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Ocena wyników badania sanitarno-weterynaryjnego
mieruąt ]zeźnych i mięsa w Polsce w latach 1987-1997
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An evaluation of veteilnary inspection of slaughtercd animals and meat in Poland between 1987-1997

Summary

More than l8 millions animals - about 1.5 million cattle, 19:2'313 calves, more than 15 000 sheep, more than
16 million pigs and more than 25 000 horses were slaughtered in Poland in 1997. During pre- and post-slaugh-
ter examinations in that year pathological lesions were found in 40oń of the carca§ses: 20.500ń in cattle, 2.85o/o
in calves, 48.96Vo in sheep, 41.430ń in pigs and l 8.10%o in horses. In 1987 there were 43.799A in e attle, 42.68"ń
in calves,23.530^ in sheep, 33.2lo^ in pigs andż1.2loń in horsos.

More than 92.00 of the slaughtered animals (0,49oYi) were considered to be unfit, less valuable and relatively
unfit. In 1987 these figures were 2.630/o and 580 000, respectively. The following diseases wero diagnosed:
tuberculosisn septicemia and pyemia, neoplasm's, leukemia, icterus, emaciation, watery muscles, purulent
foci, hyperemia and others. Tuberculosis-like lesions were diagnosed in a.009'ń cattle and 0.00ż0ń iń,pigs,
Extensiveness of liver fluke invasion in cattle ranged from0.76Y"to 16.450ń. Bovine cysticercosis was found in
0.25Yo of the animals examined and 4.560ń of echinococcosis and 0.00047o of trichinosis in pigs . More than
807o of trichinosis cas€s were diagnosed in the ten northern voivodships of Poland.

Kelrvords: sIaughtered animals, veterinary inspection.

Z ap ewni enie zdrowej zywno śc i pochodzen ia zwie-
rzęcego wymaga kontroli całego łańcucha produkcyj-
nego, a zwŁaszczabadania ptzed i poubojowego zwie-
rząt rzeźnych (20). W wielu krajach najwięcej uwagi
poświęca się ciągle procesom przetwórczym i produk-
tom poubojowym (21). Oczekuje się, ze w XXI wieku
będą stosowane metody zmniejszaJącę do minimum
lub całkowicie eliminujące szkodliwe dla człowieka
drobnoustroje już w okresie uboju (21). Poszukiwane
są równocześnie nowe systemy intensyłvnego chowu
zw ierząt, które uwzględni ałyby ochronę środowiska,
atakże wymagania życiowe zwierząt, zapewniając im
zdrowie a hodowcom zadowolenie, korzyści i satys-
fakcję z wykonywanej ptacy (17),

Jednym z mierników oceny zdrowta zwierząt jest
ocena wyników ich badania po uboju. W ostatnich la-
tach opublikowano w Polsce szereg doniesień odno-
śnie oceny zwierzątrzeźnych w Polsce, oceny mięsa,
mię s a drobiu i zwlsr ząt wo lno ży j ący cI,1 ( 8 - 1 5, I 8, 22,
23). Wyniki tych badań świadczą o znacznej liczbie
zwierzątrzeźnych, szczególnie bydła i świń, u których
stwierdzono objawy, bądź zmiany chorobowe. Ce1o-
we więc wydaje się dokonanie oceny porównawczej
wyników badania zwierzątrzeźnych i mięsa w Polsce
w okresie dziesięciu lat, tj. 1981-1997. Okres taki
wydaje się być dostatecznie długi jezeli chodzi o chów
i hodowlę zwierzą| a jednocześnie dotyczy dwóch
r ożny ch systemów go spo darc z y ch, gdy ż w l atach dzie -

więcdziesiątych ul egła pryw aty zacji ogromna więk-
szość zakładow przemysłu mięsnego, powstały małe,
prywatne ubojnie zwierząt iprzetwórnie mięsa, Zmię-
nił się handel zwierzętami i produktami spożywczymi
zw lęrzęc e go po chodzeni a.

Materiał i metody

Anal izowano informa cj e otrzymyrvan e z p o szczę gólnych
wojewódzkich inspektoratów weterynaryjnych zebrane w
7997 r., w zakładach rnięsnych bądżprywatnych punktach
uboju, wykorzystano własne spostrzezenia i notatki. Ze-
stawione wyniki porównywano z danymi, jakie byĘ publi-
kowane z podobnych badań przeprowadzonych w 1987 r.

(9). Nie podejmowano oddzielnej oceny zwlcrzątrzeźnych
przemieszczonych do uboju na teren innych wojewodztw z
miejsc ich pochodzenia.

Wyniki iomówienie
Wyniki badania s anitatno-weterynaryj nego p odano

w tab. 1.

W 1997 r. poddano ubojowi pod nadzorem wetery-
naryjnym na terenie Polski ponad 1,5 mln bydła (bez
cieląt), ponad I92tys. cieląt, ponad 15 tys. owiec, pra-
wie 17 mln świń orazponad25 tys. koni (24). Łącznie
stanowiło to ponad 18 mln zwterzątrzeźnych. Było to
nieco mniej niżw 1987 r., w którym poddano ubojowi
ponad l9 mln zwierząt(9).



