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powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie prosi o podanie do publicznej wiadomoŚci, w sPosób
zwyczajowo przyjęty, że na terenie powiatu mrągowskiego od 16 lipca 20].8 roku będzie moŻliwoŚĆ
przeprowadzenia urzędowego badania mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włoŚni metodą
wytrawiania przy udziale jednej z metod referencyjnych (metoda wytrawiania PróbY zbiorczej z
zastosowaniem metody magnetycznego mieszania).
Badanie wykonywane jest przez następujących wyznaczonych lekarzy weterynarii:

1.

Lek. wet. Filip Kapryan

2,

Lek, wet, Katarzyna Kapryan

Zgłoszenie do badania: osobiście w zakładzie leczniczym dla zwierząt w Mrągowie PrzY ul. Bohaterów
Warszawy 13l1,^w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz, 9.00 do 16.00 oraz w sobotę od godzinY
9.0O do godziny 13.0O lub po uzgodnieniu te|efonicznym pod numerem telefonu 668973758.
Siedziba Stacji: Stacja Diagnostyki Włośnicyw Mrągowie, ul. Bohaterów WarszawY 13/1,^

Badanie w kierunku włośnimetodą wytrawiania przy udziale jednej z metod referencyjnYch
(metoda wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania) przeProwadzane
będzie, począwszy od t7 lipca 2018 roku w każdy wtorek dla próbek dostarczonych od soboty do
poniedziałku do godziny 16.00 i w każdy piątek dla próbek dostarczonych od wtorku do piątku do godziny
13.00.

Koszt badania (bez względu na metodę) wynosi w przypadku badania mięsa Świń 11,00 zł, w
przypadku mięsa z dzików 20,0O zł.
Jednocześniepowiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie informuje, Że w przyPadku Produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
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dnia 21 PaŹdziernika 2010 roku w sPrawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji mięsa na użytek
własnY (tj, z 2oL6 roku Poz,885). Na
Podstawie te8o rozporządzenia posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem
Posiadacza drobiu lub zajęczakÓW, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem
na terenie gospodarstwa
uboju w celu produkcji mięsa, przekazuje Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze

dokonania takiego uboju, które zawiera:

1)

informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju w tym:

a)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania orazadres posiad
acza zwierzęcia,

b)

gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

c)

numer identYfikacYjnY zwierzęcia, jeŻeli z przepisów o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,

d)
e)

imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia
uboju,
miejsce itermin uboju,

2)

oŚwiadczenie o zagosPodarowaniu na własny koszt materiału
szczególnego ryzyka zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 999/2ao7 z dnia 22 maja 2OO1, r,
ustanawiającYm zasadY dotYczące zapobiegania kontroli
i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych
encefalopatii i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1,069/2log z dnia 21,października
2009 r, okreŚlającYm PrzePisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przezludzi- w przypadku
uboju cieląt do 6-9o miesią ca życia,owiec i kóz.
W PrzYPadku Poddania ubojowi Świni lub nutrii mięso pozyskane
oraz mięso dzików odstrzelonych
naleŻY PoddaĆ obowiązkowemu badaniu na obecność
włośni.Badanie w kierunku włośniprzeprowadzane

jest metodą wYtrawiania
Próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania lub na
zYczenie klienta metodą trychinoskoPoWą przy ograniczeniach
w sposobie wykorzystania tego mięsa.
sPosób Pobierania i dostarczania próbek do badania określa
załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21, października 2010 roku
w sprawie wymagań weterynaryjnych
produkcji mięsa na użytek własny (tj, z

201,6 roku poz.885) - w załączeniu

przy

do pisma.

Otrzymują:
1,.

2,
3.

4.
5,
6.

Starosta Powiatu Mrągowo
Burmistrz Miasta Mrągowo,
Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki,
Wójt Gminy Mrągowo,

POwIATolltY LEKAM WETERYNARII
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Wójt Gminy Sorkwity,
Wójt Gminy Piecki,
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I.

LEKARZA WETERYNARII

Sposób pobierania próbek mięsa

1.

U świń domowychl

"

2)

kaŻda wiclkości orzecha laskowego,
z mięśni obu filarów przepony w przejś

i,*'ff§ji'l1#ffii"ęsa,

łączna masa pobranych próbek
nie powinna być mniejsza niż 50 g.
U dzików:

2.

l)

pobiera się sześćpróbek mięsa,
kłżdawielkości orz echa laskowego, po jednej
próbce z:
mięśn.ikażrlego filaru przepony ,przejściu
w
do częściścięgnistej,
mięśni żtchwowych,

a)
b)
c) mięśniprzedramienie,
d) mięśnimiędzyżebrowych,
e) mięśnijęzyka;

Ż) .,;1i,1;ll'rT,lXiii[i:

ą

3,

3)

2)
3)
4)

mięśni określonych w pkt l, wówczas
pobiera się cztery prób_

łącma masa pobranych próbek nie
powinna być mniejsza niż 50

:,""1'JĘ:j,ffi;,.i;l':iiT,

g.

kaŻda wielkości orzecha laskowego,
z mięśni obu filarów przepony
w prz ejś_

rrffi?:$i'.,ll!ilfrx;}J;]iT;j,iy.".,j.,"ffi1|,;j,,u"-*

z mięśniajednego filaru przepony _

Pobiera się dwie Próbki mięsa każda *"*:*r_T::!
laskowego z części żebrowej lrrb
pony - w przypadku braku
mostkowej prze_
mięśniobu filarow przepony, albo
pobicra się dwic próbki migsa,
kźda wiclkości orzecha laskowego, z:

a)
b)

rnięśnijęzyka,

mięśni :żuchwowych lub międzyźebrowych

-

w przl,padku braku mięśni przepony.

Zasady dostarczania próbek do
urzędowego lekarza weterynarii

l.

Próbki powinny być dostarczone
do urzędowego lekarzaweterynarii:

"

2)

v

il*:Ęniektórych

U nutrii:

')

II.

2

'
3,

ffi'#::fr;T"t'.fi"niu

uboju, nie póaniej niż24 godzlny
od terminu uboju zwierzęcia,
z klórego tuszy

niezwłocznie po dokonaniu
odstrzału, nie pófuiej niż 48 godzin
od dokonania odstrzafu.

:;,T*;ffi,.lJ['fJ*#łxTlJ;11'jono*un.

w warunkach zapobiegających
rozkładowi grrilnenru nrię_

Dostarczający próbki porvinien
poinformować urzędowego ,ekarza
weteryr]arii

l)
ż)
3)

wicku aviezęcia;

miejscu pochodz enia zwiętzęęiai
częścizrvierzęcia, z któĘ

zostaĘ pobrane próbki do badania.
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