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Szanowni Państwo!

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” ma zaszczyt zaprezentować Państwu internetowy Katalog 
Hodowców. Na stronie głównej www.polsus.pl znajduje się wejście do katalogu. Został on tak skonstruowany, aby w najdogodniejszy sposób 
dla użytkownika umożliwić kontakt z hodowcami z wybranego województwa oraz by przy pomocy mapy wyznaczyć do nich trasę dojazdu. 
Poszczególne profile hodowców prezentują dane teleadresowe, informacje o posiadanych certyfikatach, opisy działalności i osiągnięć 
poszczególnych hodowców, zdjęcia, dane hodowlane.

Oddajemy do Państwa dyspozycji narzędzie, które ułatwi potencjalnym nabywcom materiału hodowlanego kontakt z hodowcami.

Polski Związek Hodowców i Producentów  
Trzody Chlewnej POLSUS

ul. Ryżowa 92, 02-495 Warszawa

tel.: 22 882 82 01, fax: 22 723 00 83 
e-mail: polsus@polsus.pl

DAJ SZANSĘ SWOIM KLIENTOM, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!
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dr inż. Tadeusz Blicharski
Redaktor Naczelny

OD WYDAWCY

DAJ SZANSĘ SWOIM KLIENTOM, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Szanowni Czytelnicy! 

Sytuacja w krajowej branży trzody chlewnej jest obecnie zdomi-
nowana przez rozwój  bardzo niebezpiecznej choroby afrykańskie-
go pomoru świń. Bardzo dużą część bieżącego numeru infoPOL-
SUS poświęciliśmy tej sprawie. Problem jest bardzo poważny i jest 
stale w centrum uwagi „POLSUS”. Wydajemy stosowne instrukcje 
i staramy się utrzymać naszych hodowców w stanie stałej ostroż-
ności. Zagrożenie ASF wpłynęło na decyzję Zarządu „POLSUS” 
o odejściu od prezentacji świń hodowlanych na wystawach regio-
nalnych. Nowa koncepcja wystaw opierać się będzie na prezenta-
cjach multimedialnych. 

ASF jest poważnym zagrożeniem dla populacji świń rasy puław-
skiej, która w większości jest zlokalizowana na terenach bliskich 
strefom zakażenia. Powstają nowe stada tej rasy w innych regionach 
kraju, chociaż koncentracja stad na ograniczonym terenie jest ko-
rzystna ze względów organizacyjnych i ekonomicznych.

Dużą część bieżącego numeru infoPOLSUS poświęcamy historii 
i przyszłości świń rasy puławskiej. Hodowla tej rasy rozwija się 
ostatnio całkiem dobrze. Są trzy główne powody takiego stanu 
rzeczy, tj.: wsparcie finansowe z Programu Ochrony Zasobów Ge-
netycznych, sprzedaż tuczników do programu partnerskiego „POL-
SUS” – Auchan oraz niezwykle istotny czynnik ludzki. Pracownicy 
z województwa lubelskiego są niezwykle zaangażowani w pracę. 
Wspaniałym ekspertem w tej dziedzinie jest przede wszystkim  
dr Zbigniew Bajda. 

Wzrost zainteresowania starymi rasami świń nie dotyczy tylko 
Polski. W wielu krajach Europy, bazując na zniechęceniu konsu-
mentów do komercyjnej wieprzowiny tracącej coraz bardziej na 
smakowitości, na rynku pojawia się alternatywa w postaci wie-
przowiny ze świń starych ras. Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, 
Węgry, Chorwacja, Włochy, a ostatnio Austria są w grupie kra-
jów, gdzie rozwija się hodowla świń starych ras. W Austrii zało-
żono księgi dla mangalicy i turopolje. Obie rasy nie występowały 
w ostatnim czasie na terenie Austrii, jednak były hodowane na 
terytorium Cesarstwa Austro-Węgierskiego i to wykorzystano do 
restytucji ich hodowli w Austrii. 

Zachęcam do czytania treści naszego wydawnictwa i zwracam 
Państwa uwagę na nową szatę graficzną, mamy nadzieję że zosta-
nie pozytywnie przyjęta.

Mając wzgląd na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok, składam wszystkim najlepsze życzenia zdrowia i sukcesów 
w 2017 roku.
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Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji 
epizootycznej, obserwowanej za wschod-
nią granicą Polski od początku XXI wieku, 
i realnego zagrożenia wystąpienia kolej-
nych ognisk i przypadków choroby w kraju, 
afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie 
uznawany za najgroźniejszą chorobę świń 
i dzików w Europie Wschodniej. Z uwagi na 
realne ryzyko zagrożenia całej europejskiej 
hodowli świń, chorobie tej poświęca się 
bardzo dużo uwagi także w Unii Europej-
skiej i na świecie.

Co to jest ASF? 
Afrykański pomór świń jest to nieuleczal-

na, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa 
choroba świń domowych wszystkich ras 
oraz dzików wolno żyjących. Pozostałe ga-
tunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF 
niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażli-

wy na zakażenie wirusem ASF. W związku 
z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz 
brakiem szczepionek przeciwko ASF, choro-
ba zwalczana jest wyłącznie metodami ad-
ministracyjnymi, poprzez wybijanie stad za-
każonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego 
powodu wystąpienie przypadków i ognisk 
ASF jest przyczyną poważnych strat ekono-
micznych ponoszonych nie tylko przez ho-
dowców i producentów świń ale także przez 
budżet państwa. Są one związane zarówno 
z masowymi upadkami zwierząt, koszta-
mi eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań 
a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu 
i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów 
żywnościowych wyprodukowanych z mięsa 
wieprzowego oraz nasienia.

Występowanie, sytuacja epidemiolo-
giczna na świecie

Po raz pierwszy ASF został stwierdzony 
i dokładnie opisany w 1921 roku w Kenii 
przez Montgomerego. W Europie choroba 
pojawiła się po raz pierwszy w 1957 roku, 
po jej zawleczeniu z Angoli (Afryka) do Por-
tugalii. Z Portugalii wirus ASF przedostał 
się do Hiszpanii, a następnie w kierunku 
wschodnim do innych krajów Europy. Na 
Półwyspie Iberyjskim ASF utrzymywał się 
endemicznie aż do 1995 r., a w Portugalii 
nawet do 1999 r. W latach 70-tych i 80-
tych ostra postać choroby wystąpiła także 
w Ameryce Środkowej (na Dominikanie, 
Haiti i Kubie) oraz Ameryce Południowej 
w Brazylii. Afrykański pomór świń nigdy nie 
występował w Ameryce Północnej, Australii 
oraz w Azji. W Polsce pierwszy w historii 
przypadek choroby wykryto u padłego dzi-
ka i potwierdzono w laboratorium referen-
cyjnym dnia 14 lutego 2014 r. Drugi przy-

padek, także u padłego dzika, stwierdzono 
trzy dni później. Od czasu kiedy choroba 
została zwalczona na Półwyspie Iberyjskim 
do czerwca 2007 r., występowanie ASF 
było ograniczone terytorialnie do krajów 
afrykańskich i to tylko tych leżących na po-
łudnie od Sahary oraz w Europie wschod-
niej na Sardynii. 

Od czasu kiedy Światowa Organizacja 
Zdrowia Zwierząt - OIE, w dniu 6.06.2007 
r. opublikowała pierwszy raport na te-
mat wystąpienia choroby na terytorium 
Gruzji, wirus ASF został zawleczony do 
innych państw Kaukazu i na terytorium 
Rosji. Zgodnie z danymi rosyjskich służb 
weterynaryjnych, od 2007 r. do początku 
2014 r. w Rosji stwierdzono 597 ognisk 
choroby, w tym 322 ogniska u świń oraz 
233 przypadki u dzików. W 2014 r. wg. 
OIE w Rosji wykryto 3 kolejne ogniska 
u świń i 1 przypadek u dzików. Ponad-
to 31.07.2012 r. pierwsze ognisko ASF 
potwierdzono na Ukrainie, na Zaporożu, 
a 16.06.2013 r. wystąpienie ASF na swo-
im terytorium, w okolicy Grodna (170 km 
od granicy Polski) potwierdziła Białoruś. 
Kolejne ognisko na Białorusi zarejestrowa-
no 1.07.2013 r. w okolicy Witebska (450 
km od granicy Polski). Dnia 6.01.2014 r. na 
Ukrainie, w rejonie staniczno - łuhańskim, 
wykryto obecność materiału genetycznego 
wirusa ASF u martwego dzika znalezionego 
w rzece Derkul, 4 m od granicy z Federa-
cją Rosyjską. Region ten oddalony jest od 
wschodniej granicy Polski o ponad 1 100 
km. Jest to pierwszy przypadek na Ukrainie 
od czasu zwalczenia choroby na Zaporożu 
w 2012 r. W dniu 31.01.14 r. w tym rejonie 
potwierdzono kolejne ognisko ASF u świń 
w chlewni przyzagrodowej. Pierwszy przy-

Afrykański pomór świń 
jest to nieuleczalna, 
wysoce zakaźna i zaraź-
liwa, wirusowa choroba 
świń domowych wszyst-
kich ras oraz dzików 
wolno żyjących.
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padek ASF, poza ogniskami występującymi 
na Sardynii, wykryto dnia 24.01.14 r. na te-
rytorium UE - na Litwie, przy granicy z Bia-
łorusią, u dzika odstrzelonego na terenie 
regionu solecznickiego w okręgu wileńskim 
oraz u dzika padłego w regionie orańskim 
w okręgu olickim - 80 km od wschodniej 
granicy Polski. W Polsce badania monito-
ringowe w zakresie ASF zostały wdrożone 
już w 2011 r. Do chwili obecnej przebadano 
kilkadziesiąt tysięcy zwierząt. W związku 
z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną 
w zakresie ASF za wschodnią granicą kra-
ju niezbędne jest zintensyfikowanie działań 
szkoleniowych wśród hodowców i produ-
centów świń, ponieważ sukces w obronie 
kraju przed ASF zależy w istotnym stopniu 
od poziomu ich świadomości. 

