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Plan prezentacji  

1. Wprowadzenie, żywność – pasze, a kryzysy żywnościowe   

2. Prawo żywnościowe i paszowe jako składowe bezpieczeństwa łańcucha

3. Owady jako nowe zwierzę gospodarskie do produkcji żywności i pasz 

4. Inspekcja Weterynaryjna w urzędowej kontroli pasz i PAP owadziego

5. Wyzwania w zakresie systemowego zapewnienia bezpieczeństwa pasz i 
PAP owadziego

6. Wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju

7. Zakaz paszowy i jego uchylanie

8. Wnioski i podsumowanie



Społeczny wymiar żywności i żywienia dotyczy 
każdego z nas

 Kilka razy dziennie każdy z nas podejmuje decyzje 
◼ co zjeść, teraz zaczynamy pytać, Czy może OWADY ?

◼ ile zjeść, 

◼ kiedy, 

◼ gdzie, z kim,

 Jednocześnie notujemy wiele zatruć i zakażeń pokarmowych oraz coraz 
więcej globalnych i lokalnych sytuacji kryzysowych związanych z 
bezpieczeństwem żywności, które mają wpływ na decyzje konsumenckie

 Wiele z nich ma źródło paszowe, które powoduje trudne 
sytuacje kryzysowe w dalszych ogniwach łańcucha 
żywnościowego, odpowiada za zatrucia pokarmowe !!!



Źródła kryzysów żywnościowych – głównie 
etap produkcji pierwotnej  
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Produkcja pierwotna pasz
Nieodpowiednie 

postępowanie/przepisy dla 
ochrony przeciw 

zanieczyszczeniom i zepsuciu
Materiałów paszowych i pasz

Wytwórnie Pasz
Nieodpowiednie 

postępowanie/przepisy, 
ażeby unikać 

zanieczyszczeniom lub 
niedostateczna 
dekontaminacja  

Zwierzęta gospodarskie
Nieodpowiednie 

postępowanie w zakresie 
żywienia zwierząt

Pochodzenie, 
źródła

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8pdTtvb7TAhXCtBQKHQKFAawQjRwIBw&url=http://ideaservices.com.au/projects/&psig=AFQjCNEJxEPd2owlC86Cdtlm4AzK_cE0Rw&ust=1493170954063095


Etap produkcji pierwotnej w łańcuchu rolno – spożywczym  –
kluczem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i doskonalenia 

zdrowia publicznego  

Produkcja pierwotna: obecnie następuje koncentracja na zapewnieniu jej
bezpieczeństwa.
Włączamy zdrowie publiczne – analiza ryzyka w bezpieczeństwie żywności

Produkcja surowców żywnościowych ulega intensyfikacji co rodzi nowe zagrożenia
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Gospodarstwo
Zasiewy 
i hodowla 

roślin

Materiały 
paszowe 

Skup surowców
i magazynowanie

Produkcja pasz

Transport 
i dystrybucja 
pasz

Skarmianie 
zwierząt

Żywność 
pochodzenia 
zwierzęcego

Owady i PAP owadzi



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 625/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 

Wprowadza pojęcie łańcucha rolno-spożywczy, a przez to 
podkreśla ważność produkcji rolniczej w przetwórstwie 
spożywczym i konieczność etapowego podejścia, każdy etap 
jest ważny w tym łańcuchu,

Na łańcuch r-s składają się :

◼ procesy, 

◼ produkty (surowce, wyroby końcowe, gotowe np. RTE)

◼ i działania związane z produkcją i obrotem i konsumpcją żywności



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
Nr 178/2002

Swobodny przepływ żywności i pasz w UE może się dokonywać jedynie po 
spełnieniu wymagań zapewniających zdrowie ludzi i zwierząt

⬧ Standardy bezpieczeństwa żywności dla

– surowców i produktów –

dotyczą wszystkich etapów jej produkcji i dystrybucji („od pola do 
stołu”) – całego łańcucha

- również pasz i żywienia zwierząt  (prawo paszowe)

To zrodziło potrzebę zdefiniowania pojęcia prawa paszowego



Rozporządzenie  PEiR nr 625/2017 

Artykuł 2, Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 

„prawo żywnościowe” oznacza prawo żywnościowe w rozumieniu w art. 3 pkt 1 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

„prawo paszowe” oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne regulujące ogólnie kwestię pasz oraz w 
szczególności bezpieczeństwa pasz zarówno na poziomie Unii, jak i 
krajowym, [...] [...] na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji pasz oraz wykorzystania pasz; (nowa def. związana z 
ł.r-s.) 8



Jakość 
zdrowotna 

pasz

Wymagania 
prawne

Składowe jakości paszy i żywienia zwierząt w 
nowym podejściu prawnym i poza prawnym

Cechy 
jakościowe 

paszy

Wartość pokarmowa, odżywcza, wartość 
energetyczna paszy

Bezpieczeństwo paszy, bezpieczeństwo 
dla środowiska 

Autentyczność składu obecność 
zafałszowań, wiarygodność, zaufanie do 

produktu paszowego 

Atrakcyjność i cechy sensoryczne
(smakowitość, zapach, tekstura, itp.)

Dyspozycyjność
(mas jednostkowa, sposób przygotowania..)

