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Raport Komisji Brambella
• wolność od głogu i pragnienie

• wolność od urazów psychicznych i bólu

• wolność od ran i chorób

• wolność od stresu

• wolność do wyrażania naturalnego zachowania się



Królik domowy 
Oryctolagus cuniculus L.

oryttein – kopać,  lados – zając,  cuniculus – podziemne przejście

Oryctolagus cuniculus domesticus
rząd – Lagomorpha – zającokształtne

rodzina – Leporide – zającowate

zaliczany w przepisach san.-wet.
do zajęczaków



zajęczaki

• króliki rzeźne

• nutrie



Wartość odżywcza

Badanie 
sanitarno - weterynaryjne



Liczba zbadanych królików w latach 2000- 2017



Polska Norma
PN – R - 78310

Zwierzęta rzeźne – KRÓLIKI

listopad 2006 r.



króliki rzeźne

- bez względu na rasę, wiek i płeć, 
króliki przeznaczone na ubój



Wymagania dotyczące stanu zdrowia

 zdrowe

 dostatecznie umięśnione

 pochodzące z terenów wolnych 
od chorób zakaźnych

 zakaz uboju
- samic ciężarnych
- samic w okresie laktacji



Klasyfikacja  królików rzeźnych             
ze względu  na kolor okrywy włosowej

króliki białe  b – z dopuszczalnymi 
innymi ubarwieniami na głowie uszach i 
kończynach

króliki kolorowe k – inne niż białe



Klasyfikacja  królików rzeźnych             
ze względu  na pochodzenie

króliki z chowu tradycyjnego S
– przydomowego, żywione ekstensywnie

króliki fermowe T
- chów fermowy, żywienie wyłącznie paszami   
pełnoporcjowymi, granulowanymi



Klasyfikacja  królików rzeźnych             
ze względu  na masę ciała

Klasa I – od 2,2 do 5,5 kg

Klasa II – poniżej 2,2kg i powyżej 5,5kg



przykładowe oznaczenie
królika rzeźnego

 królik rzeźny PN – R – 78310 II S b

 królik rzeźny PN – R – 78310 I T k



Magazyn żywca z zachowaniem dobrostanu
 zwierzęta przetrzymuje się w kojcach, oddzielając każdy 

transport 
 sztuki agresywne należy przetrzymywać w oddzielnych 

kojcach
 głodówka przedubojowa - 12 godz.
 na 5 godz. przed ubojem wskazane jest przerwanie 

podawania wody
 wypoczynek przedubojowy  od 3 do 5 godz.
 właściwe warunki do przeprowadzania badania 

przedubojowego
 oświetlenie  540 luksów
 zwierzęta słabe, chore i podejrzane o chorobę należy 

kierować do uboju sanitarnego, a u królików padłych  
wykonać sekcję

 punkt mycia i dezynfekcji  środków transportowych należy 
zorganizować  obok  magazynu żywca. 



Pomieszczenia ubojowe
 ubój odbywa się w specjalnych dla tego celu 

pomieszczeniach  uznanych  przez władze wet. 
 wyposażenie hali ubojowej zależne jest od  stopnia 

mechanizacji cyklu  ubojowego i obróbki poubojowej 
 zwykle czynności te dokonywane są ręcznie
 podajniki mechaniczne tusz między stanowiskami
 w pomieszczeniach produkcyjnych oświetlenie 300 lux, 
 w miejscu badania san.-wet. 540 lux 
 ubojnia powinna posiadać urządzenia chłodnicze. 
 rozmieszczenie  pomieszczeń powinno  wykluczać 

krzyżowanie się linii  produkcyjnych
 ponadto: strefy produkcyjne, odpowiednie ściany, 

posadzki etc.



Magazynowanie 

 temperatura magazynu chłodni do + 4oC

 zamrażanie           – 26oC

 magazyn mroźnia       – 18oC

 temp. tuszek w transporcie – 8oC



Zastosowanie 
mięsa królików



Elementy zasadnicze

przodek  - 2 części

comber 

uda - 2 części



 mięso drobne bez kości

 mięso drobne bez kości – gotowane

 mięso mielone

 przetwory z mięsa królików
- potrawki
- galarety
- pasztety
- wędliny (kiełbasy)



