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1726
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie kategorii materia∏ów paszowych.
Na podstawie art. 38 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U.
Nr 123, poz. 1350) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

§ 1. OkreÊla si´ kategorie materia∏ów paszowych
charakteryzujàcych si´ jednakowym êród∏em pochodzenia, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. (poz. 1726)

KATEGORIE MATERIA¸ÓW PASZOWYCH
CHARAKTERYZUJÑCYCH SI¢ JEDNAKOWYM èRÓD¸EM POCHODZENIA
A. Materia∏y paszowe przeznaczone dla zwierzàt gospodarskich
1. Materia∏y paszowe pochodzenia roÊlinnego:
1) ziarno zbó˝ — ziarna wszystkich gatunków zbó˝
(w∏àcznie z grykà), ca∏e lub poddane obróbce, z których usuni´to tylko ∏uski i plewy;
2) produkty zbo˝owe frakcyjne i uboczne — wszystkie
produkty zbo˝owe frakcyjne i uboczne, z wyjàtkiem
olejów zaliczonych do kategorii wymienionej
w ust. 4 pkt 1, otrzymywane z ziarna zbó˝, o zawartoÊci w∏ókna surowego nie wi´kszej ni˝ 25% w suchej masie;
3) nasiona roÊlin oleistych — ca∏e lub poddane obróbce nasiona lub owoce wszystkich gatunków roÊlin
oleistych, z których usuni´to jedynie ∏uski lub ∏upiny;
4) produkty frakcyjne i uboczne z nasion roÊlin oleistych — wszystkie produkty frakcyjne lub produkty uboczne otrzymywane z nasion i owoców
wszystkich gatunków roÊlin oleistych, z wyjàtkiem
olejów i t∏uszczów zaliczonych do kategorii wymienionej w ust. 4 pkt 1; produkty te nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 25% w∏ókna surowego w suchej masie, chyba ˝e zawierajà wi´cej ni˝ 5% surowych olejów i t∏uszczów w suchej masie, lub wi´cej ni˝ 15%
bia∏ka surowego w suchej masie;
5) produkty i produkty uboczne z nasion roÊlin stràczkowych — ca∏e i frakcjonowane produkty i produkty uboczne otrzymywane z nasion roÊlin stràczko-

wych innych ni˝ nasiona stràczkowych roÊlin oleistych, o których mowa w pkt 3 i 4; produkty te nie
mogà zawieraç wi´cej ni˝ 25% w∏ókna surowego
w suchej masie;
6) produkty i produkty uboczne otrzymywane z bulw
i korzeni — produkty i produkty uboczne otrzymywane z bulw i korzeni, z wy∏àczeniem buraka cukrowego; produkty te nie mogà zawieraç wi´cej ni˝
25% w∏ókna surowego w suchej masie;
7) produkty i produkty uboczne otrzymywane w procesie wytwarzania cukru — produkty i produkty
uboczne otrzymywane z buraka cukrowego i trzciny cukrowej; produkty te nie mogà zawieraç wi´cej
ni˝ 25% w∏ókna surowego w suchej masie;
8) produkty i produkty uboczne przetwórstwa owocowego — produkty i produkty uboczne otrzymywane w procesie przetwarzania owoców; produkty te
nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 25% w∏ókna surowego w suchej masie, je˝eli nie zawierajà wi´cej ni˝
5% surowych olejów i t∏uszczów w suchej masie
lub wi´cej ni˝ 15% bia∏ka surowego w suchej masie;
9) susze paszowe — nadziemne cz´Êci roÊlin pastewnych skoszone w stanie zielonym i poddane suszeniu w sposób sztuczny lub naturalny; produkty te
nie mogà zawieraç wi´cej ni˝ 25% w∏ókna surowego w suchej masie, je˝eli nie zawierajà wi´cej ni˝
15% bia∏ka surowego w suchej masie;
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10) materia∏y paszowe o wysokiej zawartoÊci w∏ókna
— materia∏y paszowe zawierajàce wi´cej ni˝ 25%
w∏ókna surowego w suchej masie, takie jak s∏oma,
∏upiny i plewy, z wyjàtkiem produktów, o których
mowa w pkt 5, 8 i 9.
2. Materia∏y paszowe pochodzenia zwierz´cego:
1) produkty mleczne — produkty uzyskiwane w procesie przetwarzania mleka, z wyjàtkiem t∏uszczów
mlecznych zaliczanych do kategorii wymienionej
w ust. 4 pkt 1;
2) produkty rybne — ca∏e ryby lub ich cz´Êci oraz inne
organizmy morskie, a tak˝e produkty otrzymywane
w procesie przetworzenia ryb, z wyjàtkiem oleju
rybnego i jego pochodnych w∏àczonych do kategorii wymienionej w ust. 4 pkt 1; kategoria ta nie dotyczy produktów zawierajàcych wi´cej ni˝ 50% po-
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pio∏u w suchej masie, które zaliczane sà do kategorii, o której mowa w ust. 3.
3. Materia∏y paszowe pochodzenia mineralnego —
substancje mineralne organiczne lub nieorganiczne zawierajàce wi´cej ni˝ 50% popio∏u w suchej masie, inne
ni˝ materia∏y zawierajàce wi´cej ni˝ 5% popio∏u nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym w suchej
masie.
4. Materia∏y paszowe pochodzenia mieszanego:
1) oleje i t∏uszcze — t∏uszcze i oleje pochodzenia zwierz´cego lub roÊlinnego i ich pochodne;
2) produkty piekarskie i wyroby przemys∏u wytwarzajàcego makarony — odpady i nadwy˝ki produktów
piekarskich oraz odpady i nadwy˝ki z zak∏adów wytwarzajàcych makarony.

