
Warto hodować świnie z nami!

Najlepszy Partner 
w Hodowli



Korzystaj z profesjonalnej pomocy

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
jako organizacja samorządowa działająca od 1958 roku prowa-
dzi ocenę wartości użytkowej trzody chlewnej, realizuje program 
hodowlany świń ras: wielka biała polska, polska biała zwisło-
ucha, hampshire, duroc, pietrain i puławska, prowadzi księgi 
i rejestry świń hodowlanych oraz dokonuje oceny i kwalifikacji 
materiału hodowlanego.

W ramach współpracy przy realizacji Krajowego Programu  
Hodowlanego „POLSUS” oferuje hodowcom:

doradztwo hodowlane i zootechniczne,

doradztwo weterynaryjne,

wsparcie w krajowych i zagranicznych transakcjach handlowych 
materiałem hodowlanym,

możliwość udziału w Programie Ochrony Zdrowia Stad  
Zarodowych,

możliwość uczestniczenia w systemie wytwarzania mięsa  
wieprzowego wysokiej jakości PQS, którego „POLSUS” jest 
współautorem, 

możliwość bezpłatnego udziału w targach i wystawach  
regionalnych oraz w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,

reklamę gospodarstwa i materiału hodowlanego na stronie  
internetowej www.polsus.pl, w Katalogu Hodowców  
oraz w corocznym wydaniu broszury POLSUS TOP GENETICS,

udział w specjalistycznych szkoleniach współorganizowanych  
przez „POLSUS”,

bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i wydawnictw  
dotyczących hodowli świń.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego



Bądź świadomym hodowcą

Hodowcy świń otrzymują od zootechników „POLSUS” pełne  
informacje o wynikach użytkowości rozpłodowej wszystkich 
loch w stadzie pozostających pod oceną. Mają też możliwość 
porównania wyników uzyskanych we własnym stadzie z wyni-
kami innych stad w kraju.

Zootechnicy „POLSUS”  pomagają hodowcom w nowoczesnym 
i profesjonalnym zarządzaniu stadem, dokonują oceny wartości 
genetycznej zwierząt, co pozwala prowadzić prace hodowlane 
i właściwą selekcję. 

Hodowcy i zootechnicy „POLSUS” wspólnie pracują nad dosko-
naleniem stada poprzez poprawę cech użytkowych i pokrojo-
wych świń, właściwy dobór zwierząt do kojarzeń, planowanie 
remontu stada, optymalnego żywienia oraz ocenę dobrostanu.

Zootechnicy „POLSUS” potwierdzają pochodzenie świń  
oraz szacują ich cechy użytkowości tucznej i rzeźnej, co w przy-
padku sprzedaży zwierząt do dalszej hodowli gwarantuje uzy-
skanie wyższych cen za materiał hodowlany.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Użytkowość rozpłodowa loch, obok wartości tucznej i rzeźnej, 
jest jednym z podstawowych kryteriów w pracach selekcyjnych 
nad doskonaleniem pogłowia trzody chlewnej w kraju. Zwiększe-
nie liczebności miotu lub liczby zwierząt odchowanych w miocie 
ma istotny wpływ na poprawę opłacalności produkcji świń. Po-
nadto, niezależnie od zysku ekonomicznego, jaki osiąga się po-
przez zwiększenie liczby prosiąt w miocie, bardziej liczne mioty 
dają również możliwość dokonywania intensywniejszej selekcji 
w stosunku do innych ważnych gospodarczo cech, do których 
należą: liczba prosiąt żywo urodzonych, liczba prosiąt w 21 dniu 
życia, długość okresu międzymiotu czy częstotliwość oproszeń 
loch w ciągu roku. Wzajemne powiązanie cech użytkowości roz-
płodowej decyduje łącznie o plenności lochy, czyli liczbie prosiąt 
odchowanych od lochy w roku, co ma bezpośrednie przełożenie 
na wynik ekonomiczny gospodarstwa hodowlanego. Efektyw-
ność produkcji świń w dużej mierze zależy od genetycznej jakości 
zwierząt. Prowadzenie prac hodowlanych czy dobór odpowied-
nich zwierząt do krzyżowania jest możliwy tylko wtedy, gdy 
znamy dokładnie wartość genetyczną posiadanych zwierząt. Jest 
to realizowane nie tylko poprzez prowadzenie obserwacji stada,  
ale także przez zbieranie, przetwarzanie oraz umiejętne wykorzy-
stanie wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej danego 
stada. W praktyce jest to dość pracochłonne zajęcie. Warto po-
wierzyć je zootechnikom „POLSUS”.

Profesjonalne doradztwo, czyli czego można oczekiwać 
od zootechnika „POLSUS”:



PQS – czyli wieprzowina  
na najwyższym poziomie

Świnie puławskie – łaciata tradycja

Hodowla rodzimych ras świń, w tym świń rasy puławskiej, objęta jest 
Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Od 2000 roku „POLSUS” 
prowadzi księgi hodowlane oraz ocenę wartości użytkowej dla świń 
rasy puławskiej, która jest jedną z trzech ras zachowawczych w Polsce. 
Rasa puławska wpisuje się w aktualne trendy rynkowe zarówno wśród 
hodowców, którzy poszukują dla siebie niszy w bardzo wymagającym 
sektorze produkcji mięsa wieprzowego, jak i wśród przetwórców, re-
stauratorów i konsumentów, którzy poszukują regionalnych produktów 
o wyjątkowej smakowitości, wytworzonych w tradycyjny sposób. Zain-
teresowanie utrzymaniem świń rasy puławskiej jest bardzo duże wśród 
hodowców z całego kraju, ponieważ nie obowiązuje regionalizacja w ho-
dowli tej rasy. Ponadto rasa puławska wykazuje korzystne dla hodowli 
cechy ras świń, z których powstała, czyli: wczesne dojrzewanie, szybki 
wzrost masy ciała, wysoką wydajność rzeźną i żywotność. Rasę charak-

System Jakości Wieprzowiny PQS (ang. Pork Quality System) jest propo-
zycją nowej i kompleksowej metody wytwarzania żywności wysokiej 
jakości. Jego celem jest produkcja chudego mięsa wieprzowego, przy za-
chowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości. 