Wydajność rzeźna

mprzed

mpo
WWP

%100


 61,6 – 65,2%
 zawartość kości – ok.26%



Jakość zdrowotna żywności
ogół cech i kryteriów, 

przy pomocy których charakteryzuje 
się żywność pod względem 

• jakości organoleptycznej
• wartości odżywczej
• bezpieczeństwa dla  zdrowia



Cechy sensoryczne

 Barwa – mlecznoróżowa do różowej      
zależy od rasy, żywienia, płci 

 Zapach – niewyczuwalny, nikły               
zależy od wieku, żywienia

 Tekstura – b. kruche – delikatne  
zależy od grubości włókna



0cena sensoryczna

Rasa
Część 

tuszki
Kruchość Soczystość

Ocena 
ogólna

Mięsna
Udo 3,96 3,98 3,99 

Comber 3,72 3,74 3,75 

Mieszańce
Udo 4,41 4,39 4,43 

Comber 4,27 4,28 4,29 



Wartość odżywcza

Zdolność dostarczenia organizmowi 
materiału:

energetycznego

budulcowego

bioregulatorów



Kryteria  wartości odżywczej

wartość energetyczna

strawność i przyswajalność

wartość biologiczna



Wartość energetyczna

Ilość energii, którą może uzyskać organizm 
w toku przemian trzech głównych 
składników pokarmowych:

1. Węglowodanów

2. Białek

3. Tłuszczów



Skład chemiczny mięsa (%)

Mięśnie Białko Kolagen Tłuszcz Woda

Łopatki 21,14 5,59 5,91 72,79

Uda 22,83 3,61 2,01 75,05

Combra 23,91 1,70 0,92 75,02



Skład chemiczny mięsa
Skład Wieprzowina Wołowina Cielęcina Kurczęta Królik

Woda  (g) 60-75,3 66,3-71,5 70,1-76,9 67,0-75,3 66,2-75,3

Białko (g) 17,2-19,9 18,1-21,3 20,3-20,7 17,9-22,2 18,1-23,9

Tłuszcz (g) 3-22,1 3,1-14,6 1-7 0,9-12,4 0,6-14,4

Energia (kJ) 418-1112 473-854 385-602 406-808 427-849

Cholesterol
(mg/100g)

65 60 70 81 32-50



poziom aminokwasów egzogennych

Aminokwas
Mięśnie

Średnio
combra łopatki uda

Izoleucyna 4,07 4,10 4,06 4,08

Leucyna 7,75 7,95 7,88 7,86

Lizyna 7,88 7,96 7,94 7,93

Metionina + cystyna 5,15 5,23 5,20 5,19

Fenyloalanina + tyrozyna 9,69 9,70 9,64 9,68

Treonina 5,35 5,31 5,38 5,34

Tryptofan 1,69 1,38 1,63 1,60

Walina 5,15 5,19 5,23 5,20



Wartość biologiczna

Część 
tuszki 

PER CS
Suma 

aminokwasów 
egzogennych

Łopatka 2,54 
izoleucyna 

61,82   
46,88Udo 2,60 

Comber 2,62 

Kazeina 2,50 63 45,80



Kwas tłuszczowy Mięsna Mieszańce

Nasycone kwasy tluszczowe SFA

C14:0 mirystynowy 3,67 3,41

C16:0 palmitynowy 33,60 32,17

C18:0 stearynowy 5,67 5,21

Σ SFA 44,69 42,53
Jednonienasycone kwasy tuszowe MUFA

C16:1 oleopalmitynowy 4,47 4,81 

C18:1 stearynowy 28,96 28,01

Σ MUFA 34,50 33,88
Wielonienacycone kwasy tłuszczowe PUFA

C18:2 linolowy 17,45 16,40

C18:3 linolenowy 2,22 6,52

C20:4 arachidonowy 0,31 0,14

Σ PUFA 20,34 23,30

Zawartość kwasów tłuszczowych



Poziom  koenzymu Q10

Typ  hodowli

Przydomowe Fermy 

comber udo comber udo

Białko  ( %) 23,97a 22,54b 23,74a 21,96b
Kolagen (% w 
białku)  1,59a 3,93 b 1,64a 4,12b
Q10 w tkance 
(μg/g) 127,18a 110,91b 94,36b 79,49c
Q10 w białku  
(μg/g) 530,6 a 492,1 a 397,4 b 361,9 b



bezpieczeństwo

zdrowotne



akty prawne
• Rozp. Komisji (WE) Nr 852/2004

• Rozp. Komisji (WE) Nr 853/2004

• Rozp. Komisji (WE) Nr 854/2004

• Obwieszczenie MRiRW z dnia 27 lutego 2015 roku w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

• Rozp. MRiRW z dnia 26.08.2015 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny



Badanie przedubojowe 
 Badanie przedubojowe ważne jest 72 lub 24 godziny. 

