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I|{FORMACJE OGOLNE DLA KLIENTOW
BADANIE MIĘs.Ą. W KIERUNKU oBECNoścrrłnw włośxr
ZHW w Opolu wykonuje badanie mięsa świńi dzików w kierunku obecności larw
włośniakredyowaną referencyjną metodą wytrawiania próbki zbiorczej
z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania wg Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 2075l20a5 z dnia Sgrudnia 2aa5 r. ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie,

Zńącznik

I,

ro

dział I, Załącznlk III.

Badania wykonuje się z materiału pobranego przez Klienta w sposób zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października
2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek
własny.

1) Próbki mięsa świń domowych

- kilka próbek mięsa, każda wielkościorzecha
laskowego z mięśniobu filarów przepony w przejściu do częściścięgnistejo łącznej
masie nie mniejszej niż 100 g
ż) Próbki mięsa dzików - 6 próbek mięsa, każda wielkości orzęcha laskowego, po jednej
Próbce z: mięśnikażdego z fllaru przepony w przejściu do częściścięgnistej,mięśni
zuchwowych, mięsni przedramienia, mięśnimiędzyżebrowych, mięśnijęzyka
o łącznej masie nie mniejszej niż 100 g
Próbki należy zabezpieczyc przed zanieczyszczeniem oraz do czasu dostarczenia

do ZHW przechowywać w warunkach chłodniczych, Mięsa nie należy mrozić!
Próbki pochodzące od kilku zwierząt należy odpowiednio oznakować i zapakowac
osobno.

Próbki należy dostarcryć niezwłocznie, nie później niź do 24 godzin od daĘ
uboju lub do 48 godzin po dokonaniu odstrzału.

Próbki przyjmowane są do ZHW od poniedziałku do piątku w godzinach
-00
-(X)
7"" .l5"",
w Punkcie Przyjęcia Prób lub na Portierni WIW w opolu
(po wyznaczonych godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy) .
Badanie przeprowadzanejest Ęlko w dni robocze - od poniedziałku do piątku.

W wypadku dostarczenia próbek w godzinach innych niż wlw wymienione lub w dni
wolne od pracy, badanie zostanie wykonane w pierwszym dniu roboczym (próbki
dostarczone w sobotę lub niedzielę zostaną zbadane w poniedziałek).

Klient zobowiązanyjest do wypełnienia dokumentu zawierającego niezbędne

prawidłowego wykon ania badań

ZHW może odstąpić

or

az

v,ry

dania sprawozdania z badań.

dane do

od przyjęcia próbek lub przeprowadzeniabadań w sy.tuacji gdy:
jest
próbka
uszkodzona, żIe oznakowana lub nie odpowiada wymogom norm i
instrukcji wg których majązostać przeprowadzone tiadania. ZIHW odpowiada za
zgodne z ptzepisami postępowanie z próbką od momentu przyjęciajej do badania.
Pozostałościpróbek po badaniach nie podlegają zwrotowi i pozostają w dyspozycji

ZHw

