
Badania laboratoryjne w ramach badań właścicielskich 

przeprowadzanych zgodnie z krajowymi programami zwalczania 

niektórych serotypów  Salmonella w stadach drobiu. 

 

Salmoneloza -  Głównym rezerwuarem pałeczek Salmonella są zwierzęta 

gospodarskie, dzikie oraz gryzonie. Zwierzęta dorosłe rzadko chorują, lecz 

częste bezobjawowe nosicielstwo u zwierząt stanowi duże zagrożenie dla 

środowiska i człowieka. Bakterie te mogą występować również w mięsie, 

zwłaszcza drobiowym i wieprzowym oraz w jajach. Powszechność  

występowania pałeczek Salmonella w środowisku naturalnym przyczynia się 

do wzrostu znaczenia tych drobnoustrojów jako czynnika toksykoinfekcji 

pokarmowych, zaś drób i jego przetwory odgrywają istotną rolę w transmisji 

zarazka.  

Ograniczenie występowania zakażeń pałeczkami Salmonella u drobiu jest 

realizowane przez Krajowe programu zwalczania niektórych 

serotypówSalmonella na lata 2016–2018. 

W roku 2016 będą kontynuowane wszystkie dotychczas realizowane 

programy zwalczania niektórych serotypówSalmonella w stadach drobiu. 

Szczegóły dotyczące sposobu pobierania próbek właścicielskich znajdują się 

w rozporządzeniach (pdf): 

 

- załącznik nr 1) rozporządzenie brojler (pdf) 

-załącznik nr 2) rozporządzenienioska towarowa (pdf) 

-załącznik nr 3) rozporządzenienioska reprodukcyjna (pdf) 

-załącznik nr 4) rozporządzenieindyki rzeźne (pdf) 

 

Prosimy o dostarczanie próbek wraz z pismem przewodnim 

sporządzonym według poniższego wzoru:  

 

załącznik nr 1) brojlery: pismo przewodnie  

załącznik nr 2) nioski towarowe: pismo przewodnie  

załącznik nr 3) nioski reprodukcyjne: pismo przewodnie  

załącznik nr 4) indyki rzeźne: pismo przewodnie  

 

 

 



W przypadku uzyskania wyniku dodatniego powiadamiany jest właściwy 

organ Inspekcji Weterynaryjnej.  

 

Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 08:00 - 15:00  

 

KOSZTY BADAŃ: 

 Badanie w kierunku wykrycia pałeczek Salmonelli – brojlery: 40,00 zł. brutto 

 Badanie w kierunku wykrycia pałeczek Salmonelli – nioski towarowe: 40,00 

zł. brutto 

 Badanie w kierunku wykrycia pałeczek Salmonelli – nioski reprodukcyjne: 2 

x 40,00 zł. brutto (80,00 zł. brutto) 

 Badanie w kierunku wykrycia pałeczek Salmonelli – indyki rzeźne: 40,00 zł. 

brutto 

 

 

KONTAKT:  

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie 

Pracownia Diagnostyki Chorób Drobiu 

Kierownik: lek. wet. Anna Piróg – Komorowska  

ul. Brodowicza 13 B 

30-965 Kraków 69 

Telefon: (12) 293 10 65 

Adres e-mail: zhw@iwet.pl 

 

 

 
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu 

cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
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