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25 maja 2016 r. opublikowano Raport 
Techniczny Europejskiego Urzę-

du ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
prezentujący wyniki monitorowania po-
zostałości leków weterynaryjnych i nie-
których innych substancji u zwierząt ży-
wych i w produktach zwierzęcych, pro-
wadzonego w krajach Unii Europejskiej 
w 2014 r. (1). Obowiązek przygotowywa-
nia rocznych raportów z monitoringu re-
alizowanego zgodnie z wytycznymi dyrek-
tywy Rady 96/23/WE (2) i decyzji Komi-
sji 97/747/WE (3) nakłada na EFSA art. 31 
rozporządzenia Komisji 178/2002 (4). Ra-
porty opracowywane są na podstawie in-
formacji przesyłanych przez kraje człon-
kowskie UE do specjalnej bazy danych ad-
ministrowanej przez Komisję Europejską. 

W odniesieniu do 2014 r. kraje członkow-
skie przesłały do tej bazy ogółem wyniki 
badań 736 907 próbek, w tym 425 232 pró-
bek ukierunkowanych i 14 097 próbek 
podejrzanych, pobranych zgodnie z dys-
pozycjami dyrektywy 96/23/EC i decyzji 
97/747/EC, 4136 próbek z  importu oraz 
293 442 próbek badanych w ramach in-
nych programów kontroli, realizowanych 
zgodnie z prawodawstwem poszczegól-
nych krajów. Wyniki badań dla tej ostat-
niej grupy próbek nie zostały uwzględnio-
ne w omawianym raporcie EFSA. Grupy 
substancji, które powinny być objęte mo-
nitoringiem w ramach krajowych planów 
kontroli pozostałości, wymienione są w za-
łącznikach I i II dyrektywy 96/23/EC. Pod-
stawą do określania minimalnej dla danego 
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kraju liczby próbek od bydła, świń, owiec, 
kóz, koni, drobiu, królików, zwierząt łow-
nych utrzymywanych w warunkach fer-
mowych, dziczyzny, zwierząt akwakultury, 
a także próbek mleka, jaj i miodu, pobiera-
nych do badań w poszczególnych kierun-
kach jest wielkość produkcji w roku po-
przedzającym przygotowanie rocznego 
planu kontroli pozostałości. Szczegółowy 
algorytm podziału próbek przedstawiono 
w załączniku IV do wymienionej dyrekty-
wy. Raport EFSA zawiera analizę danych 
uzyskanych z 28 krajów członkowskich 
UE, uwzględniającą wielkość produkcji 
i liczbę badanych próbek w odniesieniu do 
każdego gatunku zwierząt i rodzaju żyw-
ności objętego monitoringiem. Uwzględ-
niono też wyniki niezgodne dla każdego 
gatunku zwierząt i produktów zwierzę-
cych, listę substancji, dla których uzyska-
no wyniki niezgodne, oraz nazwy krajów 
członkowskich UE, w których takie wyni-
ki dla poszczególnych substancji otrzyma-
no. Ze względu na fakt, że jedna próbka 
mogła być poddawana analizom w wielu 
kierunkach (co jednak nie powinno mieć 
miejsca), w raporcie uwzględniono liczbę 
próbek niezgodnych oraz liczbę wyników 