B. Materia∏y paszowe przeznaczone dla zwierzàt domowych
1. Materia∏y paszowe pochodzenia zwierz´cego:
1) mi´so i produkty pochodzenia zwierz´cego —
wszystkie cz´Êci cia∏a zwierzàt rzeênych, Êwie˝e lub
poddane dzia∏aniu odpowiednich procesów, oraz
wszystkie produkty i ich pochodne otrzymane
w wyniku procesów przetwarzania tusz lub cz´Êci
tusz zwierzàt rzeênych;
2) mleko i produkty mleczne — wszystkie produkty
mleczne, Êwie˝e lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów, oraz produkty
otrzymywane w procesie ich przetwarzania;
3) jaja i produkty z jaj — wszystkie produkty z jaj, Êwie˝e lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów oraz produkty uboczne powsta∏e po ich przetworzeniu;
4) mi´czaki i skorupiaki — wszystkie gatunki mi´czaków, skorupiaków i ma∏˝, Êwie˝e lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów,
i produkty powsta∏e po ich przetworzeniu;

3) produkty pochodzenia roÊlinnego — produkty pochodne otrzymywane w procesie przetwarzania
produktów roÊlinnych, a w szczególnoÊci zbó˝, warzyw, roÊlin stràczkowych i nasion roÊlin oleistych;
4) roÊlinne ekstrakty bia∏kowe — wszystkie produkty
pochodzenia roÊlinnego o skoncentrowanej zawartoÊci bia∏ka, uzyskane przez zastosowanie odpowiednich procesów technologicznych; produkty te
zawierajà co najmniej 50% bia∏ka surowego w suchej masie, którego struktura mog∏a ulec zmianie;
5) dro˝d˝e — wszystkie dro˝d˝e, których komórki zosta∏y zabite i wysuszone;
6) cukry — wszystkie rodzaje cukrów;
7) owoce — wszystkie rodzaje owoców, Êwie˝e lub
konserwowane przez poddanie ich dzia∏aniu odpowiednich procesów;
8) orzechy — zawartoÊç orzechów pozbawionych ∏upin;

5) owady — wszystkie gatunki owadów w ka˝dym
stadium rozwojowym;

9) nasiona — wszystkie rodzaje nasion w ca∏oÊci lub
grubo zmielone;

6) ryby i produkty rybne — ryby lub ich cz´Êci, Êwie˝e
lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów, oraz produkty powsta∏e po ich
przetworzeniu.

10) glony — glony, Êwie˝e lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów.

2. Materia∏y paszowe pochodzenia roÊlinnego:
1) zbo˝a — wszystkie gatunki zbó˝, niezale˝nie od metody ich obróbki lub produkty skrobiowe otrzymywane z bielma;
2) warzywa — wszystkie gatunki warzyw i roÊlin
stràczkowych, Êwie˝e lub konserwowane przez zastosowanie odpowiednich procesów;

3. Materia∏y paszowe pochodzenia mineralnego —
wszystkie substancje nieorganiczne odpowiednie do
stosowania w ˝ywieniu zwierzàt.
4. Materia∏y paszowe pochodzenia mieszanego:
1) oleje i t∏uszcze — wszystkie oleje i t∏uszcze zwierz´ce lub roÊlinne;
2) produkty piekarnicze — wszelkiego rodzaju pieczywo, ciasto, herbatniki i makarony.

