko 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

30 24.11.2021 2021.6378 

Salmonella enterica ser. Agona 

(prítomnosť /25g) 

pražené sójové bôby z 

Belgicka 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

31 25.11.2021 2021.6421 úlomky kostí (ostré hrany) 

kompletné krmivo pre 

psov z Českej republiky  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

32 26.11.2021 2021.6427 

Salmonella enterica ser. Isangi 

(prítomnosť v 2 z 5 

vzoriek /25g) 

pivovarské kvasnice z 

Polska  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

33 26.11.2021 2021.6404 

aflatoxiný (B1 = 258.3 μg/kg - 

ppb) 

arašidové jadrá z 

Spojené Štáty Americké  

feed materials - 

kŕmne suroviny  

34 

29.11.2021 2021.6474 

vysoký počet 

Enterobacteriaceae (780; 5000; 

450; 390; <4 CFU/g) maškrty pre psov z Indie 

pet food - krmivo 

pre spoločenské 

zvieratá  

35 

30.11.2021 2021.6512 

vysoký počet 

Enterobacteriaceae (up to 360 

CFU/g) maškrty pre psov z Číny  

pet food - krmivo 

pre spoločenské 

zvieratá  

36 1.12.2021 2021.6538 Salmonella enterica ser. 

Tennessee (present /25g) 

repkový extrahovaný 

šrot z Českej republiky 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

37 2.12.2021 2021.6587 Salmonella enterica ser. Orion 

,Salmonella enterica ser. 

Senftenberg 

repkový extrahovaný 

šrot z Nemecka 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

38 2.12.2021 2021.6581  plesnivé ložiská slnečnicový ext. šrot z 

Ukrajiny 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

39 8.12.2021 2021.6720 " (Ambrosia spp.) seeds (245  cirok z Francúzska feed materials - 

kŕmne suroviny  

40 9.12.2021 2021.6759 prítomnosť DNA prežúvavcov rybia múčka z Litvy feed materials - 

kŕmne suroviny  

41 9.12.2021 2021.6773 Salmonella Spracované živočíšne 

bielkoviny  z Grécka 

compound feed - 

kŕmne zmesi 

42 10.12.2021 2021.6812 Chilizídové alkaliody      organické sladké lupiny 

z Poľska    

feed materials - 

kŕmne suroviny  

43 11.12.2021 2020.5712 neautorizovaná substancia - 

matrine (0.13 mg/kg - ppm)  

krmivo pre dobytok z 

Holandska 

compound feed - 

kŕmne zmesi 



 
44 1.12.2021, 

13.12.2021 

2021.6546 Cudzie telesá     krmivo pre vtáky z 

Belgicka 

pet food - krmivo 

pre spoločenské 

zvieratá  

45 3.12.2021, 

14.12.2021 

2021.6603 Vyššia hladina reziduí nad 

MRL pre penicilín 

živé kvasinky z 

Talianska 

feed additives - 

kŕmne doplnkové 

látky  

46 7.12.2021, 

15.12.2021 

2021.6706 Fenoxyymetylpenicilin   kŕmna doplnková látka 

zo Severného 

48Macedónska cez 

Taliansko   

feed additives - 

kŕmne doplnkové 

látky  

47 17.12.2021 2021.6943 DNA z prežúvavcov krmivo pre ryby zo 

Španielska 

compound feed - 

kŕmne zmesi 

48 20.12.2021 2021.7005 kovové častice krmivo pre psy z Číny 

cez Nemecko 

compound feed - 

kŕmne zmesi 

49 20.12.2021 2021.6981 častice z plastu krmivo pre psy z Číny 

cez Holandsko 

compound feed - 

kŕmne zmesi 

50 22.12.2021 2021.7079 Salmonella enterica ser. 

Typhimurium 

krmivo pre psy z 

Holandska 

compound feed - 

kŕmne zmesi 

51 22.12.2021 2021.7082 Ambrosia spp.) seeds (2525  

mg/kg - ppm) 

Produkt zo sóje z 

Chorvátska 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

52 23.12.2021 2021.7123 Salmonella enterica ser. 

Mbandaka 

repkový extr. šrot z 

Nemecka 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

53 23.12.2021 2021.7125 DNA z prežúvavcov hemoglobín z krvi 

ošípaných z Holandska 

feed materials - 

kŕmne suroviny  

 


