
Od dnia 30 sierpnia 2015 r. badanie mięsa na obecność włośni będzie 

wykonywane wyłącznie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem 

metody magnetycznego mieszania. 

Badanie takie na terenie powiatu koneckiego można wykonać w Pracowni 

Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 

w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 7.30- 15.30.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, iż od dnia 30 sierpnia 2015 r. 

wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 1375/2015, z dnia 

10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli 

w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (t. j. (Dz. U. UE L z dnia 11 sierpnia 

2015 r.) uchylające rozporządzenie komisji (WE) NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 

2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli 

w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (t.j. Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 

2005 r.). W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich 

informuje, iż od dnia 30 sierpnia 2015r. ww. rozporządzenie nie przewiduje 

możliwości badania mięsa na obecność włośni metodą kompresorową.  

 Próbki do badania należy dostarczyć niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie 

później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały 

pobrane. Po dokonaniu odstrzału próbki do badania należy dostarczyć nie później niż 

48 godzin od dokonania odstrzału. Próbki muszą być przechowywane 

i transportowane w temperaturze, która uniemożliwi rozkład gnilny mięsa przy czym 

nie mogą być zamrażane. 

 Próbki pobiera się, w zależności od gatunku zwierzęcia, z określonych mięśni. 

Tkanka mięśniowa powinna być oczyszczona z tkanki łącznej i tłuszczowej. Próbki 

muszą mieć odpowiednią wagę. 

 

Gatunek Rodzaj tkanki mięśniowej Minimalna masa próbki 

 

ŚWINIA DOMOWA 

 

 

filary przepony 

 

150 g 

 

 

 
DZIK 

 

 filary przepony 

 mięśnie żuchwowe 

 mięśnie przedramienia 

 mięśnie międzyżebrowe 

 mięśnie języka 
 

 

 

 
 

150 g 

 

 
 

NUTRIA 

 filary przepony 

 część żebrowa przepony 

 część mostkowa przepony 

 mięśnie żuchwowe 

 mięśnie przedramienia 

 mięśnie międzyżebrowe 

 mięśnie języka 

 

 
 

150 g 

 

  



Podczas dostarczania próbek należy podać następujące informacje: 

dane osoby dostarczającej próbkę; dane osoby dokonującej uboju/ odstrzału; dane 

właściciela mięsa; nazwa koła łowieckiego; data uboju/ odstrzału; miejsce i godzina 

uboju/ odstrzału; gatunek, płeć, wiek i waga zwierzęcia; miejsce z jakiego został 

pobrany materiał do badania; miejsce znajdowania się tuszy. 

 

 Wynik badania będzie dostępny w ciągu 24 godzin od dostarczenia próbki. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich wydaje zaświadczenie 

o przeprowadzeniu badania próbek mięsa na obecność włośni- produkcja mięsa 

przeznaczonego na użytek własny. Opłata za badanie próbki w kierunku włośni 

wynosi 20,00 złotych. 

 Lekarze weterynarii prowadzący zakłady lecznicze zwierząt nie będą 

wykonywać badań mięsa świń, dzików metodą kompresorową. 