Pożądane cechy dla
zwierzęcia 

Potrzeba 
produkcyjna 
– mieszanki 
paszowe 
pełnoporcjowe



Bezpieczeństwo pasz – przede wszystkim 

- ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą 
być podejmowane na wszystkich  etapach produkcji, i obrotu paszy 

(łańcuch paszowy) w odniesieniu do stwierdzanych zagrożeń - w celu 
zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt, ich produkcyjności oraz 

bezpieczeństwa surowców żywnościowych

Nie może więc być nam obojętne czym karmimy zwierzęta 
gospodarskie,

- gdyż zapewnienie bezpieczeństwa pasz i żywienia zwierząt warunkuje 
bezpieczeństwo żywności, co leży w naszym interesie = konsumenta



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania 
pasz,

1. Pasze mogą być wprowadzane na rynek i stosowane
wyłącznie w przypadku, gdy:

- są bezpieczne

- nie wywierają negatywnego wpływu na dobrostan zwierząt i
środowisko

2. Ponadto, podmioty działające na rynku gwarantują, że
pasza:

a) zapewnia zdrowie zwierząt, w niezmienionym składzie, bez
zafałszowań przydatna do określonego celu i o właściwej jakości
handlowej

b) opatrzona etykietą



Pasze niebezpieczne – w praktyce

 Mieszanki paszowe zawierające MMK, PAP tego samego gatunku, białko 
przeżuwaczy

 Mieszanki zawierające antybiotyki i inne niedozwolone leki weterynaryjne 
(poważny problem !)

 Mieszanki zanieczyszczone pałeczką Salmonella

 Mieszanki paszowe niedocelowe zawierające kokcydiostatyki powyżej ML

 Mieszanki zawierające podwyższone poziomy mikotoksyn, dioksyn, metali 
ciężkich itd…

 Pasza/sciółka zanieczyszczone przypadkowo! czynnikami zakaźnymi dla 
zwierząt !!! – mało rozpoznany problem ?

To jest nasza codzienność w PIWet-PIB, IW i jednocześnie czubek góry lodowej



Czy to co widzimy to cała góra lodowa?
Tak/Nie ?

WYZWANIE - W zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa pasz i jej jakości jest dużo 
do poznaniai eksploracji w nowym 
podejściu. 

Potrzebujemy i musimy
zanurkować głębiej !
Potrzebna głębsza naukowa analiza
czynników zagrożeń rzutujących na
bezpieczeństwo pasz i poziom
towarzyszącego ryzyka „science based approach”
z wykorzystaniem badań laboratoryjnych 
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GMO/Nie GMO

Listeria monocytogenes

Leki weterynaryjne

GMO a zdrowie publiczne 

Pasze,

Dobrostan

Niedobór jodu

Jod w żywieniu zwierząt

Niedobór Se, Cu, Mg

Cholesterol
Profilaktyka miażdzycowa

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone

Zatrucia i zakażenia pokarmowe 
(70% ma źródło zwierzęce) 

PAP-BSE

Dioksyny

Zafałszowania
E. coli 0104

Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego łączymy z ochroną zdrowia publicznego 

Toksyny, mikotoksyny

Kiszonki

Botulizm

OWADY, 
PAP owadzi 



Owady w łańcuchu żywnościowym 

 Nowe zwierzę gospodarskie

 Produkcja owadów na cele spożywcze i paszowe

 Produkcja rozwojowa

 Wymaga podjęcia szereg działań, w tym także 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa  
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Owady gospodarskie jako żywność to nie 
tylko dobry biznes, ale i szansa dla 

środowiska 



UWARUNKOWANIA PRODUKCYJNE

Cykl produkcji:  25 - 35 dni
Potencjał czasowy produkcji: 365 dni w roku
7 kg mokrej karmy do produkcji 1 kg larw

Przestrzeń produkcyjna: 20 000 m. kw.
Dla produkcji 50 000 ton larw w roku  
Przy zapotrzebowaniu karmy: 350 tys. ton/rok 

Wydajność PAP/Owadziego: od 8,5 do 11,5 tys. ton 
Wydajność tłuszczu: 3,8 do 5,4 tys. Ton
Cena = 8.000 zł/tonę x 10.000 = 80.000.000 zł

Studium przypadku (Mącznik młynarek  - HI):



Owady i białko owadzie przetworzone (PAP)

Nowe zagadnienie

 Materiał paszowy do wykorzystania w żywieniu 
zwierząt

 Środek spożywczy do żywienia człowieka

Celem szerszego zastosowania wymaga badań, 
przełamania barier, stawia wyzwania



Białko owadzie jako alternatywne źródło 
białka w żywieniu zwierząt i człowieka

 Wiele krajów świata widzi to jako ważny 
problem naukowy i praktyczny 

 Prawo UE dopuszcza to białko do żywienia 
zwierząt i ludzi

 Stąd nasze badania i Konferencje poświęcone 
także temu zagadnieniu



Owady na stołach w UE – jako Nowa Żywność

 Produkty, które przed 1997 r. nie były spożywane w Europie
regularnie, traktowane sąw UE jako tzw. „nowa żywność”.

 Sprzedaż m.in. owadów na obszarze Unii może nastąpić dopiero
po pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności i wydaniu przez Komisję Europejską odpowiednich
przepisów.



Owady na stołach w UE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/882 z
dnia 1 czerwca 2021 r. zezwoliło na wprowadzenie na rynek
suszonych larw Tenebrio molitor (mącznika młynarka) jako nowej
żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniając rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2017/2470.



Rozporządzenie Wykonawcze KE 2021/882 z dnia 1 czerwca 2021
Art.1. Suszone larwy Tenebrio molitor, jak określono w załączniku do niniejszego
rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, na którą wydano
zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.



Owady – jedzenie przyszłości?

Do 2050 r. szacuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na 
żywność z powodu zwiększenia ludzkiej populacji.

Potrzeba alternatywnych źródeł żywności, aby zaspokoić 
rosnące zapotrzebowanie. 

Czy owady to jedzenie przyszłości?