niezgodnych. Dla ułatwienia analizy danych 
przedstawionych w raporcie zdefiniowano 
szereg pojęć, takich jak: próbki ukierun-
kowane, próbki podejrzane, pozostałości, 
substancje niedozwolone, nielegalne sto-
sowanie i okres karencji. I tak próbki ukie-
runkowane to takie, które zostały pobrane 
w celu i w sposób zwiększający prawdopo-
dobieństwo wykrycia nielegalnego leczenia 
lub kontroli zgodności poziomu pozostało-
ści z przyjętymi w prawie UE wartościami 
maksymalnych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości (maximum residue limits – 
MRL; 5, 6, 7, 8, 9). Próbki podejrzane po-
bierane są w następstwie stwierdzenia wy-
ników niezgodnych dla próbek pobiera-
nych w ramach programu lub podejrzenia 
o stosowanie nielegalnych substancji, nie-
legalnego leczenia albo nieprzestrzegania 
okresów karencji. Substancje nielegalne to 
takie, których stosowanie u zwierząt, któ-
rych tkanki przeznaczone są do spożycia, 
jest w świetle europejskiego prawa niedo-
zwolone. Przez nielegalne leczenie należy 
rozumieć stosowanie substancji niedozwo-
lonych, a także substancji dozwolonych, ale 
w sposób i w celu niezgodnym z prawem 
UE. Wynik niezgodny (non-compliant) 

oznacza przekroczenie dozwolonego limi-
tu pozostałości lub, w przypadku substan-
cji zakazanych, przekroczenie limitu decy-
zyjnego metody potwierdzającej. Próbką 
niezgodną jest próbka badana w jednym 
lub więcej kierunków, jeśli co najmniej je-
den uzyskany wynik jest oceniony jako 
niezgodny. W tabeli 1 zebrano wyniki ba-
dań wykonanych we wszystkich krajach 
członkowskich UE w 2014 r., z uwzględ-
nieniem grup związków (wg załączni-
ka I dyrektywy 96/23/EC), liczby badanych 
próbek oraz liczby próbek i wyników nie-
zgodnych. Jak wynika z przedstawionych 
danych, spośród 425 232 próbek bada-
nych we wszystkich 28 krajach UE zgod-
nie z dyrektywą 96/23/EC 1558 próbek 
(0,37%) oceniono jako niezgodne. Jest to 
nieco wyższy odsetek, niż w poprzednich 
7 latach, kiedy kształtował się on na pozio-
mie 0,25–0,34%. W 2014 r. w UE odnoto-
wano wzrost liczby próbek niezgodnych 
zawierających laktony kwasu rezorcylo-
wego (grupa A4), pierwiastki chemiczne, 
głównie metale (grupa B3c) oraz mikotok-
syny. W porównaniu do poprzednich lat 
spadła liczba próbek zawierających sub-
stancje niedozwolone (A6). Dla innych 

Grupy substancji Liczba próbek badanych
Liczba próbek niezgodnych/

odsetek
Liczba  

wyników niezgodnych

A Substancje o działaniu anabolicznym i substancje niedozwolone 189 196 217/0,11 249

A1 Stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i estry 20 317 1/0,005 1

A2 Środki tyreostatyczne 9 387 55/0,59 55

A3 Sterydy 40 628 36/0,09 44

A4 Laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol 18 356 84/0,46 108

A5 Beta-agoniści 41 322 17/0,04 17

A6 Związki zawarte w załączniku IV do Rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2377/90 z 26 czerwca 1990 r. (10)

80 570 24/0,03 24

B Leki weterynaryjne i substancje skażające 260 733 1 341/0,51 1 571

B1 Substancje przeciwbakteryjne, w tym sulfonamidy, chinolony 122 959 223/0,18 239

B2 Inne leki weterynaryjne 100 392 120/0,12 125

B2a Leki przeciwrobacze 27 672 19/0,07 20

B2b Kokcydiostatyki, w tym nitroimidazole 22 916 46/0,20 46

B2c Karbaminiany i pyretroidy 8 933 2/0,02 2

B2d Neuroleptyki 9 459 2/0,02 2

B2e Niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAIDs) 16 198 24/0,15 26

B2f Inne substancje farmakologicznie czynne 19 981 28/0,14 29

B3 Substancje skażające środowisko i inne substancje 45 648 998/2,19 1 207

B3a Związki chloroorganiczne, w tym polichlorowane bifenyle (PcBs) 19 594 23/0,12 27