W systemie PQS wykorzystuje się odpowiednie rasy świń oraz określone 
zasady ich żywienia. PQS obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli ho-
dowlę i chów oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem. Mięso 
wyprodukowane w Systemie PQS posiada parametry, które zwiększają 
jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą, a przede wszystkim 
smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. Uczestnictwo w syste-
mie jest dobrowolne i otwarte, tzn. może do niego przystąpić każdy 
uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się  
na przestrzeganie dodatkowych wymogów. 

Dzięki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierząt i półtusz, Sys-
tem gwarantuje pełną wiarygodność uzyskanego produktu i daje moż-

teryzuje wczesne dojrzewanie rozpłodowe, dobre przystosowanie do 
trudnych warunków utrzymania, długowieczność oraz wysoka odporność 
na specyficzne czynniki chorobotwórcze. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oferuje realne wsparcie dla hodowców świń 
ras zachowawczych, które rekompensuje wyższe koszty utrzymania tych 
zwierząt. W ramach PROW 2014-2020 realizowane jest m.in. działanie 
rolnośrodowiskowo-klimatyczne, w tym Pakiet 7. „Zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych zwierząt”. Płatność jest przyznawana do 
loch rasy puławskiej w liczbie co najmniej 10 i nie więcej niż 70 sztuk sta-
da podstawowego i wynosi 1140 zł/lochę/rok. Uczestnictwo w programie  
jest dobrowolne. Wymogiem uzyskania wsparcia jest potwierdzenie wpi-
su zwierząt do ksiąg hodowlanych wydane przez „POLSUS” oraz akcep-
tacja uczestnictwa zwierząt w programie ochrony zasobów genetycznych 
asygnowana przez Instytut Zootechniki – PIB.

Nowi uczestnicy Systemu PQS mogą ubiegać się o wsparcie w ra-
mach PROW 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji kosztów 
poniesionych podczas przystępowania do systemu jakości, rocznej 
składki za udział w Systemie oraz wydatków dotyczących kontroli 
zgodności z wymaganiami Systemu.

liwość prześledzenia pełnej ścieżki pochodzenia: od partii mięsa do sta-
da, z którego zwierzęta pochodziły.

System gwarantuje autentyczność produktu, która jest potwierdzana 
w czasie kontroli prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą, 
akredytowaną na zgodność z normą PN EN 45011. Po spełnieniu wy-
mogów Systemu, hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują 
certyfikat i mogą posługiwać się logo Systemu (wspólny znak towarowy 
gwarancyjny). Logo Systemu ułatwia konsumentowi dokonanie właści-
wego wyboru podczas zakupów.



Biura Polskiego Związku Hodowców  
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

BIAŁYSTOK
ul. 22 Lipca 25B, 16-503 Krasnopol

bialystok@polsus.pl, tel. 506 183 920

BYDGOSZCZ
ul. Hetmańska 28, 85-039
bydgoszcz@polsus.pl, tel. 52 366 07 31

KRAKÓW
ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów
krakow@polsus.pl, tel. 507 088 403

LUBLIN
ul. Zbożowa 46, 20-810

lublin@polsus.pl, tel. 81 742 69 74

ŁÓDŹ
ul. Północna 27/29, 91-420

lodz@polsus.pl, tel. 42 637 05 61

OLSZTYN
ul. Niepodległości 53/55, 10-044

olsztyn@polsus.pl, tel. 89 535 44 37

WARSZAWA
ul. Ryżowa 90, 02-495

warszawa@polsus.pl, tel. 22 882 82 04

OPOLE 
ul. Wrocławska 170, 45-836
opole@polsus.pl, tel. 77 457 07 11

POZNAŃ
ul. Naramowicka 144, 61-619
poznan@polsus.pl, tel. 507 088 410

RZESZÓW
ul. Hanasiewicza 6, 35-103  

rzeszow@polsus.pl, tel. 507 088 439

GDAŃSK
ul. Na Stoku 48, 80-874  

gdansk@polsus.pl, tel. 58 530 04 27

KIELCE
ul. Karczówkowska 5A, 25-019
kielce@polsus.pl, tel. 507 088 409

Kierownicy Okręgów:
Okręg Północny – Marek Mońko, tel. 507 088 391 

Okręg Zachodni – Piotr Polok, tel. 507 088 424 

Okręg Wschodni – Mirosława Gamoń, tel. 507 088 404 

Okręg Centralny – Tomasz Bieliński, tel. 507 088 412



Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

tel.:  +48 22 723 08 06   Dział Hodowli 
 +48 22 882 82 03 Biuro 
 +48 22 667 93 07 Dział Księgowości i Kadr 
fax: +48 22 723 00 83

e-mail: polsus@polsus.pl

www.polsus.pl

Biuro PQS 
ul. Ryżowa 90 
02-495 Warszawa 
pqs@polsus.pl


