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Summary

More than 23 mitlion animals - about 1,1 mln caftle, 257 1222 calves, more than 21 million pigs, 18,677 sheeP
and more than 35,000 horses were slaughtered in Polalld in 2003. Pre- and post-slaughter exarninations during
thatyear revealed patfologicallesions in47oń ofthe car
40.13Yo in sh,eep, 15.03% in horses. More than 53,000
be unfit, of minimum value or relatively unfit. The foll
and pyemia, noeplasms, leukemia, icterus, emaciation
Tuberculosis-like |esions were diagnosed in 0.004oń catt
I2.10o/o in cattle of the pigs and tfichinosis - 0.0003%.
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Spozycie mięsa wieprzowego w Polsce kształtuje się
w granicach 34,4-39,6 kg na osobę i jest zblizone jak we Fran-
cji, Irlandii czy Włoszech, niższe natomiast od spozycia
w Hiszpanii (58-66 kg), Danii (63-64 kg), Austrii czy Niem-
czech (56-57 kg), W Polsce zmalało spozycie wołowiny
z 16,4kgdo 5 kg na osobę (9), a produkcja wołowiny zmniej-
szyła się z793 tys. ton (t990 r) do 305 tys. ton (2003 r.).

W tym okresie ubyło ponad 10 mln. sztuk bydła (9). Najwięk-
szym producentem wołowiny w krajach Unii Europejskiej była
Francja (7,] -1,9 mln, ton), a najmniejszym Grecja (5l -54 tys.
ton). W 2003 r. w krajach UE wołowirra stanowiła około 23oń
całości produkowanego mięsa. Jej produkcja w porównaniu
z pierwszą połową lat dziewięćdziesiaJych ubiegłego wieku
(8,1 mln. ton) uległa zmniejszeniu do 7,5 mln. ton. Spowodo-
wane to zostało zmianamj polityki interwencyjnej władz
WspólnoĘ i występowaniemBSE, (9).

Pojawienie się BSE zrodzlło konieczność opracowania
i wdrozenia szeregu przedsięwzięó dla zapewnienia odpowied-
nich standardów zywności, w tym mięsa wołowego. Okreś]o-
ne reformy objęły działalność legislacyjną powołanie i dos-
konalenie słuzb sanitamych i weterynaryjnych, a także po-
prawienie pracy przemysłu mięsn e g o . D ziałania te doĘczyły
nie tylko państw UE, ale nawet tak odległych krajów, jak
Australia czy Nowa Zelandia (1).

W Australii powołano specjalny urząd dla splaw kwaran-
tanny i inspekcji (Australian Quarantine and Inspection
S ervice) dla zapewnie nia b ezpieczeństwa zarówno pro duko-
wanej na miejscu, jak i imporlowanej zywności. Opracowano
3-letni plan działań (2002-2005), w którym określono najwń-
niejsze kierunki i zdefiniowano priorytety. Dotyczyły one
określonych standardów i ich utrzymania, dzl,ałań na wypa-
dek zagr ożeń, pr zeciw działania chorob om zwierza!, zagospo-
darowywania i unieszkodliwiania odpadów, szkoleń, łapz-
ności i wymiany informacji, doskonalenia współpracy t za-
rzalzania określ onymi zespołami ( 1 ).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki bada-
nia zwterzaJrzeźnych i mięsa w Polsce w 2003 r.
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Mateilał i metody

Analizowano infonnacje i materiaĘ otrzymanęz 16 wojewódz-
kich inspektoratów weterynarii, zebrane w 2003 r, z zakładów
uboju i przetwórstwa nrięsa, zęstawione w sprawozdaniach
z wyników urzędowego badania z;wierzaJrzeźnych, mięsa, dro-
bill, dziczyzny i królików, w części dotyczącej zwierzaJrzeżnych
i mięsa (2, 3).

Wyniki iomówienie
W 2003 r. poddano ubojowi pod nadzorem weterynaryj-

nyn] na terenie całego kraju prawie 23 mln. zwierząt (2).

W tym ponad 1,1 rnln. bydła, ponad 250 tys. cieląt, ponad
2 1 mln. świń, ponad 1 8 tys. owiec i ponad 3 5 tys. koni, Szcze-
góły zestawiono w tab. 1. Podczas badania przed- i poubojo-
wego stwierdzono choroby bądż objawy chorobowe u ponad
10 mln. (41,45%) badanych zwierz$,, Najwięcej zwierząt
z chorobami bądż objawami chorobowymi występowało
wśród świń, owiec i bydła, a najmniej u cielal i koni. W wyni-
ku badania uznano za niezdatnę ba!ź o ograniczonej przy-

Tab. 1. Występowanie objawów chorobowych ll zwierząt rzeź-
nych w Polsce w 2003 r.
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Tab.2. Wyniki badania sanitarno-weterynaryjnego rwierzątrzeźnych w Polsce w 2003 r. Qiczbaloń)
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datności do spozycia ponad 55 tys. (0,24%) badanych tusz.
Odsetek niezdatnych wahał się od 0,160/0 u cieląt, 0,230ń
u świń, 0,4IYo u owiec do 0,46Yo u koni i 0,4]oń u bydła.