Czynnik etiologiczny
Czynnikiem etiologicznym choroby 

jest wirus ASF, który namnaża się przede 
wszystkim w komórkach odpornościowych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
znaczna oporność wirusa ASF na działanie 
czynników środowiskowych, np. tempera-
tury czy czynników chemicznych. Przykła-
dowo w mięsie mrożonym, pochodzącym 
od zakażonych świń, wirus przeżywa 1000 
dni, w mięsie suszonym - 300 dni, w mięsie 
solonym - 182 dni, a w mięsie mielonym - 
105 dni. We krwi przechowywanej w tem-
peraturze pokojowej zarazek utrzymuje się 
w stanie zakaźnym przez 10 – 18 tygodni, 
a w kale - 11 dni. Wirus ASF jest także 
oporny na wysychanie i gnicie. Na terenie 
Hiszpanii stwierdzono obecność zakaźne-
go wirusa w zagrodach, w których wybito 

zwierzęta 4 miesiące wcześniej. W gniją-
cych zwłokach pozostawionych w tempe-
raturze pokojowej zachował on żywotność 
przez 18 tygodni, zaś w śledzionie zakopa-
nej w ziemi przez 280 dni. W niskiej tem-
peraturze wirus ASF jest żywotny i zjadliwy 
przez kilka lat, ciepło natomiast niszczy go 
relatywnie szybko: w temperaturze 5507C 
ginie po 45 min., a w temperaturze 6007C 
po 20 - 30 minutach. 

Patogeneza 
Najczęstszą bramą wejścia zarazka do 

organizmu jest przewód pokarmowy. Za-
każenie może nastąpić także przez drogi 
oddechowe, uszkodzoną skórę, przez odbyt 
lub zakażone nasienie. Po wtargnięciu do 
organizmu, wirus drogą naczyń krwiono-
śnych i limfatycznych dostaje się w pierw-
szej kolejności do komórek odpornościo-
wych tkanek, do których ma szczególne 
powinowactwo (migdałki, węzły chłonne 
żuchwowe), a następnie do innych narzą-
dów, w których namnaża się intensywnie, 
po czym ponownie wraca do układu krwio-
nośnego, gdzie utrzymuje się aż do śmierci 
zwierzęcia. 

Objawy kliniczne
Rozróżnia się postać nadostrą (charak-

teryzują ją nagłe padnięcia, bez objawów 
towarzyszących), postać ostrą, podostrą, 
przewlekłą oraz utajoną. Najczęściej ob-
serwowane objawy kliniczne ujawniają się 
dopiero 6 - 10 dni po zakażeniu ASFV. 
Objawy kliniczne i przebieg choroby zależą 
od tego, jakie narządy uległy uszkodzeniu. 
Najbardziej dramatyczne objawy klinicz-

ne i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu 
przebiegowi infekcji. Pierwszym i jedynym 
objawem klinicznym choroby jest wówczas 

wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41-
427C, któremu jednak nie towarzyszą inne 
symptomy. Gorączkujące świnie mają na 
ogół zachowany apetyt, poruszają się nor-
malnie i tylko niektóre wykazują objawy 
podniecenia lub dużo leżą. Stan taki utrzy-
muje się przez 3 - 4 dni, tj. do momentu 
spadku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej 
normy, który ma miejsce zwykle 24 go-
dziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają się 
inne objawy kliniczne, które ulegają szyb-
kiemu nasileniu i powodują śmierć zwie-
rząt. Do najczęściej spotykanych należą: 
sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, 
drobne, lecz liczne wybroczyny na skórze, 
duszność, pienisty i niejednokrotnie krwi-
sty wypływ z nosa, zapalenie spojówek 
i wypływ z worka spojówkowego, biegunka 
często z domieszką krwi, wymioty. Niektóre 
świnie zakażone sztucznie wykazują objawy 
nerwowe. U macior prośnych z reguły wy-
stępują poronienia. Błony płodowe i skóra 
płodów posiadają często wybroczyny i wy-
lewy krwawe. Wskaźnik zachorowalności 
i śmiertelności u zwierząt sięga do 100%. 

Zwalczanie
Dotychczas nie opracowano szczepionki 

przeciw ASF. Aktualnie zwalczanie choro-
by odbywa się wyłącznie metodami admi-
nistracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt 
chorych oraz znajdujących się w strefie 
zapowietrzonej. Zwalczanie ASF polega 
w pierwszej kolejności na uniemożliwieniu 
wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju, 
które jest możliwe poprzez:

• przewożenie (przemyt) żywności  
przez osoby zza wschodniej granicy

• skarmianie świń resztkami
• środki transportu
• migrację zwierząt dzikich.

Sytuacja bieżąca czyli pomór kontrata-
kuje w Polsce

Dwadzieścia trzy ogniska u świń i 124 
przypadki u dzików odnotowano na po-
czątku listopada br. Wszystko zaczęło się 
w lutym 2014 r. od znalezionego w lesie 
zamarzniętego dzika, u którego w bada-
niach wykonanych w Państwowym In-
spektoracie Weterynarii w Puławach, po-
twierdzono obecność wirusa afrykańskiego 
pomoru świń w tkankach. Jeszcze na 
spotkaniu w hali Areny w Łodzi, podczas 
targów Ferma Świń i Drobiu (luty 2014 r), 
naukowcy przekonywali, że ASF u dzików 
nie ma większego znaczenia, bo wszystkie 
zakażone dziki wkrótce po infekcji muszą 

CHOROBY

Ognisko ASF – jest to 
wystąpienie choroby  
u świni (świń) domowej.

Przypadek ASF –  
jest to wystąpienie  
choroby u dzika (dzików) 
wolno żyjących.

Czynnikiem etiologicznym 
choroby jest wirus ASF, 
który namnaża się przede 
wszystkim w komórkach 
odpornościowych.
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zdechnąć. A zatem wirus ma małe szanse 
na przetrwanie, a jeśli nawet zakazi inne 
dziki to te też przecież muszą zdechnąć. 
Jeden z wybitnych specjalistów chorób 
świń stwierdził tego dnia, że największy 
autorytet w sprawie zwalczania pomoru 
w Europie, profesor Jose Manuel Sanchez 
– Vizcaino z Hiszpanii, wypowiedział się 
na spotkaniu z lekarzami weterynarii, które 
odbyło się poprzedniego dnia, że musimy 
natychmiast w Polsce zlikwidować produk-
cję świń, najlepiej ok. 100 km od naszej 
wschodniej granicy w głąb kraju. Wszyscy 
zareagowaliśmy zdumieniem mimo zdawa-
nia sobie sprawy z powagi sytuacji. Jed-
nak przez długi czas choroba obchodziła 
się z nami bardzo łagodnie. Trzy pierwsze 
ogniska u świń, w stadach liczących kilka 
osobników, pewnie musiały się przydarzyć. 
Dla wszystkich było jasne, że świnie zo-
stały zakażone, a wektorem zakażenia był 
człowiek pozbawiony podstawowej umie-
jętności obsługiwania zwierząt, polegającej 
m.in. na zmianie obuwia podczas wchodze-
nia do chlewni. Stało się wówczas również 
jasnym, że te najmniejsze chlewnie pozba-
wione jakichkolwiek zasad bioasekuracji 
i obsługiwane przez nieświadomych zagro-
żenia ludzi, będą w najbliższej przyszłości 
źródłem zakażenia dla kolejnych stad zwie-

rząt i wolno żyjących dzików. Mimo tego 
przez półtora roku nie stało się nic wielkie-
go. Odnotowywaliśmy wprawdzie kolejne 
dodatnie przypadki ASF u dzików. Widać 
było migrację zakażonych zwierząt - dzików 
w głąb Podlasia. Jednocześnie zmieniała 
się nasza wiedza na temat zakaźności tego 
wirusa. Bliżej zainteresowanych odsyłam 
do strony PIWet w Puławach (www.piwet.
pulawy.pl), gdzie w zakładce afrykański po-
mór świń, można zapoznać się z każdym 
przypadkiem i ogniskiem ASF w Polsce. Wi-
dać tam, że dziki, które miały padać w kilka 
dni po zakażeniu przeżywają co najmniej 
3-4 tygodnie, gdyż oprócz obecności wiru-
sa w tkankach badanych zwierząt (techniką 
PCR), stwierdza się również obecność prze-
ciwciał we krwi. Każe nam to domniemy-
wać, że zakażone dziki nawet do miesiąca 
po zakażeniu rozsiewają wirusa po teryto-
rium, w którym przebywają. I chyba w tym 
momencie zrozumieliśmy, że rzeczywistym 
problemem w Polsce nie jest zwalczanie 
ASF u świń, ale u dzików. Na tej podsta-
wie należy wysnuć wniosek, że zmieniła 
się zakaźność wirusa, który do tej pory był 
uznawany za bezwzględnie śmiertelny, tak 
dla świń jak i dla dzików. Jest łagodniejszy, 
inny niż w pozostałych przypadkach i ogni-
skach na świecie!

CHOROBY

Aktualnie zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi 
poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz znajdujących się w strefie zapowietrzonej. 

Zwalczanie ASF polega  
w pierwszej kolejności  
na uniemożliwieniu wpro-
wadzenia wirusa ASF  
na obszar kraju, które  
jest możliwe m.in. po-
przez: 

• przewożenie (przemyt) 
żywności przez osoby 
zza wschodniej granicy 

• skarmianie świń  
resztkami 

• środki transportu 

• migrację zwierząt  
dzikich.
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Potrzeba nam radykal-
nych zmian. Wyda je się, 
że należy natychmiast 
wdrożyć m.in.: 

• bezwzględny zakaz 
uboju zwierząt  
na potrzeby własne  
w zagrożonych  
regio nach 

• zakaz handlu  
trzodą chlewną  
na targo wiskach  
w całej Polsce.