Owady na talerzu 2 miliardów ludzi

❖ Według szacunków International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF),
międzynarodowej organizacji zajmującej się promowaniem wykorzystania owadów w
przemyśle spożywczym i paszach, na świecie istnieje blisko 2000 gatunków owadów
jadalnych, a spożywa je blisko 2 miliardy ludzi;

❖ potrawy z owadów są bardzo popularne w niektórych krajach świata:

- państwa azjatyckie Chiny, Tajlandia, Laos, Kambodża czy Wietnam,

- państwa z innych regionów świata Meksyk, Kolumbia, Australia,

Republika Południowej Afryki.



„Nowe źródło białka paszowego –
owady”

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wysokobiałkowe 
komponenty pasz, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. 

Poszukiwane są nowe źródła białka o optymalnym składzie 
aminokwasowym. 

Uwaga badaczy od pewnego czasu koncentruje się na 
owadach.

Stanowią one nie tylko bogate źródło białka, ale też są łatwo 
dostępne.



Regulacje prawne dotyczące stosowania białka 
owadziego jako materiału paszowego w żywieniu 

zwierząt w UE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do
przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego.

Określone gatunki Owadów stają się zwierzętami gospodarskimi:



Owady hodowane do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego 
pochodzącego od owadów należy uznać za zwierzęta gospodarskie



UWARUNKOWANIA PRODUKCJI PRZETWORZONEGO BIAŁKA Z OWADÓW.

Lata 2018 2020 2025’

Produkcja w tys. ton 1,9 194,4 1 213,49

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1372 uwarunkowania stosowania PBO 
określone w Sekcji F zał. IV do rozp. 999/2001)

1. Białka z owadów i ich mieszanki mogą być przeznaczone do wykorzystania w 
karmieniu akwakultur, drobiu i świń.

2. Przetwarzane metodą sterylizacji ciśnieniowej (metodą 1)  przez zatwierdzone 
zakłady przetwórcze  (art. 24 ust. 1 lit a) rozp. 1069/2009) przeznaczone 
wyłącznie do produkcji produktów z owadów gospodarskich (wyjątek).

3. Z zachowaniem wymogów określonych w zał. X rozdz. II sekcji ! Rozp. 
142/2011.

Dane GEA,‘ prognoza

Przewidywana Produkcja PAP owadziego w Europie



„Owady jadalne, a bezpieczeństwo żywności” – nowa 
publikacja FAO

Wydanie w 2013 roku pionierskiej publikacji 
Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

„Owady jadalne – perspektywy na przyszłość w 
zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i 
paszowego”

wywołało znaczne zainteresowanie hodowlą owadów.



Pytanie ? Dlaczego nie owady? 
Wywiad z dr. Jakubem Urbańskim, jednym z założycieli Spółki HiProMine

 Nie darzymy ich sympatią i najczęściej czujemy do nich wstręt. A szkoda, bo 
owady mogą stać się naszymi sprzymierzeńcami.

 Wydają się mieć wszelkie cechy źródła idealnego białka, nie wspominając o 
ich potencjalnym zastosowaniu w medycynie, farmacji czy w przetwórstwie.

 I dlatego pod Poznaniem powstał ośrodek badawczo-rozwojowy firmy 
HiProMine, w ramach którego prowadzona jest przemysłowa hodowla 
owadów. 

 Jak taka hodowla funkcjonuje? 

 Czy przemysłowe zastosowanie owadów może stać się częścią zielonej 
rewolucji? 



Fabryka białka z owadów w Robakowie

W Robakowie pod Poznaniem wkrótce ruszy innowacyjna na skalę 
światową produkcja – chodzi o ekologiczne pasze dla ryb i drobiu 
uzyskiwane z owadów.

To na początek.

W przyszłości owady będą mogły również służyć do wytwarzania pasz dla 
innych zwierząt, a także produktów stosowanych w kosmetyce i farmacji.







Założenia Projektu „Owady”

 Opracowanie zasad dobrych praktyk 
produkcyjnych i higienicznych 

 Opracowanie zasad systemu HACCP

 Ocena ryzyka w produkcji białka owadziego

 Opracowanie metod wykrywania PAP owadziego



Inspekcja Weterynaryjna

 Owady stają się zwierzęciem gospodarskim –
kontrola produkcji, zdrowia i dobrostanu

 Urzędowa kontrola pasz, w tym PAP 
owadziego, żywności owadziej



PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ (PUKP) W ZAKRESIE 
NADZORU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 Zakres kierunków badań i kontroli corocznie poszerzany 
od 2004 roku – ma to charakter stały

 Koncentracja na czynnikach zagrożeń istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, włączono proces analizy ryzyka 
i parametry jakości  

 Od 2004 roku publikowany 
jest na stronie GIW 

(www.wetgiw.gov.pl)  
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ORGANIZACJA WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI 
LABORATORYJNEJ W POLSCE

MINISTERSTWO ROLNICTWA ROZWOJU WSI

Państwowy Instytut 
Weterynaryjny - PIB

Krajowe Laboratoria 
Referencyjne (KLR AP)

Naukowy i techniczny nadzór 
nad WLD/ZHW

Główny Lekarz Weterynarii

Wojewódzkie Inspektoraty 
Weterynarii

Nadzór administracyjny 

REGIONALNE LABORATORIA DIAGNOST.
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Krajowe Laboratoria Referencyjne - Zakładu Farmakologii i Toksykologii oraz 
Zakładu Radiologii  i Zakładu Higieny Pasz PIWet-PIB

sprawują i rozwijają działalność referencyjną

PIWet - PIB
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Co nas czeka teraz

 Wdrożenie metody mikroskopowej PAP 
owadziego

 Wdrożenie metod identyfikacji gatunkowej PAP 
drobiowego i świńskiego, + UPPZ 

◼ I faza 4 laboratoria ZHW

◼ II faza – zwiększenie liczby ZHW ?

 Wdrożenie metody oznaczania markera GTH w 
mieszankach paszowych ?





