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Nasz zrrak:

DoL §pra§ly nr:

powiatowy I_ekarz Weterynarii w Słubicach z/s w OŚnie Lubuskim, informuje

o stwierdzeniu rvłośnicy u dzika dnia O9 grudnia 2O2a r. (nr oPaski IW 0SO5/OO1724},

odstrzelonego dnia 30 listopada 2o2a r. rv miejscowości Rybocice, gmina Słubice

w gbwodzie łowieckim nr 108, którego zarządcą jest Koło Łowieckie oJeleń'RzePin,

W związku z powyżsąrm proszę o informowanie o obowiąaku poddawania urzędowemu

;lierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych pw,e7,rtac".onych na potrzeby

własne posiadacza.

Do kazdej tuszy daika należy prz,ek<azać urzędowemrr lekarzowi weterynarii

preeprowadzającemu badanie wypełnione roświadczenie my§liwegoD,

Badaniu rłl kierun}nr wlośni podlega mięso świń, dzików, koni, nutrii i niedŹ,rviedzi ,

Potwierdzeniem przepro§,adzenia urzędowego badania jest zaświadczenie orau

wystawienie rachunlnr z piec,aątką nagłówkową powiatrrwego Inspektoratu §reterynarti

w §lubicach z/s w O§nie Lubuskim.

Mięso r,e r\Nieruąt rzeźnych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa lub z dzicrYznY

pozyskanej wskutek odstrzału napotrzeby własne nie może być wprowadzane do obrotu,
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Dta zapobieżenia razprzesŁrzenianiachoroby przez z\rłierzętadzikie niezbędne jest właściwe

postępowan ie z patrochami.

Dla ograniczenia populacji zakażorrycn rvłterząt mięsozernych i wszystkożernych

stanowiących rezerwąrar wlośnicy wskazane jest :

1. likwidacja tuw, "dzikich' 
wysypisk śmieci

2. nie usuwanie żadnych częilct z tuszy do czasu otrzymania oceny mięsa

3. wlaściwe zabezpieczanię patrochów

4. ograniczenie populacji szczurów

Dla sprawnego prz€prornradzenia urzędowega badania mięsa rwierząt rzeżnych i łownych

niezbędne jest wcześniejsze uzgadnianie potrzeby przeprowadzenia tych cąmności

z urzędowlT ni |ekarzarli weterJrnarii,

lw, które nie było?rzesłtaegam także przed spożywaaiem mięsa świń, nutrii i d"€ikó

poddane urzędowemu badaniu poubojowemu bądź bad,aniu po odstrzeleniu

w prrypadku dzików.
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Otrz,ymują :

1. UMiG Ośno Lubuskie
2. UMiG Rzepin
3, UMiG Słubice
4. UMiG Cybinka
5, UG Cybinka
6. Alu
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