ASF może zniszczyć 
produkcję świń w Polsce 
na długie lata.

Kiedy 23 czerwca br. w powiecie haj-
nowskim wykryto zakażenie wirusem ASF 
w stadzie liczącym ok. 260 tuczników 
i około 50 prośnych loch, służby wetery-
naryjne zareagowały błyskawicznie. Wów-
czas u kilku padłych zwierząt stwierdzono 
obecność wirusa ASF. Stado natychmiast 
poddano zabiciu, likwidując w ten sposób 
czwarte ognisko. I w tym momencie zaczę-
ły się problemy. Okazało się bowiem, że 
brak jest w regionie Podlasia firmy utyliza-
cyjnej, która zdecydowałaby się zutylizować 
kilkadziesiąt ton padliny i to z ASF. Dlate-
go w trybie pilnym zabite świnie zostały 
przetransportowane kilkaset kilometrów na 
zachód Polski, do północnej Wielkopolski. 
Cała branża zamarła. Warto tylko zdawać 
sobie sprawę z tego, że gdyby mimo kon-
wojowania, taki samochód się rozszczelnił, 
czy uległ wypadkowi to w promieniu 3 kilo-
metrów gdzieś w Polsce powstałoby nowe 
ognisko ASF. Z obecnej wiedzy wynika, że 
tym razem się udało. Ale czy wolno tak 
robić, czy nie wolno, warto zapytać tych, 
którzy z chorobą już walczyli - skutecznie. 
Każdy z bacznych obserwatorów pamięta 
przecież jak w Wielkiej Brytanii po wybu-
chu pryszczycy płonęło na oponach bydło, 
poddawane natychmiastowej utylizacji. Na 
miejscu, na fermie! I nikt tam pewnie ni-
kogo nie pytał o zgodę w sytuacji wyższej 
konieczności. Tak trzeba i koniec. 

Kolejne ogniska powstały po upływie 
następnego półtora miesiąca, już w ma-
łych stadach. I tu znów najsłabszym ogni-
wem, a zarazem wektorem okazał się nie-
odpowiedzialny człowiek. Okazało się, że 
w przypadku kilku ognisk zwierzęta pocho-
dziły najprawdopodobniej z tego samego 
miejsca, niewykluczony jest również prze-
myt, choć to jest przedmiotem dochodzenia 
prokuratury. Podejrzewa się, że źródłem 
infekcji był handlarz sprzedający zwierzęta 
nielegalnie i bez dokumentów pochodzenia. 

Prawdopodobnym miejscem handlu było 
targowisko w miejscowości Sokoły w woj. 
podlaskim. 

Od tego momentu w ciągu dwóch tygo-
dni pojawiły się kolejne ogniska. Choroba 
zajęła trzy województwa: podlaskie, ma-
zowieckie i lubelskie. Oficjalnie do 8.11.16 
r. potwierdzono 23 ogniska. Zutylizowano 
ponad 1200 świń w tym wiele ciężarnych 
loch, tuczników i prosiąt. A zatem sytuacja 
wymyka się spod kontroli... 

W tym miejscu należy nadmienić, że In-
spekcja Weterynaryjna działa niezwykle 
szybko. Likwidacja ogniska odbywa się 
w kilka godzin od potwierdzenia wyników 
pozytywnych. Zakład Chorób Świń w Puła-
wach pracuje na trzy zmiany tak, by wyni-
ki były gotowe natychmiast po otrzymaniu 
próbek do badań. Ale nadal nie można po-
wiedzieć, że jesteśmy na pomór przygoto-
wani. Pamiętajmy, że do tej pory ogniska 
dotyczyły nieznacznej liczby zwierząt, góra 
kilkuset. A przecież w pobliżu odnotowanych 
już ognisk znajdują się świetnie funkcjonują-
ce, zatrudniające wielu pracowników fermy 
liczące kilka, a nawet kilkanaście tysięcy 
zwierząt. Dopiero w tej chwili władze zaczy-
nają mówić o niezbędnych grzebowiskach 
po to, aby nie wywozić skażonej padliny np. 
do Strugi Jezuickiej pod Inowrocławiem (jak 
to miało miejsce podczas likwidacji ogniska 
w powiecie wysokomazowieckim). 

Trudno przyznać, że wyłożenie kilku mat 
dezynfekcyjnych na lokalnych drogach i wy-
stawienie żółtych znaków z napisem „Afry-
kański Pomór Świń” powstrzyma rozprze-
strzenianie się choroby. Służby mogą dwoić 
się i troić, ale skoro funkcjonuje nielegalny 
obrót zwierzętami, to zapewne istnieje też 
takowy w handlu mięsem i wyrobami. Tzw. 
chłopski stół, jakże popularny na większo-
ści imprez – ciekawe czy z dodatkiem dzi-
czyzny? Jeden z dotkniętych ASF producen-
tów produkował takie wędliny i wprowadzał 
je do obrotu. Właśnie takie działanie może 
okazać się największym nieszczęściem 
i źródłem dla dalszego, niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się choroby. Powstanie 
specjalnego, międzyresortowego zespołu 
należy uznać za niezwykle słuszne, tylko 
dwa lata spóźnione. Warto retrospektyw-
nie wrócić do wszystkich myśli wyrażanych 
przez wszystkich fachowców i ludzi z bran-
ży, że tylko ktoś z nadzwyczajnymi pełno-
mocnictwami jest w stanie zapanować nad 
sytuacją. Przecież już to wielokrotnie sły-
szeliśmy. Zgubił nas pozorny spokój i mała 
liczba chlewni na Podlasiu. A pomór jak był, 

tak jest i właśnie kontratakuje. Przy tym 
tempie i tych dodatkowych kilkudziesięciu 
lekarzach weterynarii, którzy wspomagają 
podlaskie inspektoraty, a dodatkowo poli-
cja, służba celna i inspekcja transportu dro-
gowego choroby też nie zatrzymają. 

Potrzeba nam radykalnych zmian. Wyda-
je się, że należy natychmiast wdrożyć:

• bezwzględny zakaz uboju zwierząt na 
potrzeby własne w zagrożonych regio-
nach

• zakaz handlu trzodą chlewną na targo-
wiskach w całej Polsce

• natychmiastowe wprowadzenie świa-
dectw zdrowia dla zwierząt przy ja-
kimkolwiek przemieszczaniu trzody 
chlewnej w rejonach zagrożonych (zre-
alizowano we wrześniu 2016 r.)

• bezwzględny nakaz, aby każdy kto 
utrzymuje trzodę chlewną niezależ-
nie od liczby zwierząt, musiał mieć 
podpisaną umowę na obsługę stada 
przez konkretnego lekarza weterynarii, 
którego obowiązkiem staje się wtedy 
monitorowanie stanu zdrowia zwie-
rząt. Takie działanie pozwoli na uświa-
damianie hodowców i producentów 
i ochronę wielu stad przed wirusem. 
Lekarz weterynarii wizytując gospo-
darstwo musi mieć za każdym razem 
jednorazowy strój lub odzież wielorazo-
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Każde miejsce utrzymy-
wania zwie rząt  
w rejonach objętych 
restrykcjami musi być 
zgłoszone, a zwierzęta 
trwale oznakowane.

wą przeznaczoną tylko do użytku w da-
nym gospodarstwie (i tam przechowy-
waną). Hodowca powinien zapewnić 
odpowiednie miejsce, tzw. śluzę sa-
nitarną, tak aby lekarz wizytujący go-
spodarstwo mógł w sposób bezpieczny 
zmienić odzież (tzn. nic nie przynieść 
– nic nie wynieść) a w większych go-
spodarstwach powinien znajdować się 
odpowiednio wyposażony prysznic.

• każde miejsce utrzymywania zwie-
rząt w rejonach objętych restrykcjami 
musi być zgłoszone, a zwierzęta trwale 
oznakowane

• perlustracje na terenie powiatu muszą 
być przeprowadzane nie rzadziej niż 
raz w miesiącu przez wyznaczonego 
lekarza weterynarii, dzielnicowego po-
licjanta lub inne wyznaczone do tego 
służby (np. strażaków OSP), bowiem 
sprawdzeniu muszą podlegać wszyst-
kie budynki na terenie każdego go-
spodarstwa. Na terenach zagrożonych 
perlustracje należy przeprowadzać 
dużo częściej. Jeżeli w danym gospo-
darstwie nie ma świń właściciele mu-
szą zostać poinformowani o zagrożeniu 
i o konieczności natychmiastowego 
zgłoszenia do powiatowego inspekto-
ratu weterynarii nawet zamiaru zakupu 
zwierząt, tak aby wyznaczony lekarz 
mógł je odpowiednio oznakować, np. 
zakolczykować

• każdy, kto utrzymuje trzodę chlew-
ną musi przejść 2-godzinne szkolenie 
zorganizowane przez Wójta gminy, 
ARiMR oraz powiatowego lekarza we-
terynarii nt. ASF i zasad ochrony stada 
przed zakażeniem. Wówczas nikt nie 
będzie mógł powiedzieć nie wiedzia-
łem! Nie odbycie tego szkolenia należy 
sankcjonować niewypłaceniem dopłat 
obszarowych. Szkolenia muszą się od-
być w każdej gminie w Polsce!!! 

