
Komunikat Powiatowe go Lekarza Weterynarii w Dziet2oniowie
z dnia 15 listopada 2o2L r. dla hodowc6w trzody chlewnej,

w sprawie badania Swirl poddawanych ubojowi w gospodarstwie,
z przeznaczeniem migsa na u2ytek wlasny.

Informuje, 2e t:.a podstawie obowi4zuj4cych przepisow od. pocz4tku 2022
roku badanie w kierunku wloSni migsa Swin pochodz4cych z uboju na terenie
gospodarstwa moze byc wykon]rvvane wyl4cznie metoda wytrawiania.

W chwili obecnej takie badania wykon5rwane s4 rnigdzy innymi przez
pracownie znajduj4ce sie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Z4bkowicach Slaskich ul. Dalek a 19, 57 -2OO Z4bkowice Slaskie, w siedzibie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie ul. Brzegowa 63, S7-1OO
Strzelin oraz w Gabinecie Weterynaryjnym Marek Janiszewski, ul. Lukasinskiego
14A, 58-100 Swidnica.

Rowniez lek. wet. Andrzej Bugaj prqygotowuje uruchomienie takiej
pracowni do konca b.r. w Przychodni Weterynaryjnej AAVET ul. Brzegowa 81D,
58-200 Dzierhoniow.

Badanie na wloSnie migsa Swin metod4 wytrawiania zuriapane bgdzie
z koniecznoScia dostarczania prob pochodz4cych z fiIarow przepony oraz migsni
zuchwowych o wadze co najmniej lOO g, bez tluszcztr, w zwiagku z moilIiw4
konieczno Scia wykonania badania potwie r dzaj4cego .

Powy2sze badania zwi4zane bedzie rownie? ze wzrostem jego kosztow, kt6re
:uzaleZnione beda od iloSci prob poddawanych wytrawianiu w jednym cyklu,
w danym dniu.

Ponadto informujg , 2e, w zwi4zku z coraz gorsz4 sytuacj4 epidemiologiczn4
w odniesieniu do afrykanskiego pomoru Swin i ustanowieniem na terenie
wigkszoSci powiatow wojewodztwa dolnoSl4skiego obszarow objgtych
ograntczeniami, w tym calego powiatu wroclawskiego oraz gminy Wiry,ow
w powiecie strzelinskim naIeiry spodziewac sie objgcia w niedlugim czasie takimi
strefami powiatu dzierhoniowskiego.

Zwiqzane to bgdzie z radykaln4 zmiana zasad badania migsa 3wi6
ubijanych w gospodarstwie, poniewa2 opr6cz badania pr6b na wlo$nle
obowi4zkowe bgdzie r6wnieZ badanie przedubojowe i poubojowe calej tuszy
zvtietzgcia.

W zwiqzku z powy2s4fr, w przypadku ustanowienia na terenie powiatu
dzierhoniowskiego obszarow objgtych ograniczeniami, wzrosna koszty badania
migsa, zwi4zane z kosztami dojazdu, rtadzortt weterynaryjnego i ewentualnego
pobrania krwi do badan laboratoryjnych.

Przypominam, 2e nieprzeprowadzanie badan miesa, lub niewykonywanie
ich zgodnie z powy1szymi zasadami groh4wysokie kary administracyjne.

Szczegol.owe informacje w tej sprawie mohna uzyskac w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Dzierhoniowie lub telefonicznie pod numerami:
748312809 i 748324657.


