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PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE PASZ W POLSCE:
STAN AKTUALNY I TENDENCJE
Streszczenie
Pasza jest produktem pochodzenia roœlinnego, zwierzêcego lub mineralnego, jak równie¿ substancj¹ otrzyman¹ w wyniku
przemian chemicznych, b¹dŸ biologicznych, bogat¹ w sk³adniki pokarmowe, stanowi¹c¹ po¿ywienie dla zwierz¹t. Na
krajowym rynku pojawia siê coraz wiêcej firm, oferuj¹cych bogaty asortyment gotowych mieszanek paszowych, w ró¿nej
formie. Ich stosowanie ma na celu dostarczenie zwierzêtom zbilansowanej dawki, odpowiedniej dla ich stanu fizjologicznego
oraz u¿ytkowania. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrobytu zwierz¹t, a tak¿e zdrowia publicznego
prawo jasno okreœli³o procedury etykietowania oraz wprowadzania na rynek, zarówno pasz, jak i poszczególnych dodatków
paszowych. Aplikacja odpowiednich dodatków paszowych gwarantuje prawid³owy rozwój i kondycjê zwierz¹t. Istotnym
elementem chowu zwierz¹t jest równie¿ sposób zadawania oraz dawkowania karmy. Obecnie na krajowym rynku odnotowuje
siê systematyczny wzrost zapotrzebowania na pasze treœciwe oraz, ze wzglêdów ekonomicznych, przewagê stosowania
produktów przemys³owych nad gospodarskimi. Powszechne u¿ytkowanie biologicznie aktywnych pasz i dodatków mo¿e jednak
wywieraæ dodatkowe, a zarazem niepo¿¹dane skutki, co dla hodowców, ale tak¿e cia³ pracodawczych w dziedzinie ochrony
œrodowiska, stanowi od pewnego czasu trudny i wci¹¿ aktualny problem.
S³owa kluczowe: pasze, dodatki paszowe, zwi¹zki mineralne, produkcja pasz, rynek paszowy w Polsce

Wprowadzenie
Rolnictwo i jego zaplecze naukowe d¹¿¹ do intensyfikacji
produkcji roœlinnej i zwierzêcej w celu zaspokojenia zapotrzebowania na ¿ywnoœæ, szczególnie na bia³ko zwierzêce, dla
pozostaj¹cej wci¹¿ w fazie wzrostu - populacji ludzkiej.
Dzia³ania na rzecz rozwoju produkcji zwierzêcej w g³ównej
mierze polegaj¹ na lepszym wykorzystaniu pasz podawanych
zwierzêtom. W ostatnich latach szczególny nacisk k³adzie siê
na specjaln¹ preparatykê materia³ów oraz dodatków
paszowych. Zarówno materia³y, jak i dodatki paszowe powinny
spe³niaæ kilka warunków, z których najwa¿niejsze, to: zwiêkszenie produkcji zwierz¹t, poprawa ich stanu zdrowia, brak
negatywnego wp³ywu na œrodowisko oraz jakoœæ i bezpieczeñstwo produktów zwierzêcych dla konsumentów.
Podzia³ pasz i regulacje prawne dotycz¹ce identyfikacji
materia³u paszowego
Paszami lub materia³ami paszowymi okreœlane s¹ naturalne
produkty pochodzenia roœlinnego (m.in. zielonki, zbo¿a,
odpady przemys³u m³ynarskiego, cukrowniczego, fermentacyjnego), zwierzêcego (m¹czki miêsno-kostne, rybne, mleko
odt³uszczone, serwatka) i mineralne (sól pastewna, kreda
pastewna, fosforany paszowe), jak równie¿ produkty
syntetyczne stosowane w ¿ywieniu zwierz¹t [2]. Na ogó³ pasze
dzielone s¹ ze wzglêdu na ich pochodzenie lub w³aœciwoœci
od¿ywcze i fizyczne. Zasadniczo wszystkie rodzaje pasz w zale¿noœci od miejsca ich produkcji mo¿na podzieliæ na dwie
grupy: pasze gospodarskie, czyli wyprodukowane w gospodarstwie (zielonki, siano, s³oma, okopowe, zbo¿a pastewne)
oraz pasze przemys³owe, czyli wszelkiego rodzaju pasze
wytwarzane przez przemys³ paszowy (mieszanki pasz treœciwych, koncentraty bia³kowe, premiksy). Innym kryterium
podzia³u pasz jest ich struktura fizyczna oraz stopieñ
koncentracji energii w jednostce wagowej. Wed³ug tego
podzia³u pasze dzielimy na nastêpuj¹ce grupy: pasze objêto-
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œciowe soczyste, objêtoœciowe suche pasze treœciwe oraz
dodatki specjalne. Kolejne kryteria podzia³u mog¹ obejmowaæ
tak¿e zawartoœæ bia³ka, wartoœæ kaloryczn¹, funkcjê spe³nian¹
w organizmie zwierzêcym (tucz¹ce, mlekopêdne, zmiêkczaj¹ce lub utwardzaj¹ce tkankê t³uszczow¹) czy sk³ad (wêglowodanowe, witaminowe) [8].