Poszerzenie zakresu badań w 
2021/2022

 PAP owadzi (LM) – mieszanki, 

 DNA drobiowe (PCR) – PAP drobiowy

 DNA wieprzowe (PCR) – PAP wieprzowy

 DNA przeżuwaczy (PCR) 

Matryce: UPPZ, PAP, PAP owadzi, mieszanki, próbki 
środowiskowe (pojazdy, kontenery, magazyny)



„higiena pasz” - oznacza środki 

(kontroli) i warunki niezbędne do 

kontroli zagrożeń oraz zapewnienia 

przydatności paszy do żywienia 

zwierząt, z uwzględnieniem jej 

przeznaczenia;

Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 12.01.2005 - o higienie 

pasz zawiera definicję



Bezpieczeństwa PAP-u owadziego i żywienia 
zwierząt tym białkiem

Bezpieczny PAP owadzi to – materiał paszowy, który nie
daje negatywnych skutków dla zdrowia i życia
zwierzęcia, która zapewnia pełnię zdrowia i wytworzenie
bezpiecznych i dobrych jakościowo surowców
żywnościowych.

Droga do bezpieczeństwa wiedzie poprzez wdrożenie 
zasad -Higieny pasz – są to wszystkie warunki i środki 
konieczne, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i 
przydatność pasz do żywienia (jakość)  biorąc pod uwagę 
wszystkie ogniwa  łańcucha produkcji larw, przetwórstwa 
i obrotu.
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Definicja czynnika zagrożenia 
dla pasz

zagrożenie - czynniki biologiczne, 
chemiczne lub fizyczne   występujące 
w paszach mogące spowodować 
negatywne skutki:

 dla zwierzęcia,

 środowiska, dobrostanu

 oraz zdrowia i życia człowieka, 



Musimy różnicować zagrożenia - Rodzaje 
zagrożeń w łańcuchu żywnościowym

 Zagrożenia typu 

◼ biologicznego (B)

◼ chemicznego (C) i 

◼ fizycznego (F)
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Wg rozporządzenia nr 183 w produkcji 
i obrocie pasz należy:

 Wdrożyć zasady Dobrej Praktyki

 Wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Żywieniowej 
Zwierząt

 Wdrożyć system HACCP

 Wdrożyć analizę ryzyka do praktyki w 
produkcji pasz i żywieniu zwierząt 
gospodarskich ?



Wyzwanie – doskonalenie systemowego sprawowania 
nadzoru urzędowego i wewnętrznej kontroli podmiotu 

 Wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego 
żywności muszą podlegać nadzorowi i 
koordynacji

 Badanie produktu końcowego nie daje gwarancji 
jego jakości i bezpieczeństwa

 Podejście systemowe w zapewnieniu 
bezpieczeństwa musi być wdrażane na 
wszystkich etapach !



Podejście systemowe w zapewnieniu bezpieczeństwa w łańcuchu

(W. Edwards Deming's 85-15 Zasada)

85 %

15 %

85% problemów w każdej operacji
leży w systemie i jest za nie 
odpowiedzialny system,

podczas gdy tylko pozostałe 15%
spoczywa w sferze pracowniczej 
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Wyzwanie – wdrażanie prawa paszowego, aby zapobiegać  problemom i 
zapewniać bezpieczeństwo pasz oraz żywienia zwierząt i surowców 

żywnościowych wymaga podejścia systemowego

Musimy analizować zagrożenia i ustalać środki do ich kontroli, 
oceniać ryzyko, i po to..

◼ Tworzymy i wdrażamy prawo paszowe, które po wdrożeniu ma 
zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo pasz dla zwierząt, a zarazem 
żywności, którą spożywamy codziennie,

◼ Podejście systemowe i skoordynowane dla całego łańcucha 
żywnościowego w zakresie analizy występujących zagrożeń (HA) –
obowiązek dla podmiotów tego łańcucha

◼ W celu doskonalenia zdrowia zwierząt (także zdrowia publicznego) wdrażamy 
proces analizy ryzyka (RA) poprzez działania prawne
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Tworzymy system zarządzania bezpieczeństwem produkcji i 
obrotu białka owadziego (łańcucha żywnościowego) 
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Podstawą są zasady GMP/GHP

Podstawa spoczywa na filarach 

Kultura bezpieczeństwa żywności (łańcucha 
żywnościowego/pasz)

Food safety culture (FSC)

Filary 

Zaangażowanie 
rzeczywiste

pracowników

Zaangażowane 
zarządzanie 
kierownictwa

Świadomość
zagrożeń, 

jego znaczenia

Komunikacja
interaktywna

Środki do
realizacji





Cele kultury bezpieczeństwa żywności (FSC)

 Nałożenie na pracodawców i pracowników 
obowiązku systemowego przestrzegania FSC 
poprzez podział obowiązków (procedury, 
instrukcje, karty obowiązków), szkolenie, nadzór, 
kontrole sprawdzające, dokumentacja

 Zwiększenie świadomości pracowników

 Poprawa zachowań pracowników



Publikacje z zakresu FSC



Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha paszowego w 
zakresie czynników zagrożeń – filary + podstawowy 

element (Nr 2)

GMP/GHP/GAP/GAF/GVP - Podstawa

Wszystkie 
podmioty 
Łańcucha 
Paszowego

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna 
GAP - Dobra Praktyka Rolnicza
GAF – Dobra Praktyka Żywienia Zwierząt
GVP – Dobra Praktyka Weterynaryjna

Dobre Praktyki są drugą podstawą systemu 
zarządzania bezpieczeństwem pasz i żywienia 

zwierząt dla KONTROLI ZAGROŻEŃ 
OGÓLNYCH (niespecyficznych etapowo) 