• transport zwierząt bez odpowiednich 
dokumentów i bez zgłoszenia do po-
wiatowego inspektoratu weterynarii 
powinien być zatrzymany natychmiast 
przez policję, a zwierzęta zutylizowane 
na koszt kierowcy (osoby zatrzymanej)

• na terenie każdego powiatu, a najlepiej 
gminy muszą zostać wyznaczone grze-
bowiska dla zwierząt, na których zgro-
madzone zostaną odpowiednie środki 
i materiały do dezynfekcji

• za każdego znalezionego i zgłoszonego 
dzika wyznaczyć nagrodę pieniężną

• związek łowiecki należy zobowiązać do 

natychmiastowej depopulacji dzików 
w terenie zagrożonym, we wszystkich 
trzech strefach

• każdy hodowca, który świadomie ła-
mie podstawowe zasady bioasekura-
cji i przyczynia się do wybuchu ASF 
w swoim gospodarstwie (np. poprzez 
nielegalny zakup zwierząt niewiado-
mego pochodzenia) powinien zostać 
pozbawiony prawa do odszkodowania 
i obciążony kosztami jego utylizacji 
oraz pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej

• my wszyscy, którzy żyjemy z trzody 
chlewnej weźmy odpowiedzialność za 
swoich sąsiadów, prośmy, edukujmy 
a jeśli nie przynosi to efektu dla wła-
snego i ich dobra zgłaszajmy wszystkie 
nieprawidłowości. Nie donosisz, tylko 
ratujesz swoją przyszłość!!! ASF może 
zniszczyć produkcję świń w Polsce na 
długie lata.

A co dalej z producentami w strefach? 
Wygląda na to, że na dzień dzisiejszy nie 
ma dobrego pomysłu. Kto jest w strefie 
niebieskiej i zakreskowanej na mapie nie 
mógł sprzedawać zwierząt poza ten obszar 
do 15 października, warchlaki i tuczniki 
musiały w niej pozostać – tylko po co?!!!. 
Obecnie w strefach niebieskich nie ma ani 
ubojni, ani przetwórni, ani tak naprawdę 
produkcji świń. Profesjonalnych hodowców 
trzody chlewnej w tych rejonach można 
zliczyć na palcach jednej ręki. Po wpro-
wadzeniu pierwszej Specustawy zwierzęta 
z zakreskowanej strefy, po badaniu krwi, 

pozyskane mięso zostanie przerobione na 
puszki i pasztety, wg MRiRW jest 6 ta-
kich zakładów. To bardzo ważna Ustawa. 
Poprawia byt hodowców i producentów 
w strefie, a przynajmniej daje to nadzieję. 
Na koniec września skupem zajmował się 
niestety 1 zakład, który ubite zwierzęta 
przetrzymuje w chłodni a skupu nie ma.... 
Nie ma też jasnych i konkretnych przepisów 
dotyczących kompartmentu – czyli zasad 
jakie muszą spełniać chlewnie pozostające 
na obszarach zagrożonych i zarażonych, 
aby mogły być traktowane jak te położone 
w pozostałej części kraju. A przecież za-
sady te były już opracowywane. Trzeba je 
jedynie przetłumaczyć, wprowadzić z życie 
i wymagać. Wówczas zabezpieczone fermy, 
produkujące przecież na wysokim pozio-
mie, mogłyby się tam utrzymać, a na tym 
wszystkim nam zależy. Musimy natych-
miast wyznaczyć zespół, który natychmiast 
przygotuje i wdroży te zasady. Inaczej czeka 
nas likwidacja bardzo dobrze funkcjonują-
cych ferm, setki ludzi stracą bezpowrotnie 
pracę a produkcja nie odtworzy się.

Pan Profesor Zygmunt Pejsak orędownik 
kompartmentalizacji przygotował wstępnie 
takie zasady. 

Oto główne założenia:
Warunki, jakie powinien spełniać kom-

partment w odniesieniu do ASF. 
Świnie znajdujące się w utworzonym 

z powodu ASF kompartmencie uzyskują 
zdolność eksportową czyli istnieje pew-
ność, że za ich pośrednictwem nie zostanie 
przeniesiony ASFV do pogłowia świń kraju 
importującego, jeżeli spełniają wymagania 
przedstawione w rozdziale 15.1. tomu II 
Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych.

Zgodnie z powyższym kompartment 
może być uznany jako wolny od ASF, jeżeli 
nie wystąpił w nim wybuch ASF w czasie 
minionych 3 lat; okres ten może być zre-
dukowany do 12 miesięcy, jeżeli nie ma 
dowodów, że istnieje udział kleszczy jako 
wektorów ASFV. 

Kolejnym do spełnienia warunkiem jest 
przegląd stanu zdrowotnego świń w kierun-
ku ASF utrzymywanych przez 12 minionych 
miesięcy i efekt, że świnie spełniają wszyst-
kie warunki, wykluczające ich zakażenie 
ASFV. Potwierdzona powinna też zostać 
nieobecność na obszarze kompartmentu 
dzików zgodnie z artykułem 15.1.7. II tomu 
Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych. 

Ponowne uznanie kompartmentu, 
w którym wystąpił ASF, za wolny od ASF 
może mieć miejsce, kiedy po likwidacji 

mogą zostać sprzedane wyłącznie do wy-
znaczonych zakładów mięsnych, w których 
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wszystkich świń i po przeglądach klinicz-
no-epidemiologicznych oraz badaniach 
laboratoryjnych świń wprowadzonych do 
kompartymentu dowiedzione zostanie, że 
przez co najmniej 3 miesiące po wstawie-
niu żadna świnia kompartmentu nie zosta-
ła zakażona przez ASFV.

Kolejnym koniecznym do spełnienia wa-
runkiem jest brak występowania w kom-
partmencie i jego sąsiedztwie dzików. Bez-
względnym warunkiem jest przestrzeganie 
przyjętych zasad bioasekuracji.

W przypadku importu świń na obszar 
kraju lub do kompartmentu, Główny Lekarz 
Weterynarii (GLW) kraju importującego po-
winien domagać się od Głównego Lekarza 
Weterynarii kraju eksportującego urzędo-
wego świadectwa potwierdzającego, że 
świnie w czasie załadunku nie wykazywały 
objawów ASF i pochodziły z kraju wolne-
go od ASF od urodzenia albo przynajmniej 
przez minione 40 dni. 

W przypadku importu do kompartmen-
tu świń z kraju zakażonego przez ASFV, 
GLW kraju importującego powinien uzyskać 
urzędowe świadectwo, że świnie w czasie 
załadunku nie wykazywały objawów ASF 
i przebywały przez 40 ostatnich dni w kom-
partmencie wolnym od ASF.

W odniesieniu do dzików importowanych 
z kraju, w którym występuje ASF, GLW po-
winien otrzymać urzędowe świadectwo, że 
w czasie załadunku nie wykazywały one 
objawów mogących wskazywać na ASF, 
i że były odłowione w strefie wolnej od ASF. 
Jeżeli jednak kompartment, z którego po-
chodziły dziki przylegał do obszaru, w któ-
rym u dzików stwierdzano ASF, to prze-
znaczone na eksport dziki powinny przejść 

40-dniową kwarantannę oraz powinny być 
poddane badaniu wirusologicznemu i sero-
logicznemu, wykonanemu co najmniej 21 
dni po wejściu do kwarantanny.

W przypadku importu nasienia od knu-
rów przebywających w kompartmencie, 
w tym również w kraju wolnym od ASFV, 
GLW powinien uzyskać urzędowe świa-
dectwo potwierdzające, że knury dawcy 
przebywały w kompartmencie wolnym od 
ASF od urodzenia lub co najmniej przez 
40 dni przed pobraniem nasienia oraz, że 
nie wykazywały objawów klinicznych ASF 
w dniu pozyskania nasienia, i że nasienie 
było pobrane, poddane obróbce i zmaga-
zynowane zgodnie z wytycznymi rozdziału 
4.5. i 4.6. I tomu Kodeksu Zdrowia Zwie-
rząt Lądowych.

W przypadku importu nasienia knurów 
z krajów lub stref uznanych za zakażone 
ASFV GLW powinien wymagać przedsta-
wienia urzędowego świadectwa, potwier-
dzającego, że knury przebywały w kompart-
mencie wolnym od ASF od urodzenia, lub 
co najmniej 40 dni przed pobraniem nasie-
nia, i nie wykazywały klinicznych objawów 
ASF w dniu pobierania i przez następne 40 
dni oraz, że nasienie było pozyskane, pod-
dane obróbce i magazynowanie zgodnie 
z rozdziałem 4.5. i 4.6. tomu I Kodeksu 
Zdrowia Zwierząt Lądowych.

W przypadku importu z krajów lub kom-
partmentów wolnych od ASF zarodków świń 
GLW powinien uzyskać urzędowe świadec-
two potwierdzające, że lochy dawczynie 
przebywały w kraju lub kompartmencie 
wolnym od ASF od urodzenia, lub co naj-
mniej od 40 dni do momentu pobrania 
zarodków, oraz nie wykazywały objawów 
klinicznych ASF w dniu pobrania zarodków 
jak też, że zarodki były uzyskane, poddane 
obróbce i zmagazynowane zgodnie z wy-
tycznymi rozdziału 4.7. i 4.9. I tomu Kodek-
su Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.

W przypadku importu z kompartmen-
tu świeżego mięsa od świń domowych, 
GLW powinien otrzymać urzędowe świa-
dectwo, że cała partia mięsa pochodzi od 
zwierząt, które przebywały w kompart-
mecie wolnym od ASF od urodzenia, lub 
co najmniej przez 40 dni, i mięso to było 
importowane zgodnie z artykułem 15.1.5. 
albo 15.1.6., to jest, że świnie były ubi-
te w rzeźni akredytowanej, jak też były 
poddane badaniu przed- i poubojowemu, 
zgodnie z rozdziałem 6.2. Kodeksu Zdro-
wia Zwierząt Lądowych i uznane zostały 
jako wolne od ASFV.