Przedstawiony podzia³, jak siê okazuje, nie jest do koñca
œciœle i jasno zdefiniowany. Na przyk³ad do tej samej grupy
pasz objêtoœciowych soczystych zalicza siê wysoko-wartoœciowe zielonki z motylkowych oraz wywar i pulpê, o bardzo
niskiej wartoœci od¿ywczej. Do pasz objêtoœciowych suchych
nale¿y zarówno siano, bêd¹ce podstaw¹ ¿ywienia wiêkszoœci
zwierz¹t, jak i s³oma zbó¿, maj¹ca znikome wartoœci od¿ywcze.
Ze wzglêdu jednak na prostotê tego podzia³u i przydatnoœæ
w praktyce ¿ywienia, jest on dotychczas szeroko stosowany.
Jako narzêdzie usprawniaj¹ce etykietowanie materia³ów
paszowych utworzono, zgodnie z Artyku³em 24 Rozporz¹dzenia 767/2009, wspólnotowy katalog materia³ów
paszowych. W odniesieniu do ka¿dego wyszczególnionego
materia³u paszowego obejmuje on:
• nazwê i numer identyfikacyjny,
• opis materia³u paszowego w³¹cznie z informacjami dotycz¹cymi procesu wytwarzania, w stosowanych przypadkach,
• specjalne dane szczegó³owe, dotycz¹ce sk³adu od¿ywczego,
• glosariusz, zawieraj¹cy definicje ró¿nych wymienionych
procesów i wyra¿eñ technicznych.
Druga wersja katalogu materia³ów paszowych zosta³a
utworzona w oparciu o Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr
575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.
Rodzaje i znaczenie dodatków paszowych
Podstaw¹ racjonalnego ¿ywienia zwierz¹t gospodarskich s¹
mieszanki pasz treœciwych, w których obok bia³ka znajduj¹ siê
w odpowiednich proporcjach tak¿e sk³adniki mineralne, jak:
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wapñ, sód, potas, chlor, mangan, ¿elazo oraz witaminy, zapewniaj¹ce prawid³owy rozwój zwierz¹t. W wielu przypadkach
jednak, podawana zwierzêtom karma nie pokrywa ich zapotrzebowania na sk³adniki mineralne. Szczególnie ubogie s¹
pasze pochodz¹ce z gleb lekkich, zakwaszonych czy s³abo
nawo¿onych. Nowoczesne ¿ywienie polega na œwiadomym
uzupe³nianiu sk³adników mineralnych przy wykorzystaniu
dodatków paszowych. Stanowi¹ one aktualnie jeden z istotniejszych sk³adników pasz i mo¿na je podzieliæ na grupê
dodatków mineralnych, mineralno-antybiotykowych oraz
witaminowo-antybiotykowych. Wprowadzenie suplementów
do obrotu handlowego oraz ³atwy ich dostêp, przyczyni³y siê do
wzrostu zainteresowania wœród rolników [8].
Do sk³adników potrzebnych najbardziej zwierzêtom, a jednoczeœnie wystêpuj¹cych w paszach w zbyt ma³ych iloœciach,
nale¿¹ makroelementy (sód, chlor, wapñ, fosfor), a tak¿e
mikroelementy (miedŸ, kobalt, ¿elazo, cynk, mangan, jod).