B3b Związki fosforoorganiczne 7 595 1/0,01 1

B3c Pierwiastki chemiczne 14 953 809/5,41 874

B3d Mikotoksyny 6 356 140/2,20 277

B3e Barwniki 1 752 27/1,54 28

B3f Inne 1 417 0 0

Razem 425 232 1 558/0,37 1 820

 Tabela 1. Zestawienie wyników badań monitoringowych pozostałości prowadzonych w krajach UE w 2014 r. (próbki ukierunkowane)
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grup substancji nie obserwowano istot-
nych różnic. W Polsce, zgodnie z oma-
wianym raportem EFSA, w 2014 r. zbada-
no 29 764 próbki ukierunkowane, z któ-
rych 75 (0,25%) oceniono jako niezgodne. 
Najwięcej z nich, bo 29, dotyczyło wystę-
powania substancji przeciwbakteryjnych 
(A6 i B1). Oznacza to wzrost w porówna-
niu z 22 takimi próbkami w 2013 r. Pro-
blemem pozostaje utrzymujący się odsetek 
próbek miodu zawierających sulfonamidy. 
W 2014 r. dotyczyło to 5 próbek, co sta-
nowiło 2,9% ze 170 badanych. W 15 prób-
kach stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów metali, przy czym 
dotyczyło to m.in. 9 ze 147 próbek pobra-
nych od zwierząt łownych (6,1%). Substan-
cje niezdozwolone (grupa A) stwierdzono 
w 13 próbkach. Ponadto w 9 przypadkach 
stwierdzono obecność zieleni malachito-
wej w mięsie ryb. Kokcydiostatyki (B2b) 
wykryto w 8 próbkach.

W  tabeli 2 przedstawiono dane do-
tyczące występowania próbek niezgod-
nych u poszczególnych gatunków zwie-
rząt i w produktach zwierzęcych. W odnie-
sieniu do bydła jako niezgodne oceniono 
531 próbek (0,42%), przy czym najwięcej 

dotyczyło zbyt wysokich poziomów metali 
(grupa B3c), głównie miedzi oraz mikotok-
syn (B3d). Ponadto w 48 próbkach wykryto 
tiouracyl (A2), w 16 próbkach substancje 
z grupy A3, w 71 – A4 (alfa- i beta-zearale-
nol), w 17 – A5 (klenbuterol i salbutamol) 
oraz w 6 próbkach – A6 (chloramfenikol 
i semikarbazyd). W grupie B1 (50 próbek) 
najczęściej stwierdzano oksytetracyklinę. 
Poza tym wykazano 25 próbek niezgod-
nych w grupie B2f i 13 w B2e. Spośród 
próbek pobranych od świń jako niezgodne 
oceniono 378 (0,28%), najwięcej w grupach 
B3c (metale) i B3d (mikotoksyny). W gru-
pie B1 stwierdzono 74 próbki niezgodne, 
a w A3 (sterydy) 19 próbek. Pojedyncze 
próbki niezgodne odnotowano w grupach 
A1, A2, A4, A6 (chloramfenikol, metroni-
dazol, hydroksymetronidazol), B2a, B2b, 
B2d i B3a. Jako niezgodne oceniono 85 
(0,32%) próbek od owiec i kóz, najwięcej 
w grupie B3c (metale), w tym głównie z po-
wodu obecności zbyt wysokich poziomów 
ołowiu i miedzi. Ponadto próbki niezgod-
ne występowały w grupach A2, A3, A4, 
A6, B1, B2b, B2e, B2f, B3a i B3b. W przy-
padku koni 192 próbki (4,67%) oceniono 
jako niezgodne, w tym aż 181 na skutek 

