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Naukowcy z całego świata przewidują wzrost ludności 
w ciągu kilku najbliższych dekad [3, 4, 21]. Z pewnością 
będzie to się wiązało ze wzrostem produkcji mięsa [10]. 
Dlatego też w tym kontekście coraz częściej mówi się 
o bezpieczeństwie żywności, które początek ma w pro-
dukcji pasz – strategia „od pola do stołu” (from field to 
fork) [2]. 

Pasze podawane zwierzętom, jeśli są odpowiedniej 
jakości, mogą zagwarantować wyższą zdrowotność 
zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza pasz leczniczych, gdyż 
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są głównym sposobem podawania zwierzętom gospo-
darskim antybiotyków doustnie w celu zwalczenia danej 
jednostki chorobowej. W związku z tym, ich produkcja 
oraz obrót zostały objęte kontrolą urzędową, gdyż nie 
może dojść do sytuacji, aby pozostałości po substan-
cjach przeciwbakteryjnych znajdowały się w mięsie 
przeznaczonym dla konsumentów. Nie ma możliwości 
także zaprzestania stosowania pasz leczniczych, gdyż 
antybiotykoterapie wciąż są niezbędne w leczeniu i pro-
filaktyce wielu chorób [16]. O wartości pasz leczniczych 
oraz ich wysokiej jakości decyduje również ich jedno-
rodność, czyli homogeniczność. Jednorodność składu 
mieszanki w całej jej objętości ma kluczowe znaczenie, 
gdyż gwarantuje utrzymanie stałej zawartości substan-
cji czynnej w 1 g paszy [17]. 

Stosowanie pasz leczniczych

W 2006 roku, kiedy to wprowadzono zakaz stosowania 
antybiotykowych stymulatorów wzrostu w produkcji 
zwierzęcej, które do tej pory były podawane jako doda-
tek do wody lub paszy, wzrosło zapotrzebowanie na pa-
sze lecznicze [6, 12, 13]. Dodatkowo pozytywnie wpły-
nęło to na wzmożone kontrole prowadzone przez służby 
weterynaryjne w celu oceny procesu dodawania anty-
biotyków czy innych substancji leczniczych do pasz. Ma 
to szczególne znaczenie, gdyż niekontrolowany doda-
tek antybiotyków do pasz może prowadzić do wystąpie-
nia niedozwolonych poziomów pozostałości w mięsie, 
które przeznaczone jest do spożycia przez ludzi [14]. 
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troli Pasz (PUKP). Plan ten został utworzony, aby w spo-
sób kompleksowy możliwa była ocena stanu bezpie-
czeństwa produkowanych pasz w krajach członkow-
skich. Analiza obejmuje m.in. zagadnienia związane 
z jakością pasz, wykrywanie substancji przeciwbakte-
ryjnych w paszach i w wodzie czy czystość pasz. W tym 
celu wydana została (przez Państwowy Instytut Wete-
rynaryjny w Puławach) specjalna instrukcja umożliwia-
jąca oznaczenie substancji przeciwbakteryjnych w pa-
szach leczniczych oraz badanie ich homogeniczności 
[6].

Wytwórnia pasz leczniczych powinna uzyskać zgodę 
wojewódzkiego lekarza weterynarii w celu jej wyprodu-
kowania. Oprócz kontroli wewnętrznej konieczne są tak-
że kontrole zewnętrzne prowadzone przez inspekcję 
weterynaryjną. Kontrola ta dotyczy homogeniczności 
pasz leczniczych. W mieszankach substancje przeciw-
bakteryjne powinny być równomiernie rozłożone w całej 
paszy, aby tworzyła ona jednolitą strukturę. Ważny jest 
też sam sposób mieszania w maszynie oraz utrzymanie 
mieszadeł i zbiorników w odpowiedniej czystości. Po-
nadto, oprócz poziomu wymieszania substancji czyn-
nych oznaczana jest także trwałość paszy [1, 16]. Ho-
mogeniczność stanowi główny punkt kontroli pasz lecz-
niczych. 