Pe³ni¹ one w organizmie zwierzêcym istotne funkcje (m.in.
budowa koœci, miêœni, narz¹dów, krwinek), a ich niedobory
prowadz¹ do powa¿nych zaburzeñ i chorób, w tym: utraty
apetytu, nadmiernej pobudliwoœci, stanów zapalnych skóry,
powstawania krzywicy lub porowatoœci koœci, obni¿enia
mlecznoœci krów, zahamowania wzrostu m³odych zwierz¹t,
zaburzeñ w procesach rozrodczych itd. [1]. Podczas doboru
dodatków paszowych, nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e ró¿ne
gatunki zwierz¹t maj¹ ró¿ne zapotrzebowanie na zwi¹zki
mineralne. Zmienia siê ono tak¿e w zale¿noœci od ich wieku
oraz rodzaju i wysokoœci produkcji. Ustalaj¹c dietê zwierzêtom
hodowlanym, nale¿y ponadto wzi¹æ pod uwagê wzglêdy
ekologiczne, zwi¹zane z bezpoœrednim wykorzystaniem
odchodów zwierz¹t w charakterze nawozów.
Witaminy i antybiotyki, podobnie jak sk³adniki mineralne,
równie¿ odgrywaj¹ du¿¹ rol¹ w procesie ¿ywienia zwierz¹t.
Niedobór okreœlonej witaminy mo¿e powodowaæ ciê¿kie stany
chorobowe, zwane awitaminoz¹. Z kolei stosowanie antybiotyków w ¿ywieniu zwierz¹t uodparnia zwierzêta na przeziêbienia i biegunki, a zarazem ogranicza ich umieralnoœæ.
Najlepsze wyniki przynosi dodawanie do pasz oxyterracyny
lub chlorotetracykliny.
Sposób przygotowania i zadawania pasz treœciwych
W ¿ywieniu zwierz¹t w gospodarstwie rolnym jednym
z bardzo wa¿nych czynników jest precyzyjne przygotowanie
pasz treœciwych, a nastêpnie ich zadawanie. Rolnik przygotowuj¹cy samodzielnie paszê nie ma mo¿liwoœci technicznych
i organizacyjnych wytworzenia karmy na poziomie proponowanym przez paszarnie. Hodowcy byd³a (zw³aszcza byd³a
mlecznego) wiêkszoœæ area³u przeznaczaj¹ na produkcjê pasz
objêtoœciowych, ale tak¿e korzystaj¹ z zakupu pasz treœciwych,
w ca³oœci lub czêœciowo. Wœród producentów trzody chlewnej
proporcje te s¹ odwrócone, a zakupy bardzo czêsto ograniczaj¹
siê do koncentratów lub innych dodatków paszowych.
Przygotowanie pasz treœciwych polega na rozdrabnianiu,
mieleniu, mia¿d¿eniu ziarna zbó¿ i nasion roœlin str¹czkowych,
a nastêpnie ich mieszaniu z koncentratami i dodatkami w celu
uzyskania jednorodnej mieszanki. Do rozdrabniania nasion
stosuje siê œrutowniki (roz³upywanie, rozcieranie), rozdrabniacze i zgniatacze. Istniej¹ ró¿ne sposoby dozowania i bezpoœredniego dostarczania pasz zwierzêtom. Najtrudniej
wybraæ optymalne rozwi¹zanie dla krów mlecznych, gdzie
pasze treœciwe s¹ uzupe³nieniem dawki pokarmowej. Stosuje
siê dwa systemy ¿ywienia: TMR (total mixed ration) i PMR
(partially mixed ration). W systemie TMR podawane s¹ pe³ne
porcje paszy (podstawowej i treœciwej) dla poszczególnych
grup zwierz¹t (w zale¿noœci od wydajnoœci mlecznej), a pobie-
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rana iloœæ nie jest limitowana. Ta technologia stosowana jest
szczególnie w oborach wolnostanowiskowych. Technologia
PMR z kolei polega na podaniu paszy w dawce dostosowanej
do œredniej wydajnoœci mlecznej, gdzie krowy o wy¿szej
wydajnoœci, indywidualnie otrzymuj¹ dodatkowe iloœci paszy
treœciwej. Do przygotowania i zadawania pasz w wariantach
TMR i PMR najczêœciej stosuje siê wozy paszowe przyczepiane lub samobie¿ne [9].