Na terenie każdego  
powiatu, a najlepiej  
gminy muszą zostać  
wyznaczone grze bowiska 
dla zwierząt, na których 
zgro madzone zostaną  
odpowiednie środki  
i materiały do dezynfekcji.

W przypadku importu z krajów lub stref 
wolnych od ASF świeżego mięsa dzików 
GLW powinien otrzymać od GLW kraju 
eksportującego urzędowe świadectwo po-
twierdzające, że cała partia pochodzi od 
zwierząt, które zostały odstrzelone w kra-
ju (w strefie) wolnym od ASF oraz zostały 
poddane badaniu pośmiertnemu i zostały 
uznane jako wolne od zmian wskazujących 
na ASF. Jeżeli strefa, na której obszarze za-
bito dziki, dawcy mięsa, graniczy ze strefą 
występowania ASF u dzików, to wtedy od 
każdego dzika zabitego w strefie wolnej od 
ASF powinny być pobrane próbki do badań 
wirusologicznych i serologicznych, zakoń-
czonych wynikiem ujemnym.

Podsumowując, promowana przez OIE, 
wychodząca naprzeciw gospodarce idea 
kompartmentu i kompartmentalizacji 
umożliwia eksport świń, dzików, mięsa, 
przetworów, nasienia i zarodków z krajów 
a nawet z regionów, w których występuje 
ASF. Warunkiem, który musi być spełniony 
jest udokumentowane spełnienie przedsta-
wionych wymagań, które zabezpieczają 
kraj importujący przed wprowadzeniem na 
jego obszar ASF.

Podsumowanie
Chlewnie znajdujące się na obszarze nie-

bieskim i czerwonym, które nie spełniają 
zasad kompartmentu muszą przestać ist-
nieć. Przecież nikt od nich nie kupi ani żyw-
ca ani prosiąt. 

We wszystkich wymienionych działa-
niach, a to tylko kropla w morzu potrzeb, 
Państwo musi pomóc materialnie. W prze-
ciwnym razie skutki finansowe likwidacji 
i rekompensat za świnie wielokrotnie prze-
kroczą proponowane nakłady. Nikt nawet 
nie rozważa kwot, które mogą wchodzić 
w grę, jeżeli zaraza dojdzie do tzw. regio-
nów świńskich.

REKLAMA
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CHOROBY

Od początku września PZHiPTCh „POLSUS” wprowadził obowiązkowe zasady,  
którym podlegają wszyscy hodowcy zrzeszeni w Związku –

„Podstawowe, minimalne warunki dla ochrony stad  
PZHiPTCh „POLSUS” przed zakażeniem wirusem ASF”

1 Chlewnia, w której znajdują się świnie powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku.

8 Założyć zeszyt wejść i wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.

2 Ściółka oraz obornik powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwiał dostęp zwierząt dzikich.

9 Zakazać wstępu do chlewni kupującym, sprzedającym i osobom  postronnym.

3 W miarę możliwości stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie kilku miesięcy.

10 Lekarz weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie.  
Dopuszczalna jest odzież wielorazowa pozostająca wyłącznie w chlewni właściciela.

4 Przed bramą wjazdową na podwórko stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem dezynfekcyjnym.  
Koła ciągników i przyczep opryskiwać z opryskiwacza ręcznego skutecznym środkiem wirusobójczym.

11 Wprowadzić zakaz wjazdu na teren gospodarstwa dla wszystkich pojazdów, w tym lekarzy i zootechników.

5 Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni rozłożyć matę dezynfekcyjną i dbać o jej wilgotność.

12
Stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny zdezynfekować przed wejściem do obiektów. 
Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, strzykawek czy igieł, otwartych butelek  
z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.

6 Wszyscy wchodzący do chlewni muszą zmieniać buty lub zakładać ochraniacze jednorazowe.

13 Zadbać o dużą liczbę miejsc dezynfekcji obuwia (przy każdym wejściu do chlewni), ponieważ dezynfekcja całego  
podwórka jest  utrudniona. 

7 Myć ręce i zakładać nakrycie głowy przed kontaktem ze zwierzętami.

14 Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta,  co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów niebezpiecznych. 

15
Nie dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią – wywozić padlinę poza teren fermy, a następnie 
dezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej  
na teren gospodarstwa!!!

16 Sprzedaż zwierząt prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt: 
wózki, przyczepy z opryskiwacza ręcznego.
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Nowe zasady 
znakowania świń

AKTUALNOŚCI

Piotr Kołodziejczyk

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 września 2016 roku 

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Od dnia 18.10.2016 r. obowiązuje nowe 
prawo dotyczące znakowania i rejestra-
cji zwierząt gospodarskich. Ustawodawca 
wprowadził poważne zmiany dotyczące za-
sad znakowania świń. 

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 
23.09.2016 r. opublikowanej 03.10.2016 r., 
każda świnia utrzymywana w Polsce musi 
być trwale oznakowana. 

1  Każda zmiana liczebności stada czyli np. 
poród, zakup zwierząt, sprzedaż zwie-
rząt musi być zgłoszona do właściwego 
biura ARiMR w ciągu 7 dni a w rejonach 
występowania i zagrożenia występowa-
niem chorób zakaźnych zwalczanych 
z urzędu w ciągu 24 godzin.

2  Każda świnia urodzona w gospodar-
stwie musi być oznakowana w ciągu 
30 dni od urodzenia lub nie później 
niż na 1 dzień przed opuszczeniem 

stada kolczykiem założonym na lewą 
małżowinę uszną z numerem identy-
fikacyjnym siedziby stada w którym 
świnia przyszła na świat (PL i 12 
cyfr). W przypadku cyklu zamkniętego 
jest to jedyna wymagana identyfikacja 
zwierząt i przy sprzedaży nie ma po-
trzeby nabijania tatuażu.

3  Każdy właściciel zwierząt po zakupie/
wprowadzeniu jakichkolwiek świń: 
prosiąt warchlaków, tuczników, lo-
szek, knurów, loch jeśli te będą prze-
bywały w jego stadzie dłużej niż 30 
dni jest zobowiązany do ich trwałego 
oznakowania tatuażem z numerem 
identyfikacyjnym zgodnym z nume-
rem siedziby stada, w której świnia 
przebywa dłużej niż 30 dni (PL i 12 
cyfr). Ustawa nie precyzuje miejsca 
wykonania tatuażu. Jednak ma być 
on widoczny, trwały i czytelny! Od-
powiada za to posiadacz zwierząt. 
Należy sądzić, że jeśli w rzeźni będą 
problemy z identyfikacją tuszy może 
zostać skonfiskowana. Fakt oznako-

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „INSATEX - MT”

61-615 Poznań, ul. Madziarska 38,  
tel./fax: 61 822 01 21; kom.: 663 484 711, 663 484 712; e-mail: biuro@insatex.pl

www.insatex.pl

KATETERY  
DO GŁĘBOKIEJ  
INSEMINACJI  
LOCH

ZA
LE

TY
BEZPIECZNA ZAOKRĄGLONA KOŃCÓWKA  
KATETERA Z DWOMA BOCZNYMI WYLOTAMI

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY

OSZCZĘDNOŚĆ NASIENIA – PŁODNOŚĆ INSEMINOWANEJ  
LOCHY POZOSTAJE NA TYM SAMYM POZIOMIE LUB WZRASTA  
PRZY UŻYCIU MNIEJSZEJ DAWKI.

ZALETY:

wania dodatkowego zwierząt należy 
zgłosić do właściwego biura ARiMR 
w ciągu 7 dni.

4  Jeżeli zwierzęta będą zmieniały po raz 
kolejny siedzibę stada na dłużej niż 30 
dni należy ponownie wykonać czynno-
ści z punktu 3.

5  Ustawa jasno precyzuje, że właściciel 
zwierząt odpowiada za ich prawidłowe 
oznakowanie.

6  Ustawa zabrania utrzymywania, wpro-
wadzania do obrotu i nabywania zwie-
rząt nieoznakowanych.

7  Ustawodawca nakłada na posiada-
czy zwierząt obowiązek dokonywania 
spisu zwierząt przebywających w sie-
dzibie stada (liczba i numery identyfi-
kacyjne tych zwierząt) co najmniej raz 
na 12 miesięcy jednak nie później niż 
31 grudnia każdego roku. Dane takie 
ustalone w czasie spisu należy przeka-
zać do właściwego biura ARiMR.

REKLAMA
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Targi 
i wystawy zwierząt hodowlanych 2016

WYDARZENIA

Na liście imprez rolniczych 2016 roku, 
w których uczestniczyli hodowcy i pracow-
nicy Związku „POLSUS” znalazły się dwa-
dzieścia trzy pozycje. 

W całym kraju odbywały się regionalne 
imprezy rolnicze, którym towarzyszyły wy-
stawy zwierząt hodowlanych. Z tej bezpo-
średniej formy reklamy skorzystało ogółem 
160 hodowców, a w pokazach zaprezen-
towano ponad 550 knurków i loszek ho-
dowlanych rasy wbp, pbz, duroc, pietrain, 

hampshire i puławskiej. Zwierzęta były wi-
zytówką każdego wystawcy, a więc charak-
teryzowały się właściwym dla danej rasy po-
krojem oraz wysoką wartością genetyczną 
i użytkową. Nad organizacją i przebiegiem 
wystaw czuwali pracownicy biur PZHiPTCh 
„POLSUS”, którzy na stoiskach informacyj-
nych dzielili się swoją specjalistyczną wie-

dzą z osobami zainteresowanymi. Należy 
podkreślić, że obecność Związku „POLSUS” 
i hodowców świń na wystawach była moż-
liwa tylko dzięki ogromnemu finansowemu 
wsparciu pozyskanemu z Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego.

Sezon wystawowy rozpoczęły Międzynaro-
dowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY 

Martyna Snopkiewicz

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY  
w Poznaniu, 21-24.01.2016 r.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie, 13-14.02.2016 r.