obecności metali, głównie kadmu. Odnoto-
wano 5 próbek niezgodnych ze względu na 
zawartość niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych (B2e). Pojedyncze próbki nie-
zgodne występowały w grupach B2a, B2b 
i B3d. Nie stwierdzono próbek niezgod-
nych w grupie A. W próbkach pobranych 
od drobiu niezgodnych było 69 (0,10%), 
w tym 29 w grupie B1 (najczęściej doksy-
cyklina), 21 w grupie B2 i 14 w grupie B3. 
W 5 próbkach stwierdzono obecność sub-
stancji niedozwolonych z grupy A6: AMOZ 
(metabolit nitrofuranów), chloramfenikol, 
dimetridazol i metronidazol. W przypad-
ku zwierząt akwakultury jako niezgod-
ne oceniono 34 próbki (0,47%), w tym aż 
27 z powodu wykrycia barwników (B3e). 
Ponadto stwierdzano obecność substan-
cji z grupy A6, B1, B3a i B3c. Spośród 
29 533 badanych próbek mleka niezgod-
nych było 35 (0,12%), w tym 20 z powo-
du obecności substancji przeciwbakteryj-
nych. Pozostałe próbki niezgodne obejmo-
wały substancje z grup A6, B2a, B2e, B3a 
i B3d. Badano ogółem 13 391 próbek jaj, 
z czego 29 (0,22%) uznano za niezgodne, 
zwłaszcza (18 próbek) w wyniku obecności 
kokcydiostatyków (B2b), w 5 stwierdzono 

Grupy 
substancji 

Liczba próbek badanych/% próbek niezgodnych

Bydło Świnie
Owce/ 

kozy
Konie Drób

Zwierzęta  
akwakultury

Mleko Jaja Króliki
Zwierzęta łowne  

– fermy
Dziczyzna Miód

A 0,21 0,06 0,20 0 0,01 0,05 0,03 0 0 0,52 0 0,15

A1 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 1,00 0,12 0,73 0 0 0 0 0 0 4,76 0 0

A3 0,06 0,20 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4 0,72 0,18 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A5 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A6 0,04 0,01 0,11 0 0,02 0,06 0,03 0,06 0 0,59 0 0,15

B 0,68 0,38 0,35 5,80 0,16 0,63 0,13 0,25 0,25 1,96 5,66 0,75

B1 0,22 0,16 0,26 0 0,16 0,20 0,13 0,09 0,19 0 0 0,72

B2 0,16 0,02 0,17 0,51 0,13 0 0,06 0,36 0,28 0,87 0 0,11

B2a 0,04 0,03 0,21 0,54 0 0 0,07 0 0 0 0 0

B2b 0 0,02 0,11 2,33 0,20 0 0 0,41 0,71 2,45 0 0

B2c 0 0 0 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0,13

B2d 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2e 0,26 0 0,39 0,51 0,19 0 0,03 0 0 1,39 0 0

B2f 0,23 0 0,34 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0

B3 3,67 2,20 1,09 17,87 0,21 0,97 0,16 0,23 0 5,20 5,82 0,99

B3a 0,09 0,02 0,08 0 0 0,14 0,05 0,25 0 1,02 3,32 0

B3b 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3c 7,61 5,10 3,66 25,35 0,26 0,37 0 0 0,85 7,88 6,0 2,73

B3d 5,78 2,64 0 2,63 1,04 0 0,33 0 0 12,50 0 0

B3e 0 0/0 0 0 0 1,55 0 0 0 0 0 0

B3f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 0,42 0,28 0,32 4,67 0,10 0,47 0,12 0,22 0,18 1,56 5,38 0,70