Tab. l. Wyniki badania san.-wet. zwierząt rzeźnych w latach 1987-1991

325 976 (20,50) 105 686 (3,52) 11 980 (0,78)1 293 952 (43,79)

Tab.2. Rodzai zmian stwierdzonych w badaniu san.-łvet. nvierząt rzeźnych w latach 1987-199'7

43 532 (0,002)

3122 (0,20l'

172 745 (1 ,68)

350 (0,002)

G ruźlica 2024 (0,06)

Nowolwory 126 (0,0007)

30 880 (0,18)Niezupełne wykruawienie, ś mietć
natulalna, ubój w agOnii

21 316 (0,72| 67 811 (0,42)

2550 (0,01)583 (0,01) 832 404 (5,22|Bąblowce

3 1 54 587 (1 9,81 )
0 gniska ropne, zanieczyszczenia,
przekrwienia

531 453 (17,98) 164 564 (10,75) 5 209 363 (30,71)

891 006 (5,59) 947 538 (5,58)39 404 (1,33) 46 688 (2,93)

W 1997 r. stwierdzono podczas badania przed i po-
ubojowego choroby w formie objawow bądż zmlan
chorobowych u prawie 40oń badany ch zwierząt (ab. 1 ).
Najwięcej zwierząt z objawami bądź zmianami wy-
stępowało wśród owiec (48,960ń), a następnie u świń
(4I,43oń), najmniej wśród cieląt (2,85%). W 1987 r.

świń z objawami bądź zmtanami chorobowymi było
33,2Ioń, cteląt 4ż,68olo, a owiec 23,53oń.

W 1997 r. uznano zanięzdatne, mniej wartościowe
lub warunkowo zdatne ponad 92 tys. tusz. Najwięcej
tak ocenionych tusz stanowiły świnie (prawie 78 tys,),
następnie bydło (prawie 12 tys.), najmniej owce
(883 szt.) ikonie (190 szt.). Ogółem stanowiło to0,49oń
wszystki ch po ddanych uboj owi zw ierząt. Wymienio-
ne oceny dotyczyły w 1987 r. ponad 518 tys. tusz, co
stanowiło 2,630ń ubitych.



Tab. 3. Wyniki badania san.-wet. bydła i świń w wojewódz-
twach, w których uznano najwięcej tusz jako niezdatne, mniej
wartościowe Iub warunkowo zdatne do spożycia w 1997 r.

Tab. 5. Wyniki badania san.-wet. w województwach, w któ-
rych stwierdzono najwyższą i najniższą ekstensywność inwa-
zji motylicy wątrobowej w 1997 r.

Tab. 4. Wyniki badania san.-wet. bydła i świń w wojewódz-
trvach, w których stwierdzono najwięcej zmian chorobowych
w postaci ognisk ropnych i przekrwień oraz zanieczy§zczeń
w 1997 r.

W tab. 2 podano rodzaj zmian bądź objawów cho-
robowych stwierdzony ch podczas badania san. -wet.
zwrcrząt TzeŻny ch w latach 1987 -1997 .

Badani em san. -wet. T ozpoznano gruźlicę, promie-
nicę i posocznicę, zmiany nowotworowe, wychudze-
nie lub wodnicę, śmierć naturalną lub ubój w agonii,
w€Iy, bąblowce, motylicę wątrobową ogniska rop-
ne, zanieczyszczenia, przekrwienia, włośnie i inne,

Częstotliwo ść występowania wymieniony ch przy -
czyn dyskwalifikacji do spożycia całych tusz bądź ich
części, względnie określonych narządow różniła się
znacznie na terenie poszczegolnych województw.
Odsetek zwierząt rzeźnych uznanych za niezdatne,
mniej warlościowę lub warunkowo zdatne wahał się u
bydła od 0,08% - radomskie,0]0oń białostockie,
0,140^ - piotrkowskie do 2,530ń - opolskie, 2,I3Yo -

Tab. 6. Wyniki badania san.-wet. w województwach, w któ-
rych stwierdzono najwyższą i najniższą ekstensywność bą-
hlowicv w 1997 r.

przemyskie, czy 3,I3% - szczecińskie. U świń od
0,03oń radomskie, 0,04o^ - ciechanowskie, jelenio-
górskie, piotrkowskie i sieradzkie do 2,60%o elbląskie,
2,560ń koszalińskie, czy 2]00^ szczecińskie. Ze-
stawienie województw, na terenie których najwięcej
tusz bydła itrzody wyłączono zprzęznaczenia do spo-
życiazawiera tab.3.

Porównując Itczby zwierząt poddanych ubojowi z
ilością tttsz uznanych za ntezdatne, mniej warlościo-
webądź warunkowo zdatne, nie stwierdzono prostej
za|ężnosci tych tusz od liczby zwterząL u których
występowały objawy bądź zmiany chorobowe. Zmia-
ny gruźlicze lub gruźliczopodobne występowały u
0,0090ń badanego bydła t u 0,0020ń badanych świń,
wychudzenie bądź wodnica u 0,1żO/o bydła i 0,I2oń
świń, ni e zup ełn e wykrwawi eni e, ś mi erć nafttr alna b ądź
ubój w agonii u0,20oń bydła i 0,18% świń, inne zmia-
ny u 2p3oń bydła i 5,58oń świń, włośnie u 0,0004%
świń. Zmianybądź objawy chorobowe rejestrowano u
bydła od 1,27oń - krakowskie,bez widocznych zmian
nowosądeckię, 7,41oń warszawskię do 35,640ń

1033 (2,50)

1256 (3,13)

4036 (0,87)

7747 |12,73|

2232 (13,21|

15 348 (15,35)

117 (1,05)



świń stwierdzono na terenie 21 województw, przy
czym w II z nich zarejestrowano tylko po jednym,
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