Literatura fachowa podaje, ¿e dzielenie dziennej dawki
paszy treœciwej na kilka porcji wp³ywa na zwiêkszenie
mlecznoœci [1]. Jest to niemo¿liwe przy zadawaniu rêcznym,
gdzie brak precyzji eliminuje tê metodê. Koniecznym staje siê
zastosowanie technologii informatycznej komputerowa jednostka centralna po precyzyjnym zaprogramowaniu steruje
ca³ym procesem.
Stosowanie nowoczesnych technik i technologii przygotowania i zadawania pasz treœciwych pozwala na pe³n¹
mechanizacjê procesów, optymalne ich wykorzystanie, co
prowadzi w efekcie do zmniejszenia kosztów produkcji.
Sytuacja na krajowym rynku produkcji pasz
Na krajowym rynku systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na pasze treœciwe, co wynika ze zwiêkszonej produkcji
drobiu i odbudowy pog³owia trzody [3, 5]. Wzrostowi ulega
popyt na mieszanki œrednio-bia³kowe oraz koncentraty
zarówno dla drobiu, jak i dla œwiñ, mimo zdecydowanego
pogorszenia op³acalnoœci produkcji trzody chlewnej. Sytuacji
takiej sprzyjaæ mo¿e poprawa relacji cen pasz przemys³owych
w stosunku do zbó¿. Przyk³adowo produkcja mieszanek
œrednio-bia³kowych dla drobiu w 2012 roku wynios³a oko³o
5,25 mln ton, tj. o 50 tys. ton wiêcej ni¿ w 2011 roku. W strukturze stosowanych w ¿ywieniu pasz treœciwych, systematycznie roœnie tak¿e udzia³ pasz wysokobia³kowych (œruty:
sojowa, s³onecznikowa, rzepakowa, m¹czki zwierzêce, nasiona
str¹czkowe). Szacuje siê, ¿e zu¿ycie tego rodzaju surowców
w sezonie 2011/2012 wynios³o 4,26 mln ton i by³o wiêksze ni¿
w sezonie 2010/2011 (3,38 mln ton). Jednak w porównaniu
z UE-15 (25%), nadal kszta³tuje siê na niskim poziomie (15%).
Relacje cen zbó¿ do cen pasz przemys³owych kszta³tuj¹ siê
ostatnimi czasy wyraŸnie na korzyœæ produktów przemys³owych, co ma niew¹tpliwie wp³yw na spadek wzrostu zu¿ycia
ziarna w postaci pasz gospodarskich. Obecnie na krajowym
rynku utrzymuje siê wzrostowa tendencja produkcji pasz
przemys³owych, która mo¿e jednak ulec os³abieniu w zwi¹zku
ze znacznym wzrostem cen surowców paszowych [3]. Zgodnie
z doniesieniami analiz rynkowych, w sezonie 2011/12 zmala³
popyt na pasze zbo¿owe. Szacuje siê, ¿e zu¿ycie w przemyœle
paszowym wzros³o o 4%, natomiast ziarna w postaci pasz
gospodarskich - zmala³o prawie o 5%. Produkcja pasz przemys³owych w 2012 roku wynios³a 8,23 mln ton i by³a
nieznacznie wy¿sza w porównaniu z rokiem 2011. Przewiduje
siê natomiast, ¿e w roku 2013 osi¹gnie ona 8,5 mln ton. Wed³ug
GUS w pierwszym pó³roczu 2012 roku, w firmach paszowych,
zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób, produkcja pasz przemys³owych wynios³a 3466 tys. ton i by³a o 5% wy¿sza w odniesieniu do pierwszego pó³rocza 2011 roku. Wzrostowi produkcji
sprzyja³o rosn¹ce zapotrzebowanie na pasze dla bojlerów.
Niekorzystnemu wzrostowi cen pasz, który nast¹pi³ w sezonie 2012-2013, sprzyjaj¹ zarówno ceny zbó¿, jak i œrut
oleistych. Wobec utrzymuj¹cych siê wysokich cen surowców
paszowych, firmy paszowe oraz hodowcy zaczynaj¹
poszukiwaæ tañszych zamienników. Coraz wiêkszym
zainteresowaniem ciesz¹ siê substytuty dominuj¹cej œruty
sojowej, w tym zw³aszcza tania œruta s³onecznikowa, co w konsekwencji mo¿e wp³yn¹æ na korzystne obni¿enie mar¿y
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handlowej importerów i dystrybutorów œrut (zw³aszcza
rzepakowej). Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat statystyczne analizy, potwierdzaj¹ istotne zale¿noœci
miêdzy cenami œrut oleistych na rynku krajowym - z ich
odpowiednikami na rynku œwiatowym.