Prezentowane zwierzęta 
były wi zytówką każdego 
wystawcy.
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WYDARZENIA

organizowane przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, których „POLSUS” był bran-
żowym patronem. W trakcie tej imprezy 
obecność Związku podkreśliła konferencja, 
której wiodącym tematem była innowa-
cyjność w hodowli i chowie świń, również 
w odniesieniu do stanu zdrowia zwierząt 
i obsługi stada.

Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Dro-

XVII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie, 7-8.05.2016 r.

II Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu, 13.05.2016 r.

Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Drobnego Inwentarza w Gliśnie, 28-29.05.2016 r.

biu w Łodzi były kolejną z cyklu wystawą 
cieszącą się dużym powodzeniem. Szeroka 
rolnicza oferta targowa obejmowała, m.in. 
specjalistyczne doradztwo, maszyny rol-
nicze, żywienie, genetykę. Nie zabrakło 
również Forum Hodowli Trzody Chlewnej. 
Związek „POLSUS” oferował zwiedzają-
cym liczne materiały informacyjne zwią-
zane z hodowlą świń, tematyczne ulotki 

oraz broszury promujące zarodową trzodę 
chlewną. Nad całością czuwali wykwalifi-
kowani fachowcy z zakresu hodowli świń.

Na Warmii i Mazurach odbyły się dwie 
wystawy zwierząt hodowlanych: pierwsza 
w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO 
ARENA w Ostródzie, a druga na terenie 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie. Hodowcy z tego 
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regionu prezentując doskonale przygotowane 
zwierzęta, pokazali wysoki poziom hodow-
li w tym regionie. Mieli również okazję do 
porównania swoich osiągnięć z hodowcami 
z Pomorza podczas XVII Regionalnej Wysta-
wy Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, 
gdzie tytuły super czempionów w kategorii 
knurków i loszek zdobyły właśnie świnie nale-
żące do hodowców z woj. warmińsko-mazur-

skiego, tj. Pana Henryka Lesińskiego i Pana 
Kazimierza Zelmy. Dwa tygodnie wcześniej, 
tj. 4-5 czerwca br. w Lubaniu odbyła się ju-
bileuszowa XXV Pomorska Wojewódzka Wy-
stawa Zwierząt Hodowlanych, podczas któ-
rej hodowcy pokazali efekty własnej ciężkiej 
pracy - swoje najlepsze zwierzęta. Obchody 
jubileuszu wystawy nadały przyznanym na-
grodom dodatkowego prestiżu.

Jubileusz XXV-lecia świętowały również 
Targi Rolnicze w Lubniewicach (woj. lubu-
skie), w ramach których odbyła się wystawa 
zwierząt hodowlanych. Hodowla świń na 
terenie tego województwa reprezentowana 
jest przez nieliczną grupę sześciu hodow-
ców, którzy co roku aktywnie biorą udział 
w lokalnych targach. To właśnie oni przygo-
towują swoje zwierzęta do Pokazu Zwierząt 

WYDARZENIA

Pomorska Wojewódzka Wystawa Trzody Chlewnej w Lubaniu, 4-5.06.2016 r.

Pokaz Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza w Kalsku, 5.06.2016 r.

XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, 4-5.06.2016 r.
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WYDARZENIA

Hodowlanych, który odbywa się na Targach 
Rolniczych AGRO-TARG w Kalsku. Wiedzą, 
że targi są doskonałą okazją do nawiązania 
nowych kontaktów i dotarcia do szerszej 
grupy potencjalnych nabywców świń.

O poziomie hodowli świń w Wielkopol-
sce można było przekonać się podczas XXII 
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowla-
nych „Sielinko 2016”. Silna reprezentacja 

siedemnastu hodowców pokazała efekty 
swojej pracy przywożąc na konkurs aż 50 
świń hodowlanych. Nie licząc KWZH, która 
odbywa się co dwa lata w Poznaniu, jest to 
jedyna tego typu impreza rolnicza w regio-
nie, która cieszy się dużym zainteresowa-
niem rolników, poszukujących nowych kon-
taktów handlowych. Oprócz rodzimych ras 
niewątpliwą atrakcją tej wystawy był pokaz 

węgierskich świń rasy mangalica.
Kolejnym regionem, który słynie z hodow-

li świń jest woj. kujawsko-pomorskie, na te-
renie którego zorganizowano dwie wystawy 
zwierząt hodowlanych: XVII Kujawsko-Po-
morska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Minikowie i XIV Wystawa Trzody Chlew-
nej w Żninie. Łącznie w obu wystawach 
pokazano 105 świń pochodzących z czo-

Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem, 11-12.06.2016 r.

XVIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, 18-19.06.2016 r.

XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, 18-19.06.2016 r.
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łowych stad zarodowych Kujaw i Pomorza, 
a do współpracy przy ich ocenie zaproszono 
prof. dr hab. Wojciecha Kapelańskiego i dr 
inż. Hannę Jankowiak z Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 
dr inż. Dariusza Kowalewskiego ze Stacji 
Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy i Panią Zofię Kozłowską - 
radną powiatu żnińskiego.

Spośród prezentowanych zwierząt na 
szczególne wyróżnienie zasłużył knurek rasy 
wbp, z hodowli Pana Roberta Bonieckiego, 
który otrzymał tytuł super czempiona. Na 
wystawach nie zabrakło również świń rasy 
puławskiej, które zyskały uznanie u hodow-
ców i chyba na dobre zadomowiły się w tym 
regionie kraju.

Podczas XXI Regionalnej Wystawy Zwie-
rząt Hodowlanych w Piotrowicach swoje 
najlepsze zwierzęta zaprezentowali ho-
dowcy z Dolnego Śląska. Oprócz nagród 
za wyróżnione zwierzęta, hodowcy: Pan 
Paweł Barełkowski, Pan Zdzisław Żółkiew-
ski, Pan Paweł Nowak, Pan Krzysztof Hyla 
i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootech-

niki Państwowego Instytutu Badawczego 
Żerniki Wielkie Sp. z o.o. otrzymali odznakę 
„Zasłużony dla Dolnego Śląska”, która jest 

przyznawana za wkład włożony w rozwój 
i promocję dolnośląskiego rolnictwa oraz 
długoletnią działalność na rzecz wiejskiego 
środowiska. Gratulujemy!

Podczas Dni Otwartych Drzwi Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

zorganizowano XI Świętokrzyską Wysta-
wę Zwierząt Hodowlanych. Hodowcy świń 
z tego województwa zaprezentowali knur-
ki i loszki ze swoich gospodarstw. Super 
czempiony trafiły w ręce Pana Alfreda Ła-
cha (kategoria knurków: pietrain) i Pana 
Zbigniewa Pięty (kategoria loszek: pbz x 
wbp). Grupa hodowców w tym rejonie jest 
nieliczna ale wytrwała w działaniu, pomi-
mo niekorzystnych uwarunkowań ekono-
micznych branży. Nie tylko ekonomia, ale 
również aura nie sprzyjała wystawom zwie-
rząt, a szczególnie trzody, która wyjątkowo 
źle znosi wysokie temperatury. Podczas Re-
gionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w Boguchwale na Podkarpaciu, ze względu 
na upały, zmieniono harmonogram wystawy 
po to, aby ocenić zwierzęta wcześnie rano 
i tym samym zapewnić im lepszy komfort 
termiczny. Ponadto całkowicie zrezygnowa-
no z prezentacji czempionów na ringu.

Hodowcy z Lubelszczyzny świętowali 
podwójnie. W tym roku Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorga-
nizował Wystawę Zwierząt Hodowlanych, 

WYDARZENIA

XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, 25-26.06.2016 r.

XI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach, 25-26.06. 2016 r.

Targi są doskonałą 
okazją do nawiązania 
nowych kontaktów  
i dotarcia do szerszej 
grupy potencjalnych 
nabywców świń.
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WYDARZENIA

Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie już 
po raz trzydziesty. Była to okazja do podsu-
mowań i podziękowań zarówno pracowni-
kom jak i wystawcom za długoletni udział 
i współpracę. Drugie święto, to 90-lecie 
prac hodowlanych prowadzonych w popu-
lacji świń gołębskich – puławskich. Było to 
wyjątkowe wydarzenie dla ludzi, którzy byli 
i są zaangażowani w hodowlę „puławia-

ka”. Niecodziennym akcentem wystawy był 
wybór czempiona publiczności, czyli naj-
piękniejszej, zdaniem widzów, loszki rasy 
puławskiej. Zaszczytny tytuł zdobyła loszka 
z hodowli Pana Daniela Kokoszkiewicza.

Podczas Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych w Bratoszewicach do rywali-
zacji o tytuł super czempiona dla swojego 
zwierzęcia stanęło pięciu hodowców z wo-

jewództwa łódzkiego. Super czempionem 
w kategorii knurków został knurek rasy pbz 
z hodowli Państwa Ewy i Janusza Linków, 
natomiast tytuł super czempionki przypadł 
loszce rasy duroc należącej do Państwa 
Agnieszki i Grzegorza Gałusa.

W tym sezonie hodowcy z Mazowsza 
mieli okazję przedstawić swoją ofertę świń 
hodowlanych aż trzykrotnie, prezentując 

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach, 25-26.06.2016 r.

XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, 8-10.07.2016 r.

XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, 25-26.06.2016 r.
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swoje zwierzęta podczas II Sierpeckich Dni 
Rolnika w Studzieńcu, gdzie ekspozycja świń 
miała charakter pokazowy oraz w czasie 
Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodow-
lanych w Poświętnem. Zwierzęta prezento-
wały wysoki poziom hodowlany a puchar 
w tej dziedzinie zdobyli: Pan Janusz Pyche-
wicz za loszkę rasy pbz oraz Pan Grzegorz 
Pruszkowski za knurka rasy wbp. Podczas 
Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, 
podobnie jak w trakcie trwania Regionalnej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepie-
towie w woj. podlaskim, z uwagi na zagroże-

WYDARZENIA

XIV Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie, 20-21.08.2016 r.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie, 3-4.09.2016 r.