Kultura bezpieczeństwa żywności
Food safety culture (FSC) - Filary
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Ochrona przed 

szkodnikami

Prowadzenie 

odpowiednich procesów 

czyszczenia, mycia i 

dezynfekcji

Maszyny i urządzenia 

- konserwacja, 

przeglądy, 

automatyzacja 
Budynki 

zakładu i 

otoczenie

Odpowiednie 

postepowanie z 

odpadami i ściekami

Zapewnienie 

odpowiedniej jakości i 

bezpieczeństwa wody

Higiena personelu 

i postepowania

Szkolenie 

personelu

działania, które muszą być podjęte, i warunki, 
które muszą być spełniane w obszarze higieny 
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Przyjęcie surowców i 

materiałów do 

produkcji

Identyfikacja 

surowców i 

produktów

Jakość i 

bezpieczeństwo  

surowców i 

wytwarzanych 

produktów

Stosowanie procesów 

technologicznych i 

przestrzeganie 

parametrów 

technologicznych

Znakowanie i 

etykietowanie 

produktu 

Materialy do 

pakowania i 

pakowanie

Magazynowanie

Transport 

wewnętrzny, 

transport 

zewnętrzny i 

dystrybucja

działania, które muszą być podjęte, i warunki, które 

muszą być spełniane w obszarze warunków produkcji 



Wdrożenie zasad GMP/GHP poprzez 
procedury i instrukcje

 PROCEDURA jest to USTALONY 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 OPIS CZYNNOŚCI pozwalających na 
WYKONANIE OKREŚLONEGO DZIAŁANIA 
ZGODNIE z WCZEŚNIEJSZYMI 
USTALENIAMI, zawsze tak samo w 
OKREŚLONYCH  WARUNKACH

◼ INSTRUKCJA  jest też określana jako 
PROCEDURA OPERACYJNA DRUGIEGO 
POZIOMU.
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Dokumentacja GMP i GHP

Dokumentacja systemowa (czynnościowa)

 Procedura zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów

 Procedura magazynowania i transportu

 Procedura ochrony przed szkodnikami

 Procedura czyszczenia, sprzątania, odkażania

Dokumentacja operacyjna (kontrolna)

 Rejestr pobranych próbek i wykonanych badań 
materiałów

 Rejestr przeprowadzonych szkoleń

 Lista kontrolna stanu czystości i higieny 

 Lista kontrolna skuteczności zabiegów DDD



PIRAMIDA STRUKTURY DOKUMENTACJI
zasady GMP/GHP 

STWÓRZ, DOKUMENTUJ, UTRZYMUJ !STWÓRZ, DOKUMENTUJ, UTRZYMUJ !

Księga procedur -

GMP, GHP

PROCEDURY

INSTRUKCJE
ROBOCZE

ZAPISY, REJESTRY I INNE RODZAJE 

DOKUMENTOWANIA

informacja

Proponowane
działanie

dowód

Ochrona przed szkodnikami

Higiena zakładu

Wymagania i zakup 

materiałów, 

dodatków paszowych



Jak efektywnie wdrożyć GMP/GHP

Na etapie produkcji pierwotnej, poza wytwórniami 
pasz, bardzo trudno wdrożyć GMP/GHP w małych i 
średnich firmach/fermach

 Szkolenia, opracowywanie i wdrażanie 
procedur/instrukcji GMP/GHP 

 Element prawa zakładowego/prywatnego

 Prawo zakładowe musi być obligatoryjnie 
wdrożone



Skuteczność GMP/GHP 

 Odpowiednia wiedza i umiejętności

 Stosowanie zasad Dobrych Praktyk !

 Podstawa do wdrożenia wszystkich 7 zasad i 
12 etapów realizacyjnych w systemie 
HACCP
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Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha paszowego w 
zakresie czynników zagrożeń

GMP/GHP/GAP/GAF/GVP

Wszystkie 
podmioty 
Łańcucha 
Paszowego

Kultura bezpieczeństwa żywności
Food safety culture (FSC)

HACCP

Koncepcja Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli (HACCP) jest
systematycznym i określonym podejściem
do zarządzania bezpieczeństwa pasz przez
identyfikację Zagrożeń „etapowo
specyficznych” i ich kontrolę w CCPs

Następny 
element



ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH 
PUNKTÓW KONTROLI

HACCP

Systemowe, systematyczne podejście 
do identyfikacji zagrożeń (etapowych) 
i opanowania tych zagrożeń, czyli ich 

kontroli



Definicje ważniejszych pojęć w 
systemie HACCP 

HACCP - system, który identyfikuje 

specyficzne - etapowo -zagrożenia 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  
jakości żywności/PASZ i

określa środki  kontroli celem ich

eliminowania lub redukowania ich 

występowania.



Zasady HACCP według Codex 
Alimentarius z 1997(1999) roku

1. Przeprowadzenie Analizy Zagrożeń

2. Identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli

3. Określenie wartości krytycznych dla CCP

4. Ustalenie systemu monitorowania CCP

5. Ustalenie procedur działań korygujących

6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu

7. Prowadzenie dokumentacji i zapisów



Definicje ważniejszych pojęć w 
systemie HACCP 

Plan HACCP - jest to dokument  opisujący 
procedury postępowania z „konkretnymi-
specyficznymi etapowo- zagrożeniami“ zgodnie 
z zasadmi systemu HACCP,

dla konkretnego zakładu produkcyjnego,

stosowane w celu  zapewnienia pełniejszego 
bezpieczeństwa produktu wytwarzanego w 
konkretnym zakładzie produkcyjnym.



