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PRODUKCJA I ZU¯YCIE PASZ LECZNICZYCH
W POLSCE
Streszczenie
G³ównym celem pracy by³a analiza wielkoœci produkcji i zu¿ycia pasz leczniczych w Polsce w ujêciu przestrzennym.
Podstawowy zakres czasowy analiz obejmowa³ lata 2010-2013. Jak wynika z analiz w badanym okresie w Polsce corocznie
produkowano ponad 60 tys. ton pasz leczniczych. Produkcja i zu¿ycie pasz leczniczych w Polsce s¹ œciœle skoncentrowane
w ujêciu przestrzennym.
S³owa kluczowe: pasze lecznicze, produkcja, zu¿ycie
Wprowadzenie
Prawid³owe, zbilansowane ¿ywienie zwierz¹t jest wa¿n¹
determinant¹ produkcyjnych i ekonomicznych wyników
w chowie i hodowli zwierz¹t gospodarskich. Sk³adniki pokarmowe dla zwierz¹t dostarczane s¹ w paszach pochodzenia
gospodarskiego, odpadkach przemys³u rolno-spo¿ywczego
oraz paszach przemys³owych. Wraz z intensyfikacj¹ chowu
zwierz¹t wzrasta stopieñ wykorzystania pasz przemys³owych.
Jak wynika z analiz rynek pasz przemys³owych w Polsce jest
wa¿nym elementem agrobiznesu [2]. Na krajowym rynku
oprócz pasz tradycyjnych, które spe³niaj¹ funkcje ¿ywieniowe,
dostêpne s¹ równie¿ pasze lecznicze. Pod pojêciem pasza
lecznicza rozumie siê mieszankê jednego weterynaryjnego
produktu leczniczego lub wiêkszej liczby takich produktów
b¹dŸ produktów poœrednich oraz paszy lub wiêkszej liczby
pasz, która to mieszanka jest gotowa do bezpoœredniego
karmienia zwierz¹t bez dalszego przetwarzania [4]. Pasze lecznicze w rolnictwie stosowane s¹ w produkcji zwierzêcej w leczeniu chorób o etiologii bakteryjnej oraz metafilaktycznie pod
œcis³ym nadzorem s³u¿b weterynaryjnych. Pasze lecznicze s¹
najczêœciej wytwarzane na bazie premiksów leczniczych zawieraj¹cych antybiotyki (z grupy tetracyklin, linkomycynê
i tylozynê oraz sulfonamidy) i wykorzystywane s¹ w chowie
trzody chlewnej, brojlerów i indyków [3].
G³ównym celem pracy by³a analiza wielkoœci produkcji
i zu¿ycia pasz leczniczych w Polsce w latach 2010-2013.
Podstawowym materia³em Ÿród³owym do badañ by³y
niepublikowane dane G³ównego Inspektoratu Weterynarii.
Analiza zu¿ycia pasz leczniczych obejmowa³a:
- iloœæ wyprodukowanych pasz leczniczych,
- liczbê zrealizowanych zleceñ na produkcjê pasz
leczniczych,
- liczbê gospodarstw, do których dostarczono pasze
lecznicze.

Rys. 1. Iloœæ wyprodukowanych pasz leczniczych w Polsce
w latach 2010-2013
Fig. 1. The amount of manufactured medicated feedingstuffs in
Poland in the years 2010-2013
Z danych uzyskanych z G³ównego Inspektoratu Weterynarii wynika, ¿e iloœæ wyprodukowanych pasz leczniczych
w 2010 roku wynios³a 67442 ton, natomiast w 2013 r. ponad
63054 ton. Wœród producentów pasz leczniczych w Polsce
obecne s¹ najwiêksze firmy produkuj¹ce pasze przemys³owe,
m.in. Cargill Poland Sp. z o.o., De Heus Sp. z o.o, Dossche Sp.
z o.o., Wipasz S.A., Sano Nowoczesne ¯ywienie Zwierz¹t Sp.
z o.o. Zgodnie z Ustaw¹ o paszach z 22.07.2006 r., pasze
lecznicze i produkty poœrednie wprowadzaæ mo¿e do obrotu ich
wytwórca lub podmiot, który dostarcza pasze lecznicze lub
produkty poœrednie, zwany „dystrybutorem”, wpisany na listê
prowadzon¹ przez G³ównego Lekarza Weterynarii. Na rys. 2
zestawiono dane dotycz¹ce liczby zrealizowanych zleceñ na
produkcjê pasz leczniczych oraz liczbê gospodarstw, do których dostarczono pasze lecznicze w Polsce w latach 2010-2013.