Homogeniczność pasz leczniczych 

Na jednorodność pasz leczniczych może mieć wpływ 
wiele czynników. Z pewnością jednym z kluczowych pa-
rametrów jest zróżnicowany skład granulometryczny 
mieszanki. Ponadto, im większy jest udział większych 
(grubszych) ziaren w mieszance, tym większe prawdo-
podobieństwo, że może dojść do opadania mniejszych 
ziaren na dno mieszalnika. Podstawowym procesem 
warunkującym jednorodność lub niejednorodność mie-
szanki jest mieszanie. Dzięki nowoczesnej technologii 
możliwa jest precyzyjna ocena homogeniczności pod-
czas mieszania w mieszalniku [8]. Niezbędne jest także 
stałe monitorowanie miejsc, w których może dojść do 
pogorszenia jakości wytwarzanej paszy [6]. Innym 
aspektem mającym wpływ na jednorodność składu mie-
szanki w całej objętości jest ustalenie czasu mieszania. 
Jest to trudne, gdyż do każdej mieszanki paszy leczni-
czej trzeba podejść indywidualnie, mając na uwadze 
m.in. gęstość, stopień rozdrobnienia, naturalny kąt usy-
pu, wilgotność. Co ważne, to zarówno zbyt długi, jak 
i zbyt krótki czas mieszania powoduje uzyskiwanie nie-
pożądanych rezultatów [8]. Istotne jest także odpowied-
nie próbkowanie, które warunkuje prawidłowe określe-
nie homogeniczności mieszanki [5]. Z technologicznych 
problemów wpływających na homogeniczność pasz, to 
na przykład zużycie mieszalnika [9] czy nieodpowiedni 
dobór urządzeń i konstrukcji [17].

Dla wytwórcy pasz leczniczych satysfakcjonującym 
efektem procesu mieszania powinno być otrzymanie 
homogenicznej mieszanki przy minimalnym okresie i jak 
najniższych kosztach. Gwarantuje to oprócz opłacal-
ności procesu równomierny udział poszczególnych 
składników (zwłaszcza antybiotyku) w każdej dozowa-
nej porcji.

Antybiotyki uznawane są za nieodłączny element w le-
czeniu chorób bakteryjnych oraz przeciwdziałaniu skut-
kom zakażenia – eliminacja patogenu [11, 16]. Analizu-
jąc sposób podawania antybiotyków, należy podkreślić 
fakt, iż metoda parenteralna uznawana jest za najbar-
dziej precyzyjną i skuteczną, ale i pracochłonną – w przy-
padku dużych stad. Zatem, aby usprawnić system lecze-
nia zwierząt, antybiotyki rozpuszcza się w wodzie (wte-
dy muszą charakteryzować się dużą stabilnością) lub 
stosuje się pasze lecznicze. 

Omawiając pasze lecznicze, warto przytoczyć defini-
cję, która zgodnie z ustawą o paszach z 22.07.2006 r. 
[19] określa, że: pod pojęciem pasza lecznicza należy 
rozumieć mieszaninę jednego lub kilku dopuszczonych 
do obrotu, na podstawie przepisów prawa farmaceu-
tycznego, premiksów leczniczych z jedną lub kilkoma 
paszami, przeznaczoną, ze względu na swoje właściwo-
ści profilaktyczne lub lecznicze, do podawania zwierzę-
tom w formie niezmienionej. Pasza lecznicza przygoto-
wywana jest pod konkretne stado i podawana w formie 
niezmienionej tzn. w takiej, w jakiej została wyproduko-
wana.

Pasze lecznicze w głównej mierze stosowane są w pro-
dukcji wielkotowarowej i jak ukazują liczne badania – 
najczęściej w przypadku trzody chlewnej. Najpopular-
niejszymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi do-
dawanymi do pasz leczniczych w UE są:

– tetracykliny;
– sulfonamidy potencjonowane trimetoprimem; 
– makrolidy;
– β-laktamy; 
– aminoglikozydy;
– pleuromutyliny;
– linkozamidy [16].
Za stosowaniem pasz leczniczych przemawia wiele 

aspektów m.in. fakt, że pasza lecznicza wytwarzana 
jest na zlecenie lekarza weterynarii – jest to gwarancją 
pełnej kontroli oraz nie wpływa stresogennie na zwie-
rzęta (tak jak iniekcja) oraz zmniejsza straty preparatu 
[20]. Jest to forma bardzo wygodna, zwłaszcza jeśli sta-
do jest liczne. Ponadto, podczas podawania paszy lecz-
niczej mniejsze są również wymagania organizacyjno-
-techniczne. Z kolei problemem może być odpowiednia 
ocena pobrania paszy przez zwierzęta, co wynika z róż-
nego poziomu łaknienia. W konsekwencji może to do-
prowadzić do tego, iż pasza lecznicza zostanie spożyta 
w niewłaściwej ilości i niedostateczny będzie efekt tera-
peutyczny. Kolejnym negatywnym aspektem jest możli-
wość wchodzenia w interakcję z innymi lekami, a także 
materiałami paszowymi – jest to wynikiem podawania 
antybiotyku w formie paszy leczniczej drogą pokarmo-
wą. Na skutek interakcji może dojść do ograniczonego 
wpływu substancji przeciwbakteryjnej na organizm 
zwierzęcy, dlatego tak ważna jest jakość paszy leczni-
czej w tym między innymi jej homogeniczność [14, 16].