Problemy zaopatrzenia w pasze wysokobia³kowe a produkcja roœlin GMO
Istnieje mo¿liwoœæ rozwi¹zania problemów produkcji pasz
wysokobia³kowych przy zastosowaniu roœlin zmodyfiGenetically Modified
kowanych genetycznie (GMO
Organizm). Systematycznie zwiêksza siê liczba zwolenników
stosowania GM, nie tylko wœród rolników, dopatruj¹cych siê
poprawy dochodów dziêki tej technologii, ale tak¿e wœród
polityków dostrzegaj¹cych szersze w³¹czenie rolnictwa do
rozwi¹zywania problemów, zwi¹zanych z zapewnieniem
bezpieczeñstwa zarówno ¿ywnoœciowego, jaki i energetycznego. Z drugiej strony pomys³ powszechnego stosowania
GMO wzbudza konrowersje. Narastaj¹ spory nad dopuszczeniem do uprawy roœlin GM, a liczba przeciwników
uwalniania do œrodowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie wzrasta. Dotychczas jednak, mimo wielu badañ,
nie znaleziono ¿adnych istotnych dowodów na ich negatywny
wp³yw na zdrowie ludzi w skali populacji [4].
Od d³u¿szego czasu toczy siê dyskusja w Unii Europejskiej
na temat przysz³oœci GMO. Wed³ug najnowszych postanowieñ
Komisji Europejskiej, poszczególnym pañstwom pozostawiona zostanie samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji
o uprawie GM. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ mog³y ograniczaæ
lub zakazywaæ uprawy GMO na swoim terytorium lub jego
czêœci. Obecnie na podstawie Dyrektywy 2001/18/WE i Rozporz¹dzenia 1829/2003 na terenie Unii Europejskiej
dopuszczone do uprawy s¹ dwa gatunki roœlin GM: kukurydza
MON810 (odporna na szkodniki Lepidoptera oraz odmiana
ziemniaków o zmienionych w³aœciwoœciach fizykochemicznych (EH92-527-1). W Polsce od kilku lat trwaj¹ prace
nad projektem nowej ustawy, reguluj¹cej kompleksowo
kwestie zwi¹zane z GMO. W 2010 r. pos³owie zaproponowali
dwie istotne zmiany w projekcie, tj. wprowadzenie zakazu
uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów oraz
zakazu obrotu genetycznie modyfikowanymi organizmami.
W chwili obecnej zapisy te s¹ niezgodne z przepisami
unijnymi, a prace nad ustaw¹ zosta³y wstrzymane.
Faktem pozostaje jednak znacz¹cy udzia³ roœlin GMO
w produkcji pasz wysokobia³kowych. W 2010 roku uprawa soi
GM stanowi³a ponad 80% upraw tej roœliny na œwiecie ogó³em i
oko³o 50% powierzchni wszystkich upraw GMO. Szacuje siê,
¿e oko³o 85% œruty sojowej znajduj¹cej siê w handlu miêdzynarodowym, stanowi œruta wyprodukowana w³aœnie z roœlin
GM.
Aktualne problemy badawcze, dotycz¹ce jakoœci pasz oraz
ochrony zdrowia i œrodowiska
Intensyfikacja rolnictwa, a szczególnie chowu konwencjonalnego i intensywnego nie pozostaje obojêtna na zmiany
w œrodowisku i niesie za sob¹ bardzo konkretne zagro¿enia. Za
najgroŸniejsze skutki stosowania pasz i dodatków paszowych
uznaje siê: zmiany iloœciowe oraz jakoœciowe flory i fauny
glebowej, spowolnienie procesów rozk³adu materii organicznej oraz pogorszenie jakoœci wód. Bezpoœredni¹ przyczyn¹
zmian zachodz¹cych w glebie jest intensywne jej nawo¿enie
p³ynnymi nawozami organicznymi, o podwy¿szonej zawartoœci metali ciê¿kich.