Pasze lecznicze w Polsce - produkcja i zu¿ycie
W Polsce pasze lecznicze stosowane s¹ w relatywnie niewielkim zakresie, w porównaniu do przoduj¹cych w produkcji
zwierzêcej krajów UE. Jak podaje Patyra i in. [1] produkcja
pasz leczniczych w 2008 r. by³a najwy¿sza w Hiszpanii (2-3
mln ton), we W³oszech (1,3 mln ton) i Francji (0,8-1 mln ton).
Ponadto wa¿nymi producentami tego rodzaju pasz by³y
równie¿ Wielka Brytania (500 tys. ton) i Belgia (300 tys. ton).
Na rys. 1 przedstawiono iloœæ wyprodukowanych pasz
leczniczych w Polsce w latach 2010-2013.
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Rys. 2. Zu¿ycie pasz leczniczych w Polsce w latach 2010-2013
Fig. 2. Consumption of medicated feedingstuffs in Poland in the
years 2010-2013
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Jak wynika z analiz, liczba zrealizowanych zleceñ na
produkcjê pasz leczniczych w badanym okresie zwiêkszy³a siê
z 8127 w 2010 r. do 8744 w 2013 r. Zmniejszy³a siê natomiast
w badanym okresie liczba gospodarstw, do których dostarczano pasze lecznicze (z 1805 gospodarstw w 2010 r. do 1142
gospodarstw w 2013 r.). Szczegó³owe dane dotycz¹ce zró¿nicowania produkcji i zu¿ycia pasz leczniczych w poszczególnych województwach w Polsce przedstawiono na rys. 3 i 4.

Najwiêcej pasz leczniczych w Polsce w badanych latach
wyprodukowano w woj. wielkopolskim. £¹cznie w latach
2010-2013 w woj. wielkopolskim wytworzono 72038 tys. ton
pasz leczniczych. Z danych G³ównego Inspektoratu Weterynarii wynika, ¿e znaczna czêœæ pasz leczniczych zosta³a
wyprodukowana w woj. zachodniej i pó³nocno-zachodniej
Polski. Przestrzenna koncentracja produkcji pasz leczniczych
wynika z rozmieszczania pog³owia zwierz¹t gospodarskich
w Polsce, zw³aszcza w gospodarstwach wielkotowarowych.
Najmniej pasz leczniczych w Polsce w latach 2010-2013
wyprodukowano w woj. pomorskim i œl¹skim.
W latach 2010-2013 pasze lecznicze dostarczono ³¹cznie do
6008 gospodarstw rolnych w Polsce, w tym najwiêcej do
gospodarstw zlokalizowanych w woj. wielkopolskim (2588
gospodarstw); kujawsko-pomorskim (613 gospodarstw);
warmiñsko-mazurskim (522 gospodarstw).
Podsumowanie
Pasze s¹ podstawowym elementem bezpieczeñstwa
³añcucha ¿ywnoœciowego. Specyficznym rodzajem paszy s¹
pasze lecznicze, które stosuje siê w leczeniu chorób zwierz¹t,
w szczególnoœci trzody chlewnej i drobiu. Przepisy prawne
szczegó³owo reguluj¹ wytwarzanie, wprowadzanie na rynek
i stosowanie pasz leczniczych.

Rys. 3. Iloœæ wyprodukowanych w Polsce pasz leczniczych
w podziale na województwa (³¹cznie w latach 2010-2013)
Fig. 3. The amount of manufactured medicated feedingstuffs in
Poland by voivodeships (total in the years 2010-2013)

Wielkoœæ produkcji i obrotu paszami leczniczymi w Polsce
w latach 2010-2013 by³a na relatywnie sta³ym poziomie. W badanym okresie w Polsce corocznie produkowano ponad 60 tys.
ton pasz leczniczych, a liczba zrealizowanych zleceñ na
produkcjê pasz leczniczych wynosi³a 7,2-8,7 tys.
W 2013 r. pasze lecznicze zastosowano w 1142 gospodarstwach rolnych, tj. o 663 gospodarstw mniej ni¿ w 2010 r.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz, rynek pasz leczniczych
w Polsce cechuje znaczna koncentracja produkcji i zu¿ycia,
wynikaj¹ca z przestrzennego zró¿nicowania produkcji
zwierzêcej w Polsce. Najwiêcej pasz leczniczych w Polsce
produkuje siê i zu¿ywa w woj. wielkopolskim. W latach 20102013 w woj. wielkopolskim wyprodukowano ³¹cznie 72037
tys. ton pasz leczniczych, tj. 28,4% wszystkich pasz leczniczych w Polsce.
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Rys. 4. Liczba gospodarstw rolnych w Polsce, do których
³¹cznie w latach 2010-2013 dostarczono pasze lecznicze
Fig. 4. The number of farms in Poland to which medicated
feedingstuffs were delivered in the years 2010-2013
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PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MEDICATED FEEDINGSTUFFS IN POLAND
Summary
The main aim of this paper was to analyze production volumes and consumption of medicated feedingstuffs in Poland in spatial
terms. The analyzes were conducted between 2010 and 2013. As the analysis shows in this period more than 60,000 tons of
medicated feedingstuffs were produced annually in Poland. Production and consumption of medicated feedingstuffs in Poland are
strictly concentrated in spatial terms.
Key words: medicated feedingstuffs, production, consumption
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