 Może być przeprowadzone:

- w gospodarstwie pochodzenia, przed ich transportem do rzeźni.   
Badanie przeprowadza urzędowy lek. wet. lub zatwierdzony lek. 

wet. i obejmuje ono:
a) kontrole rejestrów lub dokumentacji w gospodarstwie, w tym    

informacji dotyczących łańcucha pokarmowego
b) badanie stada

- w ubojni, bezpośrednio przed przeznaczeniem królików do uboju                               
i obejmuje jedynie:

a) kontrolę identyfikacji zwierząt
b) badanie przeglądowe w celu upewnienia się, czy były 

przestrzegane zasady dobrostanu zwierząt oraz czy występują 
oznaki jakiegokolwiek stanu, który mógłby mieć niepożądany wpływ 
na zdrowie ludzi lub zwierząt.



Normy fizjologiczne dla królików

 temperatura – 38,5 do 39,5oC

 tętno – 120 do 140/min

 oddechy – 50 do 60/min



Badanie poubojowe
 oględziny poddanego ubojowi zwierzęcia oraz 

jego narządów

 omacywanie narządów wewnętrznych

 nacinanie płuc, wątroby, śledziony, nerek oraz 
tych części tuszek, które wykazują jakiekolwiek 
zmiany

 badanie konsystencji, zabarwienia i zapachu 
tuszki oraz smaku w uzasadnionych 
przypadkach

 w razie konieczności badania laboratoryjne



Ocena san.-wet. mięsa królików

 zdatne

niezdatne



Za niezdatne do spożycia należy uznać
 jelita, żołądek, narządy płciowe, pęcherzyk żółciowy,

 gałki oczne

 skórę, części przypalcowe kończyn

 całą tuszę wraz z narządami przy stwierdzeniu choroby przenoszącej 
się na ludzi lub zwierzęta

 wychudzenie

 śmierć lub ubój upozorowany

 zmienione chorobowo narządy

 zmienione chorobowo części tuszki                                                    
(rany, stłuczenia, przekrwienia tła urazowego)



Wyniki badania san.-wet.

Tuszki ze zmianami 
chorobowymi (%)

Uznanych za niezdatne

średnio zakres
% 

zbadanych
% 

chorych

4,32 0,59 – 9,23
0,42 – 1,16 

(0,85)
4,94 – 66,64 

(21,17)



Zanieczyszczenie bakteryjne
tuszek królików (log)

Zakład
bakterie

Og. 
liczba

Psychro. Proteolit.

eksportowy 4,27 4,03 3,85

bez uprawnień 5,91 5,72 4,92

ubój gosp. 4,43 4,15 3,91



Zanieczyszczenie bakteryjne
mięsa królików (log)

Czas (h) mięso wątroba nerki

24 4,27 3,25   3,57

72 5,63 5,02 5,04

144 8.01 7,94 8,03



Stwierdzane zmiany

inne choroby zakaźne; 5,91%

motylica; 11,28%

kokcydioza; 30,06%

inne choroby pasożytnicze; 
1,87%

nadmierne wychudzenie; 9,44%

niedostateczne wykrwawienie; 
8,05%

posocznica i ropnica; 33,38%



Niezdatne do spożycia

motylica; 6,70%

niedostateczne 
wykrwawienie; 1,66%

kokcydioza; 65,57%

schorzenia górnych dróg 
oddechechowych; 1,37%

inne choroby zakaźne; 
9,63%

nadmierne wychudzenie; 
1,94%

inne choroby pasożytnicze; 
6,25%

posocznica i ropnica; 6,87%



Pomór królików

 RHD

 występowanie

 zapobieganie - „cunivac” 

 odporność



Wyniki badania poubojowego i parazytologicznego

Badane zwierzęta 100%

Zmiany w badaniu 
poubojowym

tusze 0

płuca 0

wątroba 12,40

jelita 8,02

Wolne od pasożytów 20,43

Z jedną inwazją 0

Z mieszana inwazją 79,56



Wyniki badania poubojowego i parazytologicznego
gatunek Postaci Ekstensywność Intensywność