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, 3-4.09.16 r.

nie związane z rozprzestrzenianiem się ASF 
zabrakło ekspozycji trzody chlewnej. Obecne 
były za to stoiska Związku „POLSUS”, gdzie 
można było uzyskać aktualne informacje 
o materiale hodowlanym, jakim dysponują 
hodowcy należący do Związku „POLSUS”.

Sezon targów i wystaw 2016 roku za-
kończy się udziałem w Centralnych Targach 

Rolniczych, zorganizowanych w Międzyna-
rodowym Centrum Targowo-Kongresowym 
WARSAW EXPO w Nadarzynie k. Warsza-
wy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska informacyjnego oraz ekspozycji 
świń ras objętych Programem Ochrony Za-
sobów Genetycznych.

Nad organizacją i prze-
biegiem wystaw czu-
wali pracownicy biur 
PZHiPTCh „POLSUS”.
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Historia 
i perspektywy hodowli  
świń rasy puławskiej

RASY

Marek Babicz, Zbigniew Bajda, Tadeusz Blicharski,  
Anna Hammermeister, Agnieszka Warda, Magdalena Szyndler-Nędza

Rasa puławska jest najstarszą rodzimą 
rasą świń w Polsce, której tradycje hodowla-
ne sięgają 1926 roku. Hodowlę tej popula-
cji zainicjował Profesor Zdzisław Zabielski, 
który wykorzystał cenne cechy użytkowe 
utrzymywanych w gospodarstwach chłop-
skich na Lubelszczyźnie tzw. „łaciatek” – 
mieszańców prymitywnych świń krajowych 
oraz rasy berkshire i tamworth. Stosując 
planowe krzyżowanie z rasami wielką bia-
ła angielską i berkshire uzyskano populację 
świń w typie tłuszczowo-mięsnym charak-
teryzującym się wczesnym dojrzewaniem 
oraz intensywnym odkładaniem tłuszczu 
podskórnego i wewnętrznego. Świnie te 
określono mianem „gołębskich” – od nazwy 
wsi Gołąb, skąd pochodziły „łaciatki”. Do 
cenionych właściwości świń gołębskich na-
leżała duża wydajność rzeźna, przydatność 
mięsa do wyrobu świeżych i trwałych wę-
dlin, odporność na choroby i niekorzystne 
warunki środowiskowe oraz bardzo dobre 
wykorzystanie pasz gospodarskich w tym 
również zielonek. 

Po II wojnie światowej przekształcono 
świnie gołębskie z typu tłuszczowo-mię-
snego na typ mięsno-słoninowy, wyko-
rzystując krzyżowanie z rasą wielką białą 
i berkshire. W 195l r. dokonano zmiany 
nazwy ze „świni gołębskiej” na „puław-
ską”, a w kolejnych latach przekształcono 
dotychczasowy typ użytkowy na wyrosto-
wy o dobrze zaznaczonych cechach mię-
snych. W latach 1960-1980 świnie rasy 
puławskiej były bardzo popularne w cho-

wie masowym, nie tylko na Lubelszczyźnie 
ale również w innych regionach kraju np. 
na Śląsku. Szczególnie w gospodarstwach 
rodzinnych, gdzie ceniono ich wysoki po-

ziom cech użytkowości rozpłodowej, tucz-
nej i rzeźnej oraz niewybredność w tuczu 
i odporność na niekorzystne warunki śro-
dowiskowe. 

Tabela 1

Stan rasy puławskiej na dzień 31.08.2016 r.  
(wg danych biura Okręgu Wschodniego w Lublinie PZHiPTCh „POLSUS”)

Województwo Liczba stad Liczba loch

lubelskie 21 643

mazowieckie 6 184

kujawsko-pomorskie 3 50

opolskie 1 10

razem 31 887

Rasa puławska, fot. M. Gamoń
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ławska oferuje szereg cennych właściwości. 
Najważniejszą zaletą świń rasy puławskiej 
jest wysoka jakość konsumpcyjna i techno-

Przełom lat 80-tych i 90-tych XX w przy-
niósł istotne zmiany w hodowli i chowie tej 
rasy. Import knurów ras wysokomięsnych 
(duroc, pietrain, hampshire), powszechnie 
wykorzystywanych w produkcji tuczników, 
doprowadził do eliminacji z rynku rasy pu-
ławskiej, która uzyskiwała znacznie niższe 
parametry umięśnienia tuszy. Działania na 
rzecz odbudowy populacji przyniosły pozy-
tywny skutek, czego wyrazem było objęcie 
rasy w 1996 roku hodowlą zachowawczą. 
Od tego czasu prowadzonych jest szereg 
działań hodowlano – produkcyjnych zmie-
rzających do trwałego umiejscowienia świń 
rasy puławskiej na rynku wieprzowiny. 
Przejawem tego jest m.in. umieszczenie 
w 2009 r. „świni rasy puławskiej” na Li-
ście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Liczebność osob-
ników rasy puławskiej poddawanych ocenie 
w kolejnych latach hodowli zachowawczej 
gwarantuje jej stabilny rozwój. Ponadto 
ważnym aspektem jest rosnąca popular-
ność rasy na terenie kraju (tabela 1).

Wartość użytkowa świń rasy puław-
skiej predysponuje ją do zakwalifikowania 
w krzyżowaniu towarowym jako komponen-
tu matecznego. Lochy szczególnie cenione 
są jako dobre matki o wysokim poziomie 
troskliwości macierzyńskiej. Jak wynika 
z danych dotyczących loch utrzymywanych 
na Lubelszczyźnie średnia liczba prosiąt 
żywo urodzonych w miocie w roku 2015 
wynosiła 11,29 szt., natomiast odchowa-
nych do 21 dnia życia 10,32 szt. Na pod-
kreślenie zasługuje również fakt, że knurki 
i loszki charakteryzują się poziomem mię-
sności gwarantującym dobrą jakość kon-
sumpcyjną i technologiczną surowca rzeź-
nego (tabela 2).

Istotnym problemem hodowli i chowu 
świń rasy puławskiej jest jej trwałe umiesz-
czenie w krajowej produkcji tuczników. 
Wynika to przede wszystkim z nieco niż-
szych wskaźników mięsności w porówna-
niu do surowca rzeźnego preferowanego 
przez mięsne zakłady przetwórcze. Należy 
podkreślić, iż obecnie wiele państw euro-
pejskich opracowało i wdraża strategię pro-
dukcji regionalnej wyrobów wieprzowych, 
co korzystnie wpływa na ich rozwój gospo-
darczy. Bazując na tego typu doświadcze-
niach również w Polsce można produkować 
wieprzowe wyroby regionalne i tradycyjne 
w oparciu o rasy rodzime, w tym rasę pu-
ławską. W aspekcie obecnych oczekiwań 
konsumenta oraz rosnącej popularności wy-
robów tradycyjnych i regionalnych rasa pu-

Tabela 2

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej i loszek i knurków rasy puławskiej 
utrzymywanych na Lubelszczyźnie w okresie 01.01.2015–31.12.2015  
(wg danych biura w Lublinie Okręgu Wschodniego PZHiPTCh „POLSUS”)

Wyszczególnienie knurki loszki

Liczba ocenianych osobników (szt). 509 1205

Wiek w dniu oceny (dni) 179 181

Masa ciała w dniu oceny (kg) 108 106

Średnia grubość słoniny (mm) 14,0 13,3

Przyrost dzienny standaryzowany (g) 612 593

Zawartość mięsa w tuszy standaryzowana (%) 53,6 54,4

Wysokość oka polędwicy (mm) 51 51

Indeks oceny przyżyciowej (pkt) 82 93

Działania na rzecz  
odbudowy populacji 
przyniosły pozy tywny 
skutek, czego wyra-
zem było objęcie rasy 
w 1996 roku hodowlą 
zachowawczą.

Obecnie wiele państw 
euro pejskich opraco-
wało i wdraża strategię 
pro dukcji regionalnej 
wyrobów wieprzowych, 
co korzystnie wpływa na 
ich rozwój gospo darczy.

RASY

Rasa puławska, fot. M. Szyndler-Nędza
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Rasa puławska, fot. M. Szyndler-Nędza

logiczna pozyskiwanego surowca rzeźnego. 
Wśród głównych cech wpływających na ła-
twość obróbki technologicznej mięsa, jego 
kruchość, soczystość i smakowitość oraz 
jakość uzyskiwanego produktu końcowego, 
wymienia się zawartość tłuszczu śródmię-
śniowego. Mięso ze świń rasy puławskiej 
cechuje się bardzo dobrymi walorami orga-
noleptycznymi dzięki optymalnej zawartości 
tłuszczu śródmięśniowego. Badania prowa-
dzone obecnie w Katedrze Hodowli i Tech-
nologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie wykazały, 
że udział tego składnika w polędwicy i szyn-

Rasa Puławska, fot. M. Gamoń

ce tuczników rasy puławskiej wynosił odpo-
wiednio 3,16% i 2,93%, natomiast białka 
23,59% i 22,43%. Taki rozkład wartości 
znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedle-
nie w walorach sensorycznych mięsa, co 
jest szczególnie ważne, gdyż to nimi kieruje 
się konsument poszukujący specyficznego 
surowca czy produktu wieprzowego. Śred-
nie wyniki oceny barwy, zapachu, smakowi-
tości, soczystości oraz kruchości mięsa po-
chodzącego z polędwicy pozyskanej z tusz 
tuczników rasy puławskiej potwierdzają 
bardzo wysoką jakość konsumencką surow-

ca ze świń typu tłuszczowo-mięsnego, do 
którego należy rasa puławska.