Dokumentacja w systemie HACCP

 Dokumentacja systemowa (czynnościowa)

◼ Plan HACCP

 Zespół ds. HACCP

 Opis produktu

 Analiza zagrożeń…

 Procedura monitoringu wartości krytycznych 
i działań korygujących w CCP

 Procedura weryfikacji systemu HACCP

 Dokumentacja operacyjna (kontrolna)

 Rejestr wartości krytycznych w CCP

 Raporty z podjętych działań korygujących

 Raporty z auditów systemu HACCP



PIRAMIDA STRUKTURY DOKUMENTACJI 
W SYSTEMIE HACCP

Stwórz Dokumentuj Utrzymuj 

Plan 
HACCP 

PROCEDURY

INSTRUKCJE 
ROBOCZE

ZAPISY, REJESTRY I INNE RODZAJE 
DOKUMENTOWANIA

Informacja

Proponowane 
działanie

Dowody 
podjętych działań 
i wykonanych czynności 

Działania korygujące

Monitoringu w CCP

Weryfikacja HACCP



Skuteczność systemu HACCP

 Odpowiednia wiedza i umiejętności

 Stosowanie w praktyce zasad Dobrych 
Praktyk !

 Stosowanie wszystkich 7 zasad i 12 
etapów realizacyjnych w systemie HACCP

◼ Ograniczenie systemu do analizy i kontroli 
zagrożeń etapowych (występujących i 
związanych z etapami procesu 
technologicznego) w systemie HACCP 71



Skany broszurek

• Wstawic broszurki



Tworzymy system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha 
żywnościowego (Ł.r-s) i Ochroną Zdrowia Publicznego –

narzędzia/kryteria dla żywności, surowców, pasz… 

ALOP

FSO / PO / PC
ADI, TDI, PTWI, 
MRL, ML, NP, DP, 

ZERO 

System HACCP

Dobre Praktyki
GAP/DPR, GAF 

GHPs / GMPs /GVPs/ Bioasekuracja

Rząd

Przemysł

Food Business 
Operator

Kompetentne 
organy

Hazard –
based
approach
Podejście 
„oparte na 
zagrożeniach”

Koncepcja Risk-based 
– w bezpieczeństwie 
żywności oparta na 
nowych kryt. (np. 
FSO, PO, PC)

Kryterium ryzyka –
określ. Poziom 
Ochrony Zdrowia 
Publicznego
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Narzędzia - systemowe

Narzędzie – specjalne programy
postępowanie w ramach zarz. 
ryzykiem

Kryterium zagrożenia–
Bezpieczeństwo 
Produktu 
spożywczego/paszy

Kryteria

pośred.

Starsze podejście



Tworzymy system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha 
żywnościowego (Ł.r-s) i Ochroną Zdrowia Publicznego –

narzędzia/kryteria dla żywności, surowców, pasz… 

ALOP

FSO / PO / PC
ADI, TDI, PTWI, 
MRL, ML, NP, DP, 

ZERO 

System HACCP

Dobre Praktyki GAP/DPR, GAF, 
GHPs / GMPs /GVPs/ 

Bioasekuracja

Rząd

Przemysł

Food Business 
Operator

Kompetentne 
organy

Hazard –
based
approach
Podejście 
„oparte na 
zagrożeniach”

Koncepcja Risk-based 
– w bezpieczeństwie 
żywności oparta na 
nowych kryt. (np. 
FSO, PO, PC, MRL, ML, 
NDP)

Kryterium ryzyka –
określ. Poziom 
Ochrony Zdrowia 
Publicznego
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Narzędzia - systemowe

Narzędzie – specjalne programy
postępowanie w ramach zarz. 
ryzykiem

Kryterium zagrożenia–
Bezpieczeństwo 
Produktu 
spożywczego/paszy

Kryteria

pośred.

Kultura bezpieczeństwa żywności
Food safety culture (FSC)

Obecne podejście 



Ryc.1. Piramida struktury systemu zarządzania 
bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego (pasz)

w połączeniu z ochroną zdrowia publicznego 



Wyzwanie – jak zapewnić bezpieczeństwo paszowe 
w kraju

 Bezpieczeństwo paszowe (feed security) to sytuacja, w której 
produkcja zwierzęca ma fizyczny i ekonomiczny dostęp do 
wystarczającej ilości, bezpiecznej i odżywczej paszy 
zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i produkcyjne.

 Bezpieczeństwo paszowe – wzrost produkcyjności, rozwój 
technologii, ekonomizacja produkcji rolnej i zapewnienie 
odpowiedniej ilości dobrych jakościowo, bezpiecznych  pasz

 W tym obszarze bardzo istotne jest tzw. „białkowe 
bezpieczeństwo kraju”, które jest bardzo problematyczne !!! 



▪ ZMIANY SĄ WYNIKIEM SELEKCJI 

GENETYCZNEJ 

▪ 1957-2005 - 80 % POSTĘPU 

GENETYCZNEGO

▪ 1957, 1978 I 2005 LINIE KURCZĄT 

RZEŹNYCH — ŻYWIONE IDENTYCZNĄ 

PASZĄ 

Zuidhof, MJ, et al. 2014 Poultry Science 93 :1–13

Postęp genetyczny i wzrost przyrostów kurcząt brojlerów osiągnięty
1957-2005 wymaga dobrej, wysokobiałkowej paszy 
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http://ps.oxfordjournals.org/content/early/2014/09/26/ps.2014-04291.abstract


Wyzwanie - Białkowe bezpieczeństwo kraju

 Potrzeby paszowe – to ok. 1-1,2 mln ton białka

 Import pokrywa ok. 0,8 mln ton (1,7 – 2,0 mln ton soi)

 Polska w ok. 70-75% uzależniona jest od importu pasz 
wysokobiałkowych, głownie soi (GMO)

 Istnieje groźba, obecnie już nie tylko teoretyczna, wystąpienia 
braku białkowych pasz dla zwierząt, a w konsekwencji braku 
produkcji wystarczającej ilości żywności