Kokcydia Wątrobowe 3,34 18614

Jelitowe 56,48 6940

Inwazje mieszane 31,75 46113

Ogółem 91,57 71668

Nicienie Obeliscoides cuniculi 0,36 1

Graphidium strigosum 1,09 3,33

Trichostrongylus spp. 5,47 19,73

Trichuris leporis 3,64 27,10

Passalurus ambiguus 5,83 16,21

Ogółem 16,39 67,37

Tasiemce Cittotaenia spp. 0,72 6,0

Cisticercus pisiformis 4,74 18,0

Ogółem 5,46 24



Ubój na użytek  własny



Na użytek własny na terenie 
gospodarstwa można ubijać:

• cielęta do szóstego miesiąca życia
• świnie
• owce i kozy 
• zwierzęta dzikie utrzymywane 

w gospodarstwie
• drób
• zajęczaki  (króliki i nutrie)



Zasady:

Ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się 
zwierzęta:

1) zdrowe

2) pochodzące z gospodarstw (obszarów) nie
podlegającym ograniczeniom, nakazom lub
zakazom ze względu na choroby zakaźne

3) po leczeniu - po upływie okresu karencji



Zasady – powiadamianie 
powiatowego lekarza wet.

Nie dotyczy drobiu lub zajęczaków



DZIAŁALNOŚĆ 
MARGINALNA, LOKALNA 
I OGRANICZONA



DEFINICJA
Działalność uznaje się za marginalną, lokalną i

ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi
produkcję określonych produktów poch.
zwierzęcego oraz ich sprzedaż
konsumentowi końcowemu, a dostawy do
innych zakładów prowadzących handel
detaliczny dla konsumenta końcowego nie
przekraczają (wagowo) określonych limitów i
stanowią one jedynie niewielką część
produkcji zakładu.



ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI 
Rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa

drobiowego lub zajęczaków lub produkcję
i sprzedaż surowych wyrobów mięsnych lub
mięsa mielonego, a limit dostaw do innych
zakładów wynosi 500 kg tygodniowo

Mięso powinno zostać pozyskane ze zwierząt
ubitych:

w rzeźni lub

w gospodarstwie, a następnie poddanych
badaniu poubojowemu



SPRZEDAŻ 
BEZPOŚREDNIA



DEFINICJE:
bezpośrednie dostawy dokonywane przez

producentów lub myśliwych do konsumenta

końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

bezpośrednio zaopatrującego konsumenta

końcowego:

małych ilości surowców (produkty produkcji

pierwotnej)

małych ilości mięsa drobiu lub zajęczaków

małych ilości zwierzyny łownej

małych ilości dziczyzny



W RAMACH SPRZEDAŻY 
BEZPOŚREDNIEJ DOPUSZCZA SIĘ

Ubój zajęczaków w gospodarstwie producenta, w

którym roczna produkcja nie przekracza 5000

sztuk i sprzedaż ich tuszek lub podrobów

w ilości do 100 sztuk tygodniowo

Obowiązek badania nutrii w kierunku włośnicy -

rozp. Komisji (UE) 2015/1375

Temperatura przechowywania i transportu

nie wyższa niż 4˚C; schłodzenie (lub zamrożenie)

przeprowadza się bezzwłocznie.



Powiatowy lek. wet. na wniosek podmiotu,
może zgodzić się na przekroczenie w danym
tygodniu limitu produkcji pod warunkiem
zachowania rocznego limitu produkcji
wynoszącego:
2500 tusz indyków

10000 tuszek innych gatunków drobiu

5000 tuszek zajęczaków

127400 sztuk jaj pozyskanych od drobiu

52000 l mleka i siary

10400 l śmietany



Rolniczy 
handel detaliczny



Definicja

Handel polegający na zbywaniu 
konsumentowi finalnemu żywności 
pochodzącej w całości lub części              
z własnej uprawy, hodowli lub chowu 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym   



Limity
• Rozp. Min. Rol. i Rozwoju Wsi – 17 grudnia 2016 r.      

w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej      
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 
zakresu i sposobu jej dokumentowania

• Załącznik nr 4 pkt. 2
• Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków lub 

produkowane z tego mięsa surowce wyroby mięsne 
lub mięso mielone

• 2100 kg/rok  





Dziękuję za uwagę