Istniej¹ ró¿norodne sposoby zagospodarowania znacznych
iloœci odchodów zwierzêcych oraz ich utylizacji. Badania
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naukowe dowodz¹ mo¿liwoœci zagospodarowania odchodów
drobiowych jako sk³adnika paszy [7]. Poddany fermantacji
produkt wydalania (temp. 30°C, udzia³ bakterii Lactobacillus
plantarum, stabilizacja do Ph = 4), mo¿e byæ staæ siê doskona³ym i bezpiecznym Ÿród³em bia³ka w karmie dla zwierz¹t.
Innym sposobem podniesienia wartoœci mineralnej pasz, jak
potwierdzono naukowo, mo¿e byæ zastosowanie zeolitu
(klinoptilolitu). Wyniki pokaza³y, ¿e istnieje pewien potencja³
w wykorzystaniu klinoptilolitu, (o optymalnym rozk³adzie
wielkoœci cz¹stek proszku w zakresie od 50 do 500 µm i maksymalnych jednoczeœnie zdolnoœciach do poch³aniania NH4+)
w produkcji wysokiej jakoœci pokarmu dla œwiñ hodowlanych
[10].
Na podstawie analizy dostêpnej literatury, dotycz¹cej
wp³ywu paszy i dodatków na œrodowisko, przepisów prawnych
dotycz¹cych ich produkcji, jak równie¿ nawo¿enia gleby oraz
wniosków, wyp³ywaj¹cych z realizacji tzw. eksperymentów
polowych, zaproponowano ekologiczn¹ metodê oceny
zagro¿eñ dla œrodowiska ze strony pasz i dodatków - po ich
przejœciu przez przewód pokarmowy zwierz¹t. Najnowsze
badania dowiod³y œcis³ego zwi¹zku miêdzy sk³adem
po¿ywienia, mleka i wydalanych odchodów w badaniach typu
pokarm - mleko - obornik przeprowadzonych w gospodarstwach mleczarskich [11, 12]. Podczas eksperymentu uwzglêdniono takie czynniki, jak pora roku (jesieñ, wiosna) i zwi¹zan¹
z tym efektywnoœæ wykorzystania pastwiska w ¿ywieniu krów,
rodzaj diety i produkcjê mleka. Zaniepokojenie zmianami
w sk³adzie gleby, sk³oni³o równie¿ naukowców do wykonania
badañ, dotycz¹cych zawartoœci metali ciê¿kich w paszach dla
zwierz¹t i nawozach na terenie gospodarstw rolnych w pó³nocno wschodnich Chinach [13] oraz arsenu w paszach,
tkankach i produktach wydalania kurcz¹t brojlerów [6].
Kurczêta brojlerów stanowi¹ wa¿n¹ czêœæ diety nawet w krajach wysoko rozwiniêtych, a ich konsumpcja nadal roœnie.
Czêsto niestety dochodzi do zaniedbañ, w których pasza dla
kurcz¹t jest przygotowywana z niskiej jakoœci zbó¿, odpadów
rybnych i zwierzêcych. Oznaczone zawartoœci arsenu dla
próbek pobranych z piêciu ró¿nych ferm jednoznacznie wskaza³y na œcis³¹ korelacjê iloœci tego truj¹cego i rakotwórczego
pierwiastka: w paszy, narz¹dach kurcz¹t i odchodach. Odpowiedzi¹ na informacjê o ska¿eniu powinna byæ natychmiastowa zmiana diety oraz warunków hodowli - w tym oraz
w wielu innych przypadkach.
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FEED PRODUCTION AND UTILIZATION IN POLAND:
CURRENT STATE AND TRENDS
Summary
Fodder is a plant, animal or mineral product and a substance obtained as a result of chemical or biological reactions, rich in
nutrients, being an animal feed. There are more and more companies on our domestic market offering a wide range of ready-mixed
feed in various forms. They are implemented in order to provide the animals a balanced dose, suitable for their physiological
condition and use. To ensure a high level of protection of animal health and welfare, as well as a public health; law regulations have
clearly defined the procedures for labeling and placing into the market both feed and individual feed additives. Application of
appropriate additives ensures proper development and condition of the animals. An important component of animal husbandry is
also a method of feeding ask and dosage of food. Currently, at the domestic market it has been noticed a steady growth demand for
feed-bodied and, for economic reasons, the advantage of use of industrial products over the farm ones. However the widespread use
of biologically active feed and additives can have additional side effects which both for the farmers and employers acting in the
field of environmental protection is a difficult and still current problem.
Keywords: feed, feed additives, minerals, fodders production of feed, feed market in Poland
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