Założenia minimalizacji deficytu białka 

Rynek pasz - (czyste białko) tys. ton



Przetworzone UPPZ mają stać się 
bezpiecznymi PP o znanej gatunkowości 

Produkty pochodne (PP) – produkty otrzymane w wyniku 
przynajmniej jednej obróbki, przekształcania lub 

przetwarzania UPPZ

Produkty 
pochodne

przetwarzanie

Wytwarzanie 
UPPZ

wszelkie produkty pochodzenia 
zwierzęcego jeżeli 
nie są przeznaczone do 
spożycia przez ludzi, 
uznawane będą za UPPZ – będą podlegać 
kontroli identyfikacyjnej w zakresie gatunku.

wg dr K. Bednarczyk



Wyszczególnianie                            Lata 2017 2018 2019 2020

UPPZ razem 1 625 609 1 673 418 1 777 157 1 872 507

UPPZ kat. 3 1 316 323 1 375 590 1 481 582 1 572 946

Produkcja PAP 295 802 306 756 334 719 343 175

Tłuszcze zwierzęce
204 965 202 985 237 108 250934

Zwierzęta futerkowych (+ karmy dla
tych zwierząt ) 415 918 440 813 336 005 322 222

Petfood 149 710 149 710 197 351 187 269

RAZEM PUPZ 2 191237 2 263941 2 310513 2 381998

Dane własne ZPPU

PASZOWY POTENCJAŁ UPPZ 2017-2020



Zastosowanie 2017 2020

Ton % ton %

Eksport do krajów trzecich 84 247 26,46 121 785 33,25

Wewnątrz wspólnotowe dostawy 77 309 24,28 104 580 28,56

Petfood 60 537 19,01 85 912 23,46

Zwierzęta futerkowe 9 030 2,84 3 894 1,06

Akwakultury
Mączka rybna

- (R.K. 2017/893. 
28 044

-
8,81

4 422
-

1,21
-

Nawozy polepszacze glebowe 479 0,15 424 0,12

Inne (techniczne, składy, 
spalanie)

30 606 9,61 27 128 7,41

Magazyn 28 171 8,85 18 080 4,94

Zagospodarowano
Produkcja + magazyn roku pop.

318 423
22 621/295 802

99,86 366 225
23 050/343 175

100,01

STOSOWANIE  PAP WYTWORZONEGO W POLSCE

Dane własne ZPPU



Ograniczenia żywieniowe u zwierząt

Od 1997 roku dotyczyły białka 
zwierzęcego: 

Mączek Mięsno-Kostnych (całkowity zakaz)

PAP – zakaz uchylony 



Co to jest zakaz paszowy (Feed ban) ?

Podstawowy środek kontroli/prewencji w 
odniesieniu do TSE (BSE), na który składa się 
zakaz stosowania PAP w paszach do żywienia 
zwierząt gospodarskich

Zmienia się zakres i znaczenie FB z kilku 
powodów !



Kształtowanie się wskaźnika występowania przypadków
BSE (C-BSE – klasyczna postać - czerwony and A-BSE,
atypowa postać - niebieski) w 28 PC UE od 2003 roku
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BSE w Polsce
liczba przypadków w skali roku
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wg. Prof. P. Polak



Posiedzenie Komitetu sekcja B.B.Ł.Ż -
10.12.2020

Następuje poprawa w zakresie BSE w UE bez 
występowania klasycznego przypadku BSE od 
2016 roku, przy 24 KC posiadających status 
znikomego ryzyka

Strategia UE przewiduje lepsze 
wykorzystanie PAP i materiałów paszowych

Z tego względu w projekcie SANT/07266/2020 
zaproponowano dalsze uchylanie feed banu



Przepisy szczegółowe dotyczące UPPZ/PP –
ciągła nowelizacja

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ,i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011z dnia 25 lutego 
2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl 
tej dyrektywy

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) 
NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące 
zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych
gąbczastych encefalopatii (aktualnie zostało znowelizowane w 
zakresie feed banu) – załącznik IV Rozporządzenie Komisji (UE) 
2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r.



Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011
PRZETWORZONE BIAŁKO ZWIERZĘCE (PAP)

„przetworzone białko zwierzęce” (PAP) oznacza białko zwierzęce

otrzymane całkowicie z materiału kategorii 3, poddane obróbce zgodnie z

załącznikiem X rozdział II sekcja 1 (w tym mączkę z krwi i mączkę

rybną) w celu uczynienia go zdatnym do bezpośredniego zastosowania:

1. jako materiał paszowy lub

2. do jakichkolwiek innych zastosowań w paszach, w tym w karmie dla

zwierząt domowych,

3. bądź do wykorzystania w nawozach organicznych lub polepszaczach

gleby;

jednakże nie obejmuje ono:
produktów z krwi, mleka, produktów na bazie mleka,
produktów pochodnych mleka, siary, produktów z siary,
osadu z centryfug lub separatorów, żelatyny, hydrolizatów białkowych ani fosforanu
diwapniowego,

jaj i produktów jajecznych, w tym skorupek jaj, fosforanu triwapniowego ani kolagenu;



Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 - definicje

„mączka mięsno-kostna” (MBM) oznacza białko zwierzęce uzyskane z przetwarzania 

materiałów kategorii 1 lub kategorii 2 zgodnie z jedną z metod przetwarzania 

przedstawionych w załączniku IV rozdział III; 

„mączka z krwi” oznacza przetworzone białko zwierzęce (PAP) otrzymane w wyniku obróbki cieplnej 

krwi lub frakcji krwi zgodnie z załącznikiem X rozdział II sekcja 1; 

„produkty z krwi” oznaczają produkty otrzymane z krwi lub jej frakcji, z wyłączeniem mączki z krwi; 

obejmują one osocze suszone, mrożone lub płynne, mączkę z krwi pełnej, krwinki czerwone 

suszone, mrożone lub płynne bądź ich frakcje oraz mieszaniny; 
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Uchylenie zakaz paszowego
i jego warunki do spełnienia

Intencja: wprowadzenie PAP ze zwierząt 

nieprzeżuwających do żywienia akwakultury i ostatecznie 

do żywienia krzyżowego świń i drobiu.