Tabela 2. Odsetek próbek niezgodnych pobranych od poszczególnych gatunków zwierząt i z produktów zwierzęcych (próbki ukierunkowane)
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obecność związków chloroorganicznych 
(B3a), a w 4 – substancji przeciwbakte-
ryjnych (B1). W dwóch próbkach stwier-
dzono obecność chloramfenikolu (A6). 
W pozostałych grupach substancji nie 
było próbek niezgodnych. Z 2762 próbek 
pobranych od królików w dwóch stwier-
dzono obecność substancji przeciwbak-
teryjnych (doksycyklina, sulfadimetoksy-
na), w dwóch – kokcydiostatyków, oraz 
w  jednej – zbyt wysoki poziom ołowiu. 
W 2014  r. przebadano 1918 próbek od 
zwierząt łownych utrzymywanych w wa-
runkach fermowych, 30 z nich określono 
jako niezgodne, w tym 19 z powodu za-
wartości metali (B3c). W  jednej próbce 
stwierdzono obecność tiouracylu (A2), 
a w dwóch – AOZ (metabolit nitrofura-
nów, A6). Pozostałe niezgodne próbki za-
wierały substancje z grup B2b, B2e, B3a 
i B3d. Z 2601 próbek pobranych od zwie-
rząt dziko żyjących w 134 stwierdzono 
zbyt wysoki poziom metali (B3c), w tym 
głównie ołowiu, kadmu i  rtęci. Ponadto 
w 9 próbkach odnotowano przekraczają-
ce dopuszczalne poziomy stężenia związ-
ków chloroorganicznych (B3a). Badano 
również 4294 próbki miodu i w 15 z nich 
stwierdzono podwyższony poziom metali 
(B3c), w 13 – obecność substancji przeciw-
bakteryjnych (B1), w jednej – chloramfe-
nikolu (A6) i w jednej – fluwanilatu (B2c).

Dane dotyczące wyników badań pró-
bek podejrzanych, próbek z importu oraz 
próbek badanych w ramach innych pro-
gramów kontroli pozostałości przedsta-
wiono w tabeli 3. Spośród 14 097 próbek 
podejrzanych 435 (3,09%) oceniono jako 
niezgodne. Dotyczyło to 2,71% próbek po-
branych od bydła, 3,10% od świń, 2,49 od 
owiec i kóz, 3,80% od koni, 1,93% od dro-
biu, 14,52% od zwierząt akwakultury, 1,95% 

próbek mleka, 12,16% próbek jaj, 7,50% 
próbek pobranych od dziczyzny i 13,04% 
próbek miodu. Wśród próbek z  impor-
tu jako niezgodne oceniono 43 (1,04%), 
przy czym najwięcej takich próbek odno-
towano w przypadku zwierząt akwakul-
tury (1,72%). Z 293 442 próbek badanych 
w 2014 r. w ramach innych programów 
kontroli pozostałości wymagań nie speł-
niało 693 (0,24%), w tym m.in. 0,52% pró-
bek pobranych od bydła i 0,20% od świń. 
Szczegółowe informacje dotyczące próbek 
niezgodnych, uwzględniające rodzaj pró-
bek (ukierunkowane, podejrzane, próbki 
z importu oraz badane w ramach innych 
programów kontroli), stwierdzane substan-
cje oraz kraje raportujące wyniki niezgod-
ne zebrano w załącznikach A, B, C i D do 
omawianego raportu EFSA.

Na zakończenie raportu EFSA przed-
stawiono szereg wniosków, w tym m.in.:

 – większość z 28 państw członkowskich 
UE w 2014 r. spełniła wymagania dyrek-
tywy 96/23/EC co do minimalnej licz-
by próbek pobranych do badań w po-
szczególnych kierunkach; 

 – tiouracyl, stwierdzany w 0,59% próbek 
badanych w kierunku tyreostatyków, 
może mieć pochodzenie endogenne;

 – dotyczy to również sterydów anabolicz-
nych wykazanych w 0,20% przypadków 
próbek pobranych od świń;

 – odnotowano wysoki odsetek niezgod-
nych próbek miodu badanych w kie-
runku substancji przeciwbakteryjnych 
(0,72%);

 – od 2009 r. systematycznie spada liczba 
próbek pobranych od drobiu, zawiera-
jących kokcydiostatyki;

