
Stada Gatunek Badanie Liczba próbek   
Transport próbek   
 
• Pobrane próbki należy 

niezwłocznie dostarczyć do 
laboratorium. 

• Podczas transportu należy 
chronić próbki przed 
działaniem promieni 
słonecznych, 
a temperatura nie może 
przekraczać 250C . 

• Jeżeli próbki nie mogą być 
wysłane do laboratorium 
w ciągu 24 godzin  od 
pobrania należy 
przetrzymywać ją 
w warunkach chłodniczych 
i w takich też 
transportować.  

Hodowlane Kura hodowlana 

 
Próbki 
właścicielskie  
lub urzędowe 

 

Chów konwencjonalny : 
 

- 2 próbki kału (o łącznej  masie 200-300 g) w zależności  od ilo ści ptaków  
w stadzie*:  

 
lub 
- 2 próbki okładzin (5 par) lub 
- 2 próbki (1 para okładzin +kurz) 
 

Chów klatkowy : 2 próbki kału co najmniej 150 g każda 
 

* Liczba ptaków trzymanych w stadzie 
hodowlanym 

Łączna masa próbek [g] 

250-349 200 

350-449 220 

450-799 250 

800-999 260 

1000 lub więcej 300 

Towarowe 

Kury nioski 

Próbki 
właścicielskie 

 

Chów konwencjonalny:  2 pary okładzin 
 

Chów klatkowy : 2 próbki kału co najmniej 150 g każda 
 

 

Uwaga!  
 

ZHW we Wrocławiu 
ma prawo odstąpić 
od wykonania badania gdy: 
 

•  otrzyma niepoprawnie  
wypełnione zlecenie (w tym 
brak wymaganych danych 
na zleceniu) 

• liczba i rodzaj próbek 
do badania nie spełniają 
wymogów ustanowionych 
w przepisach prawa 

• warunki transportu próbek 
nie spełniają wymagań 
ustanowionych 
w przepisach prawa 

• oraz gdy stan próbki jest 
niezgodny z wymaganiami 
laboratorium 

Pobrane urzędowo 

 

Chów konwencjonalny:  2 pary okładzin+1 para okładzin 
 
Chów klatkowy :  
 

- 2 próbki kału + 1 próbka kału - co najmniej 150 g ka żda 
- 1 próbka odchodów lub wymazów może być zastąpiona próbka kurzu 
 

Kura brojler 
Próbki 
właścicielskie  
i urzędowe 

2 pary okładzin 

Indyki rzeźne 
Próbki 
właścicielskie  
i urzędowe 

2 pary okładzin 

 

U kury nioski towarowej i kury hodowlanej pobiera się próbki od piskląt 1 – dniowych:  

• wyściółka  wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych lub 

• Wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników lub 

• Nie więcej niż 20 sztuk piskląt padłych 