Urzędowa kontrola pasz

Zgodnie z wytycznymi UE, w Polsce od 2004 roku co 
roku opracowywany jest Krajowy Plan Urzędowej Kon-
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Hipoteza badawcza i cel pracy

Hipoteza badawcza zakładała, że pasze lecznicze sto-
sowane na terenie województwa warmińsko-mazurskie-
go i kontrolowane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej 
(ZHW) w Olsztynie są odpowiedniej jakości pod kątem 
homogeniczności, to znaczy są mieszankami jednolity-
mi, w których zastosowany antybiotyk jest równomiernie 
rozłożony.

Celem podjętych badań była ocena homogeniczno-
ści pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich w la-
tach 2018-2019 na terenie monitorowanym przez ZHW 
w Olsztynie, jako wyznacznik prawidłowości ich stoso-
wania. Sprawdzono także, dla którego gatunku zwierząt 
gospodarskich najczęściej oceniane były pasze leczni-
cze.

Materiał i metody badawcze

Materiał badawczy stanowiły próbki pasz oceniane na 
podstawie urzędowej kontroli Wojewódzkiej Inspekcji 
Weterynaryjnej w zakładach produkcji pasz oraz badań 
usługowych. Ocenę homogeniczności pasz leczniczych 
w latach 2018-2019 w województwie warmińsko-mazur-
skim dokonano na podstawie danych Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Olsztynie. Badania zostały przepro-
wadzone w Pracowni Mikrobiologii Pasz i Oznaczania 
Pozostałości Antybiotyków (MPA) zgodnie z obowiązu-
jącymi instrukcjami. Ocenie poddano mieszanki paszo-
we zawierające w swoim składzie: amoksycylinę, chlo-
rotetracyklinę, doksycyklinę oraz tylozynę.

Badanie homogeniczności pasz leczniczych i pro-
duktów pośrednich na podstawie badania stopnia wy-
mieszania substancji czynnej zostało przeprowadzone 
zgodnie z instrukcją Kwiatek i Przeniosło-Siwczyńska 
[7]. Próbki paszy leczniczej przeznaczone do badań 
w ramach urzędowej kontroli homogeniczności muszą 
być pobierane w trzech zestawach (każdy powinien 
składać się z pięciu próbek pierwotnych) i przynajmniej 
jeden z nich powinien wraz z protokołem trafić do anali-
zy we właściwym laboratorium. Natomiast tylozyna zo-
stała oznaczona zgodnie z instrukcją oznaczania tylozy-
ny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną 
wg Przeniosło-Siwczyńska i Kwiatek [15].

Zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 
29.01.2004 r. [18] ZHW jest laboratorium urzędowym. 
Wykonywane zadania realizowane są zgodnie z regula-
minem. Badania prowadzone przez ZHW są działaniami 
bezstronnymi i niezależnymi. Jest to laboratorium akre-
dytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akre-
dytacji AB 604) [22].

Wyniki i dyskusja

W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w 2018 
roku w ramach urzędowej kontroli dokonano oceny ho-
mogeniczności pasz leczniczych zawierających w swo-
im składzie: tylozynę, doksycyklinę i amoksycylinę. Z ko-
lei w roku 2019 oceniano mieszanki paszowe zawierają-
ce następujące substancje czynne: tylozynę oraz chlo-
rotetracyklinę (tab. 1). Nie oceniano pasz zawierających: 
tiamulinę i linkomycynę. Zarówno w roku 2018, jak i w 2019, 

pasze lecznicze poddane urzędowej kontroli przezna-
czone były dla trzody chlewnej oraz drobiu. Za kryte-
rium oceny homogeniczności zastosowano współczyn-
nik zmienności (CV%), którego wartość nie powinna 
przekraczać 15% dla mieszanek paszowych. Jeżeli 
CV≥15% świadczy to o niewłaściwym wymieszaniu sub-
stancji czynnej w paszy leczniczej, tzn. pasza nie jest 
homogeniczna. Współczynnik zmienności w analizowa-
nych próbkach pasz w latach 2018-2019 ani razu nie 
przekroczył zalecanej wartości, co świadczy o bardzo 
dobrej homogeniczności badanych pasz leczniczych. 
Małe zróżnicowanie homogeniczności pomiędzy bada-
nymi próbkami pasz świadczy o odpowiedniej ich jakości.