Warunki: 

• - wydzielone linie produkcyjne 

• - brak kanibalizmu 

• - dostępne środki kontroli 
91



Zasady Feedbanu w ostatnim momencie przed 
uchyleniem rozp. z 17.08.2021

  
Pasza przeznaczona dla : 
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Rekomendacje EFSA w  sprawie zakazu paszowego

 Badanie i identyfikacja gatunkowa PAP celem wykrycia zanieczyszczenia przed 
dodaniem do mieszanki paszowej 

 Klarowna identyfikacja i/lub systemowy/systematyczny monitoring GTH w 
odniesieniu do materiałów kategorii

 Fizyczna separacja materiałów paszowych dla przeżuwaczy od tych dla 
nieprzeżuwaczy, na wszystkich etapach, od momentu pozyskiwania UPPZ w 
rzeźni, wydzielone linie 

 Ustanowienie na poziomie EU systemu raportowania wyników monitoringu 
zakazu paszowego 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1372 z dnia 
17 sierpnia 2021 r.

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt 
gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż 
zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od 
zwierząt



Skutki, problemy i działania

Nowelizacja prawa UE i PL wprowadza

- rozdzielność linii produkcyjnych dla pozyskiwania UPPZ,

- rozdzielenie linii przetwarzania UPPZ,

- rozdzielenie linii produkcyjnych w WP,

- konieczność opracowania nowych metod badania 
laboratoryjnego i pobierania próbek oraz wykonywania 
analiz,

- ustanowienie systemu kontroli laboratoryjnej, PUKP



Nowelizacji rozporządzenia 999/2001 
z sierpnia 2021

- zmienia załącznik IV w odniesieniu do: 

◼ zakazu paszowego

◼ skarmiania krzyżowego PAP

◼ PAP-u owadziego w żywieniu zwierząt 
gospodarskich

◼ produkcji, transportu i obrotu w tym zakresie
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Załącznik IV do znowelizowanego 
rozp. 999/2001 

Wprowadza zmiany dotyczące:

- krzyżowego skarmiania PAP-u,

- stosowania PAP-u owadziego w żywieniu drobiu i świń,

- wprowadza restrykcje w zakresie produkcji PAP-u, 
mieszanek paszowych z udziałem PAP, transportu, 
magazynowania i stosowania żywieniowego,
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Działania Inspekcji Weterynaryjnej

Wdrożenie rozp. 2021/1372 z 17.08.2021w 
zakresie:

 wdrożenie metod identyfikacji 
gatunkowej PAP i wykrywania PAP 
owadziego !!!

 opracowanie wytycznych w sprawie 
zatwierdzania zakładów (ZM, WP), 
rejestracji gospodarstw, ferm objętych 
nowym prawem !!! 98



Uchylenia zakazu paszowego (Feed ban) w 
odniesieniu do białka owadziego 

PAP owadzi dopuszczony w żywieniu drobiu i 
świń

Warunek: wdrożone (dostępne) operacyjne metody 
kontroli PAP – metoda mikroskopowa + potrzebne 
inne ?

Metoda mikroskopowa w optymalizacji - podwójna 
sedymentacja – pozwala na wykrycie fragmentów 
owadów we  flotacie

W tym samym, czasie co autoryzacja PAP 
wieprzowego w paszach dla drobiu i PAP drobiowego 
dla drobiu !



Uchylenie zakazu paszowego w zakresie PAP –
żywienie krzyżowe (7.09.2021)
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PAP drobiowy

PAP wieprzowy Pasze dla drobiu

Pasze dla świń

Kolagen i żelatyna 
od przeżuwaczy 

Pasza dla nie 
przeżuwaczy

PAP owadzi



Zwierzęta gospodarskie, z których 
otrzymuje się przetworzone białko 
zwierzęce (źródlo PAP)

Zwierzęta gospodarskie, do 
skarmiania których może być 
używane przetworzone białko 
zwierzęce (użytkownik)

Owady gospodarskie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe, świnie, drób

Świnie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe, drób

Drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe, świnie

Owady gospodarskie i świnie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe, drób

Owady gospodarskie i drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe, świnie

Świnie i drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe

Owady gospodarskie, świnie i drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 
futerkowe”

Tabela 1 Zwierzęta gospodarskie jako źródło PAP i użytkownik PAP



Wnioski

Komisja Europejska w latach 2015-2021 roku zrobiła duży postęp w
zakresie prawa żywnościowego i uchylenia zakazu paszowego
(skarmianie krzyżowe), i dała zielone światło do szerszej produkcji i
stosowania białka owadziego w żywieniu ludzi i zwierząt.

W zakresie urzędowej kontroli uchylonego zakazu paszowego brakuje
niektórych elementów, a mianowicie: oficjalnego przekazania i
opublikowania metod identyfikacji gatunkowej (przekazano
10.09.2021), opublikowanej oficjalnej metodyki wykrywania PAP
owadziego.

Dalszy postęp w uchylaniu zakazu paszowego wymagać będzie 
zapewne  jeszcze rozwiązania kilku nowych problemów, a mianowicie: 
wdrożenia metod alternatywnych dla wyników fałszywie dodatnich, 
wdrożenie metodyki dla GTH oraz odniesienia się do zbyt wysokiej 
czułości metody PCR.



Dziękuję Państwu  za uwagę