 – w grupie B3c próbki niezgodne najczę-
ściej zawierały zbyt wysokie poziomy 
kadmu, ołowiu, rtęci i miedzi;

 – w grupie mikotoksyn identyfikowano 
zearalenon i pochodne, ochratoksy-
nę A i aflatoksynę M1;

 – odsetek próbek zawierających barw-
niki (zieleń malachitowa, zieleń leuko-
malachitowa i fiolet krystaliczny) był 
w 2014 r. znacząco wyższy niż w 2013 r.;

 – w porównaniu do poprzednich 7  lat 
wzrosła liczna próbek zawierających 
laktony kwasu rezorcylowego (A4), me-
tali (B3c) oraz mikotoksyn;

 – w 2014 r. odnotowano mniej próbek 
zawierających substancje niedozwo-
lone (A6) w  stosunku do poprzed-
nich 7 lat;

 – krajowe programy badań kontrolnych 
mogą w poszczególnych latach różnić 
się co do liczby próbek i kierunków ba-
dań, dlatego analiza danych na pozio-
mie UE nie musi dokładnie odzwiercie-
dlać sytuacji w poszczególnych krajach 
członkowskich.
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Żywienie jest jednym z  najważniej-
szych czynników wpływających na 

stan zdrowia. Szczególną uwagę trzeba 
zwracać na prawidłową podaż witamin, 
m.in. witaminy A, która należy do wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach. Wi-
tamina A  reguluje wzrost i  różnicowa-
nie się komórek, uczestniczy w  proce-
sach widzenia, wpływa na płodność oraz 
na stan skóry i błon śluzowych. Prekur-
sorem witaminy A jest beta-karoten, któ-
ry w dużych ilościach występuje w nie-
których pokarmach roślinnych. Wyka-
zano dodatnią zależność między ilością 
pobieranego beta-karotenu a  zawarto-
ścią witaminy A  w  wątrobach młodych 
świń. Jednocześnie stwierdzono, że sto-
pień konwersji beta-karotenu do witami-
ny A ulega obniżeniu wraz ze wzrostem 
jego podaży (1). Spore zainteresowanie 
beta-karotenem w żywieniu zwierząt wy-
nika w dużym stopniu z jego właściwości 
antyoksydacyjnych. Zarówno beta-karo-
ten, jak i witamina A, regulują funkcjono-
wanie układu immunologicznego. Wita-
mina A w dużych ilościach gromadzi się 
w wątrobie. Według jednych danych stę-
żenie retinolu i estrów retinylu w wątro-
bie prosiąt jest wyższe od stężeń w ner-
kach, nadnerczach, płucach i śledzionie 
odpowiednio 15, 82, 165  i 237 razy (2). 
Odnotowano liniową zależność między 
zawartością witaminy A w paszy a jej stę-
żeniem w wątrobie (3).

Prosięta rodzą się z niską zawartością 
retinolu we krwi. Może to wynikać z ogra-
niczonego transportu witaminy A z orga-
nizmu matki do płodu. Można przytoczyć 
badania, w których średnie stężenie reti-
nolu w osoczu krwi prosiąt tuż po poro-
dzie wynosiło 0,07 mg/l. W trzecim dniu 
życia było ponad dwa i pół razy wyższe 
(0,19 mg/l). Szybki wzrost stężenia retinolu 