W ramach badań usługowych ocenę stopnia wymie-
szania mieszanki przeprowadzono dla próbek pasz 
leczniczych przeznaczonych dla różnych gatunków 
zwierząt gospodarskich. W 2018 roku przebadano 60 
próbek, z czego ponad połowa dotyczyła paszy leczni-
czej przeznaczonej dla trzody chlewnej (dla tuczników 
– 30 próbek, dla warchlaków – 10, dla tuczników i war-
chlaków – 10). Pozostałe analizy dotyczyły kurcząt rzeź-
nych (rys. 1.). W 2019 roku łączna liczba próbek podda-
na ocenie była taka sama jak w roku poprzednim. Nato-
miast wszystkie badania dotyczyły pasz leczniczych 
przeznaczonych dla trzody chlewnej (rys. 2).

W ramach badań usługowych w ZHW w Olsztynie w la-
tach 2018-2019 wykonano łącznie 120 analiz dotyczą-
cych oceny homogeniczności pasz leczniczych. Na 
podstawie CV stwierdzono, że homogeniczność próbek 
pasz analizowanych w 2018 roku nie była wystarczają-
ca. Pasze lecznicze zostały uznane za niehomogenicz-
ne. Niehomogeniczność należy rozpatrywać jako śred-
nią z pięciu próbek. W związku z tym może dojść do 
takiej sytuacji, że jedna z podanych próbek znacząco 
różniła się od pozostałych. Podstawową przyczyną 
może być także zbyt duża lub zbyt mała ilość antybioty-
ku w mieszance. Niestety jest to bardzo niekorzystne 
dla leczonych zwierząt – ich zdrowotności. Zdecydowa-
nie lepiej sytuacja prezentowała się w roku 2019, gdyż 
współczynnik zmienności nie przekroczył 15%, co 

Tabela 1 
Homogeniczność pasz leczniczych oceniana w ramach 
urzędowej kontroli

Homogeniczność pasz leczniczych – monitoring

Rok 2018

Substancja  
czynna

Liczba  
przebadanych  

próbek
CV (%)

Tylozyna 25 2,67
Doksycyklina 10 3,31
Amoksycylina 10 2,23

Rok 2019

Substancja  
czynna

Liczba  
przebadanych  

próbek
CV (%)

Tiamulina 45 2,93
Linkomycyna 5 3,31
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świadczy o właściwym stopniu wymieszania substancji 
czynnej. W ramach badań usługowych analizowaną 
substancją czynną w paszy leczniczej była tylozyna 
(tab. 2). 

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że wszystkie próbki pasz leczniczych poddane analizie 

w ramach urzędowej kontroli były odpowied-
niej jakości, ich stopień wymieszania wg In-
strukcji Głównego Lekarza Weterynarii był 
właściwy. Z kolei w przypadku analiz wykona-
nych usługowo, odnotowano, iż w 2018 roku 
próbki pasz leczniczych zawierające tylozynę 
jako substancję czynną, nie były homogenicz-
ne. Na podstawie kryterium CV (proc.) obliczo-
na wartość przekraczała 15%. 

Wyniki badań mogą sugerować, że pasze 
lecznicze dla zwierząt gospodarskich ocenia-
ne pod kątem homogeniczności przez ZHW 
w Olsztynie w latach 2018-2019 są dobrej ja-
kości. Jednak wciąż zaleca się utrzymanie 
kontroli poziomu substancji przeciwdrobno-
ustrojowych w paszach leczniczych, aby za-
pewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa 
żywności w całym łańcuchu produkcji. 