W tab. 2 podano rodzaj chorób lub objawów chorobowych
stwierdzonych podczas badania san.-wet.

U bydła rozpoznano: gruźlicę, posocznicę i ropnicę, bia-
łaczkę, p oj e dyncz e nowo twory, żółtaczkę, wychudzeni e

i wodnicę, niezupełne wykrwawienie, nienormalny zapach,
motylicę waJrobową ogniska ropnia, przekrwienia bądź za-
nie czy szczenia, w ryrzy cęi b ąb lowicę.

U cieląt rozp oznano niezupełne wykrwawienie, nienotmal-
ny zapach, żółtaczkę, wychudzenie lub wodnicę, moĘlicę
wątrobową przekrwieni a bądż zanieczy szczenta.

U świń rozpoznano: grużlicę, różycę, posocznicę i ropni-
cę, pojedyncze nowotwory promienicę i piasecznicę, żółtacz-
kę, wychudzenie lub wodnicę, niezupełne wykrwawienie, nie-
nonnalny zap ach, wło śnic ę, w Ęr zy cę, b ąblowic ę, sarkospo-

rydiozę, inne pasozyty, ogniska ropne i przekrwieniaba!żza-
nleczyszczenla.

U owiec rozpoznano: posocznicę i ropnicę, wychudzenie
i wo dnicę, w agrzy c ę, bąblowicę, motylice waJrob ową o gnis -

ka ropne, przekrwienia t zanieczyszczenia.
U koni rozpoznano: tęzec, promienicę i ropnicę, pojedyn-

cze nowotwory, żółtaczkę, wychudzenie lub wodnicę, niezu-
pełne wykrwawienie, nienormalny zapach, ogniska ropne,
przekrw ien i a i zanieczy szczenia.

Częstotliwość występowania wymienionych przyczyn dys-
kwalifi kacj i do spozycia cĄch tusz bąd ż ich części lub okreś-
lonych narządów różniła stęznacznie na terenię poszczegól-
nych województw. Podobne ryniki badania sanitarno-wete-
rynaryjnego rejestrowano w latach 1987-2000 (4-7). W bada-

niu przedubojowl. n nie stwier-
dzono u bydła objawów ze stro-
ny centralnego układu nerwo-
wego, które mogĘby nasuwać
podejrzenie gąbczastej encefa-
1opatii.

Należy przypomnieć, że
w Polsce ciągle zb5Ą dlża licz-
b a zw ier ząt wykazuj e odchyle -

nia stanu zdrowiabądź określo-
ne objawy chorobowe. Cho-
roby pasozytnicze, głównie
motylica wątrobowa u bydła
i owiec, bąblowica u świń wy-
magaj ą większego zaintereso-
wania ze strony samych ho-
dowcóą a ze strony władz sa-
morządowych i lekarzy wete-

rynarii pomocy i bardziej efek-
tywnego działania.

O ceniaj ąc urzędowe wyniki
badania zw ierząt rzeżny ch
i mięsa nie mozna pomijaó
udostępnionego w kwietniu
2003 r. protokołu Najwyższej
Izby Kontroli, której celęm
było wprowadzenie realizacji
wniosków podobnej kontroli
przeprowadzonej w 2000 r.

oraz sprawdzenie realizacli
aktualnych zadań w zakresie
nadzoru weterynaryj ne go nad
badaniem zwierzat rzeżny ch
i mięsa w oparciu o obowiązu-

jące przepisy (8). Najważniejsze uwagi krytyczne NIK odno-
siĘ się do braku poprawy j ako ści wykonywanych badań. Spo-
sób ich organizacji przez powtatowych Iekarzy weterynarii.
Urzędowym nadzorem nie obejmowano wszystkich podmio-
tów przedsiębiorstw zaj muj ących się uboj e m zw ierząt l prze -
twórstwem mięsa. W zby,t du żej llczbie przedsiębiorstw stwier-
dzano zaniędbania w części technicznej, aznaczna ich część
nie wprowadziła systemu HACCŁ uważĄąc to za biurokra-
ty c zną uc i ąz1 iwo ś ć. Ni ep okoj ąc o dlża Iiczb a zw ier ząt p o d-
danych ubojowi nie była poddawana badaniu lekarsko-wete-
rynaryJnemu.

Pośrednio po więane ze stwierdzanymi nieprawidłowościa-
mi jest obserwowane zjawisko degradacji wiedzy wśród pra-
cujących, często w bardzo trudnych warunkach, Iekarzy we-
terynarii. Nagminny jest brak zainteresowania zawodowym
piśmiennictwem i dbałość o czystość i estetykę miejsca pracy.
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