we krwi prosiąt wynika z pobierania sia-
ry, która stanowi podstawowe źródło wita-
miny A dla najmłodszych osobników. Sia-
ra zawiera znacznie więcej witaminy A od 
mleka. W tych badaniach średnie stęże-
nie retinolu w siarze wynosiło 2,45 mg/kg. 
Stwierdzono znaczne różnice między lo-
chami. Mleko pobrane tydzień po poro-
dzie zawierało ponad 70% mniej retinolu. 
Później zaszły niewielkie zmiany zawarto-
ści tego związku (4). Według innych ob-
serwacji stężenie witaminy A w wydzielinie 
gruczołu sutkowego loch w drugim dniu 
laktacji jest kilka razy wyższe niż w póź-
niejszych okresach laktacji. W drugim dniu 
wynosiło 2,0 × 2,5 mg/kg, a w szesnastym 
i dwudziestym ósmym dniu mniej więcej 
 0,5–0,7 mg/kg (5). W  innych badaniach 
stężenie retinolu w siarze dzień po poro-
dzie wynosiło 4,4 μmol/l. Wydzielina gru-
czołu sutkowego pobrana w trzecim dniu 
po porodzie zawierała 2,3 μmol/l, a trzy 
dni później tylko 1,2 μmol/l (6). Według 
obserwacji polskich naukowców stężenie 
witaminy A w wydzielinie gruczołu sutko-
wego loch, wyrażone w μg/g białka, znacz-
nie wzrasta w pierwszych dwunastu godzi-
nach po porodzie. Do trzydziestej szóstej 
godziny pozostaje na podobnym pozio-
mie, a potem ponownie wzrasta. Trzy dni 
po porodzie stężenie witaminy A w mleku 
przekracza 2 μg/g białka. Najmniej witami-
ny A zawiera wydzielina gruczołu sutko-
wego loch po pierwszym porodzie. Wyż-
sza zawartość tej witaminy u  starszych 
loch może wynikać z większych rezerw 
w organizmie (7).

Nawet jednorazowe podanie witami-
ny A karmiącym lochom może spowo-
dować znaczne zwiększenie jej zawar-
tości w mleku. Potwierdzają to badania, 
w których lochy otrzymały tę witaminę 
w dawce wynoszącej 1050 lub 2100 μmol. 

Nie stwierdzono jednak różnic stężeń 
witaminy A w mleku między lochami, 
którym podano różne dawki (8). Prosię-
ta ssące takie lochy mają więcej witami-
ny A w wątrobie. Jest to widoczne już po 
trzech dniach ssania matek. Obie dawki 
witaminy A powodują podobny wzrost 
jej zawartości w wątrobach prosiąt. Stę-
żenie witaminy A u tych prosiąt wynosiło 
 0,13–0,14 μmol/g i było prawie dwa razy 
wyższe niż u prosiąt ssących matki, któ-
rym nie podano witaminy A (9).

Wzrost zawartości witaminy A w mle-
ku może wynikać z obecności karoteno-
idów w dawce pokarmowej loch. Istnieje 
zatem możliwość poprawy stopnia zaopa-
trzenia prosiąt w witaminę A poprzez po-
dawanie lochom w okresie ciąży i laktacji 
pasz bogatych w karotenoidy, co wykazano 

Vitamin A in nutrition of piglets and sows

Mirowski A.

Nutrition is one of the most important factors 
influencing animal health status. Special attention 
should be given to an adequate supply of vitamins, 
including fat-soluble vitamin A, retinol. Vitamin A 
regulates cellular growth and development. It is 
essential for the proper growth and maintenance 
of surface epithelium. It plays a key role in visual 
transduction and it exhibits immunomodulatory 
activities. Adequate level of vitamin A is essential for 
reproduction. Beta-carotene is a naturally occurring 
precursor of vitamin A. Beta-carotene has been also 
recognized as an important antioxidant. Newborn 
piglets have low blood retinol levels. Their plasma 
retinol concentrations increase immediately after 
colostrum intake. Colostrum is the major source of 
retinol for young piglets. It is important therefore to 
prevent nutritional deficiency of vitamin A in sows 
since maternal dietary vitamin A and provitamin A 
carotenoids intake affects retinol status in weanling 
piglets. The aim of this paper was to present the 
aspects connected with vitamin A  in nutrition of 
piglets and their mothers.

Keywords: veterinary nutrition, vitamin A, piglets, 
sows.

Witamina A w żywieniu prosiąt 
i ich matek
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