Ponadto sprawdzono, dla którego gatunku 
zwierząt gospodarskich najczęściej oceniane 
były pasze lecznicze. Dotyczyło to pasz leczni-
czych przeznaczonych do spożycia dla drobiu 
i trzody chlewnej. Jest to efektem tego, że dla 
tych zwierząt gospodarskich pasze lecznicze 
są najczęściej wytwarzane ze względu na in-
tensywność produkcji i podatność na choroby.
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Tabela 2 
Homogeniczność pasz leczniczych oceniana w ramach 
badań usługowych

Homogeniczność pasz leczniczych – badania usługowe

Rok 2018 2019

Substancja czynna Tylozyna

Liczba przebadanych próbek 60 60

CV (%) 16,60 7,72

Rys. 1. Liczba próbek pasz leczniczych poddana ocenie homoge-
niczności wykonana w ramach badań usługowych przez ZHW 
w Olsztynie w 2018 roku w zależności od gatunku zwierząt gospo-
darskich

Rys. 2. Liczba próbek pasz leczniczych poddana ocenie homoge-
niczności wykonana w ramach badań usługowych przez ZHW 
w Olsztynie w 2019 roku w zależności od gatunku zwierząt gospo-
darskich
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Evaluation of the homogeneity of medicinal feeds in the area monitored  
by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2018-2019

Summary
There are many considerations in favour of the use of medicinal feed, including the fact that it is produced on the 
instructions of a veterinarian, which is a guarantee of full control, and that it is highly convenient (especially for 
large flocks). Antimicrobial substances should be evenly distributed throughout the feed so that it has a homo-
geneous structure. This is why it is so important to assess medicinal feeds in terms of homogeneity. Medicinal 
feeds must be homogeneous so that the animals consume the right amount of antibiotic, thus ensuring their 
health. The aim of this study was to assess the homogeneity of medicated livestock feed in 2018-2019 in the 
area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn, as an indicator of their correct use. The species of 
animals for which medicinal feeds were most frequently evaluated were determined as well. The research mate-
rial consisted of feed samples evaluated based on official inspection by the Voivodeship Veterinary Inspectorate 
in feed production plants and on privately commissioned tests. The evaluation of homogeneity of medicated 
feeds in the years 2018-2019 in the Warmian-Masurian Voivodeship was based on data from the Veterinary 
Hygiene Institute in Olsztyn. Medicinal livestock feeds evaluated for homogeneity by the Veterinary Hygiene In-
stitute in Olsztyn in 2018-2019 were found to be of good quality. The most frequently evaluated feeds were those 
intended for pigs and poultry. It is recommended that quality control of medicinal feeds should be continued in 
order to maintain the highest possible level of food safety throughout the production chain.  

KEY WORDS:  medicinal fodder, homogeneity, poultry, pigs
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Budowa i funkcje kopyta
Ewa Wadas, Janusz Wejer,  
Katarzyna Łaskarzewska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Koni i Jeź-
dziectwa

Udomowiając konia, człowiek wziął na siebie odpowie-
dzialność za jego zdrowie, w tym także za pielęgnację 
kończyn i kopyt. Kopyto końskie jest bardzo skompliko-
wanym organem, a warunki stworzone przez człowie-
ka nie zawsze są dla niego odpowiednie. 

Szybki rozwój transportu i mechanizacji rolnictwa 
w ostatnich latach XX wieku wpłynął na zmianę sposo-

bu użytkowania koni [11] z roboczego (głównie jako siła 
pociągowa) na wierzchowe – rekreacyjne i sportowe. 
Nadal jednak współczesnym koniom stawia się duże 
wymagania dotyczące w równej mierze wytrzymało-
ści, jak i siły. Powoduje to wzrost częstotliwości wystę-
powania kontuzji objawiających się nieprawidłowościa-
mi funkcjonowania aparatu ruchu, zwłaszcza u koni 
sportowych [4]. Efektem jest wystąpienie bólu i kulawi-
zny stanowiących przeszkodę w prawidłowym sposo-
bie przemieszczania się konia oraz zaburzających 
jego dobrostan [17]. W zależności od konkurencji jeź-
dzieckiej konie poddawane są różnym obciążeniom 
przyczyniającym się do występowania typowych dla 
danego użytkowania schorzeń ortopedycznych [19].

W naturze dzikie konie pokonują dziennie dystans 
od 10 do 15 km po zróżnicowanym podłożu. Ciągły 
ruch mięśni, stawów i kopyt wspomaga serce w trans-
porcie krwi w organizmie zwierzęcia. Z każdym kro-
kiem konia krew transportowana jest powrotnie z koń-




