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Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny obwiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. nr 207, poz. 1370).

Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy tusza dzika nie
podlega badaniu, próbki do badania mięsa na obecność wiośni pobiera i
dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 4, w załączniku nr 2 tegoż rozporządzenia określony
jest sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady
dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.

I. W przypadku dzików sposób pobierania próbek mięsa jest następujący:
1. u dzików pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha

laskowego, po jednej próbce z:
~ mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej
~ mięśni żuchwowych
~ mięśni przedramienia
~ mięśni międzyżebrowych
~ mięśni języka;

2. jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt l,
wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
3. łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 gram

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii:
~ próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii
~ niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od

dokonania odstrzału
~ próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach

zapobiegających rozkładowi gnilnemu, przy czym próbki nie mogą być
mrożone

~ dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza
weterynarii o: wieku zwierzęcia, miejscu pochodzenia zwierzęcia, części
ciała, z której zostały pobrane próbki do badania



Mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się
badaniu na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie
(Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60) na koszt posiadacza tego mięsa.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że na
terenie województwa uruchomiono dwie pracownie - laboratoria prowadzące badanie
mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania:

1. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp., ul. Bohaterów
Warszawy 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. ZHW Gorzów Wlkp. Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze,
ul. Olbrychta l, 65-823 Zielona Góra.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie przedmiotowej informacji wszystkim
myśliwym.
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