W hodowli i chowie świń rasy puławskiej 
na podkreślenie szczególnie zasługuje wy-
soka jakość etyczna. Wynika to z faktu, że 
zwierzęta utrzymywane są głównie w go-
spodarstwach rodzinnych, często o wielo-
pokoleniowej tradycji chowu świń, z wyko-
rzystaniem żywienia opartego na paszach 
gospodarskich. Gwarantuje to zarówno 
uzyskanie wysokiej jakości surowca rzeź-
nego ale również zapewnia pełny dobrostan 
zwierzętom.

Zwierzęta utrzymywa-
ne są głównie w go-
spodarstwach  
rodzinnych, często 
o wielo pokoleniowej 
tradycji chowu świń, 
z wyko rzystaniem żywie-
nia opartego na paszach 
gospodarskich.

RASY
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Dania wprowadzi system  
dobrostanu premium dla świń

UE wprowadza zmiany w poziomie miedzi  
w paszy dla prosiąt

Władze duńskie wprowadzą nowy, 
3-gwiazdkowy system znakowania mięsa 
wieprzowego pod kątem dobrostanu świń. 
Jedna gwiazdka oznacza dobre warunki, 
dwie gwiazdki - lepsze warunki dobro-
stanu i trzy gwiazdki będą oznaczały, że 
świnie utrzymywane były w najlepszych 
warunkach pod względem dobrostanu. 
Duński parlament przyjął taki system zna-
kowania wieprzowiny na początku 2016 r.

Już za rok duńscy konsumenci będą 
mogli dokonać wyboru i pokazać, czy 
naprawdę są skłonni zapłacić wyższą 
cenę za mięso ze świń utrzymywanych 

Producenci świń w Europie wkrótce 
dowiedzą się o obniżeniu maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu miedzi w pasz-
ach dla prosiąt. Redukcja poziomów mie-
dzi dotyczy wielu gatunków zwierząt i jest 
wynikiem badań EFSA (European Food 
Safety Authority). W chwili obecnej wysoki 
poziom miedzi w paszy, wyższy niż nie-
zbędny do zaspokojenia potrzeb pokarmo-
wych, jest stosowany, ponieważ pozytyw-
nie wpływa na tempo wzrostu u zwierząt, 
zwłaszcza u prosiąt. U świń poniżej 12 
tygodnia życia dopuszczalny maksymalny 
poziom miedzi w paszy wynosił 170 mg/
kg paszy, natomiast nowe ustalenia do-
puszczają maksymalnie 25 mg/kg paszy. 

w wysokim standardzie dobrostanu. Trzy-
gwiazdkowy system został opracowany 
przez duńskie Ministerstwo Rolnictwa, 
organizacje obrońców praw zwierząt, 
duńską Radę ds. Rolnictwa i Żywności, 
ubojnię i przetwórnię mięsa Danish Crown 
oraz krajowe zrzeszenie rzeźników a tak-
że czterech sprzedawców detalicznych, 
w tym sieć sklepów Aldi i Lidl.

Wiarygodność oznakowania będzie po-
twierdzona przez władze weterynaryjne. 
Mięso wieprzowe w standardzie trzech 
gwiazdek jest już dostępne na duńskim 
rynku, ale nie jest to jeszcze widoczne 
na opakowaniu. Nowością będzie mięso 
oznakowane jedną lub dwoma gwiazdka-
mi. Szacuje się, że mięso 3-gwiazdkowe 
będzie o 15-20% droższe w porównaniu 
z mięsem produkowanym w sposób kon-
wencjonalny. Producenci świń, którzy 
chcą uzyskać trzy gwiazdki, mają rok na 
dostosowanie swoich gospodarstw do wy-
maganych kryteriów. 

Wim Verseput.

Nowy maksymalny poziom miedzi w daw-
ce został ustalony na podstawie informacji 
na temat zapotrzebowania, niedoborów 
i tolerancji miedzi zebranych ze wszystkich 
krajów członkowskich. Zmiana ta pozwoli 
na zmniejszenie o 1200 ton rocznie zawar-
tości miedzi w glebie oraz na 20% redukcję 
emisji miedzi z produkcji zwierzęcej. 

Miedź jest kluczowym pierwiastkiem śla-
dowym dla wszystkich istot żywych i pełni 
wiele funkcji biologicznych. Należy jednak 
pamiętać, że zbyt wysokie dawki miedzi są 
wydalane przez zwierzęta i mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska.

Vincent ter Beek

Jak wykazały ostatnie badania, dzikie 
świnie są czarne z powodu ingerencji 
człowieka. 

Czarne dzikie świnie żyjące w Chinach, 
Europie i Polinezji mają różne mutacje 
genetyczne, które doprowadziły do po-
wstania czarnego umaszczenia. Różno-
rodność mutacji wskazuje na fakt pro-
wadzenia przez człowieka w przeszłości 
wielokrotnej selekcji tych zwierząt w kie-
runku umaszczenia. 

Taki wniosek wysnuli badacze z Wiel-
kiej Brytanii, USA, Kanady, Szwecji, 
Hiszpanii i Irlandii. Wyniki badań zostały 
ostatnio opublikowane w Royal Society 
Open Science.

Badacze stwierdzili, że współczesna 
populacja świń na Hawajach wywodzi 
się głównie od świń europejskich, pomi-
mo że pierwsze świnie trafiły na wyspy 
wraz z polinezyjskimi odkrywcami około 
800 lat temu, a świnie z Europy dotarły 
na Hawaje dopiero w 1778 r. razem z ka-
pitanem Cookiem.

Ludzie preferują  
czarne świnie

Na świecie nie ma czarnych dzików, 
ponieważ w wyniku selekcji naturalnej do 
wieku dojrzałości rozpłodowej dożywają 
jedynie dziki o ubarwieniu maskującym. 

Ludzie z kolei od zawsze preferują róż-
ne kolory umaszczenia i istnieją dowody 
na to, że w Europie, Azji i na wyspach 
Pacyfiku co najmniej trzykrotnie, nie-
zależnie od siebie, prowadzili selekcję 
świń w kierunku czarnego umaszczenia. 
Powstały więc 3 różne „odcienie” koloru 
czarnego.

Vincent ter Beek

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Foto: Henk Riswick 

Tłumaczenie wiadomości z portalu pigprogress.net – Katarzyna Skrzymowska

Foto: Shutterstock, Aumsama
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Holendrzy budują pokazową chlewnię w Wietnamie

Nowe białka. Pierwsza na świecie komercyjna 
pasza dla prosiąt z olejem z owadów

Jakie materiały manipu-
lacyjne dla loch?

Holenderska firma paszowa De Heus 
rozpoczęła budowę pokazowej chlewni na 
400 loch i 800 miejsc dla tuczników w pro-
wincji Vung Tau w Wietnamie. Firma planu-
je zasiedlić nowe obiekty pod koniec roku. 

Gospodarstwo będzie funkcjonowało 
w cyklu zamkniętym. Pokazowa chlewnia 
ma być obiektem prezentującym nowocze-
sną organizację hodowli i produkcji świń, 
jako wzór dla rolników, lokalnych dorad-

Holenderska firma paszowa jako pierw-
sza na świecie wypuściła na rynek komer-
cyjną paszę dla prosiąt zawierającą olej 
z owadów. Pasza ta ma ogromny potencjał 
w redukcji bakterii, zapobieganiu biegun-
kom i poprawie pobierania paszy. 

Firmy Coppens Animal Feed i Protix 
są bardzo dumne z efektów współpracy. 
Protix zajmuje się produkcją oleju z owa-
dów a firma Coppens poddaje go dalszej 
obróbce w swojej fabryce w Helmond, wy-
twarzając komercyjną paszę granulowaną. 
Firma zauważyła, że wielu rolników jest 
mocno zainteresowanych “powrotem do 
natury” w rolnictwie i poszukuje dawnych 
składników pierwotnej diety zwierząt, jaki-
mi były m.in. owady. Od 2009 roku firma 
Protix pozyskuje olej z larw much gatunku 
czarny żołnierz. Mucha czarny żołnierz jest 
jednym z najtrudniejszych gatunków do 
wyhodowania, ale równocześnie jest ga-
tunkiem najefektywniej wykorzystującym 
resztki organiczne do wytworzenia war-
tościowego białka i oleju. Olej z insektów 
jest bogaty w kwas laurynowy, który słynie 

zarówno ze swoich właściwości antybakte-
ryjnych jak również zdolności utrzymywa-
nia kolonii bakterii gram ujemnych (Strep-
tococcus czy Clostridium) pod kontrolą. 
Dodatkowo kwas laurynowy uwalniany jest 
na całej długości jelita.

W chwili obecnej 15 hodowców 
w Holandii stosuje tę łatwostrawną paszę 
w swoich gospodarstwach. Wprowadzenie 
nowej paszy na rynek poprzedziły oczy-
wiście testy, które wykazały skuteczność 
działania nowej paszy u prosiąt. Skutecz-
ność ta polegała na poprawie pobrania 
paszy z olejem przez prosięta, w wieku od 
21. dnia życia do 14 dni po odsadzeniu, 
o 12% w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Natomiast zarówno przyrosty, jak i zużycie 
paszy na kilogram przyrostu były zbliżone 
w obu grupach prosiąt, zarówno tych ży-
wionych paszą z olejem jak i zwykłą paszą.   

Emmy Koeleman,  
All About Feed & Dairy Global

http://www.allaboutfeed.net

ców firm paszowych, rządu oraz partnerów 
z łańcucha produkcji mięsa wieprzowego. 
Gospodarstwem przez 2 lata będzie zarzą-
dzał holenderski menadżer. Głównym ce-
lem będzie uzyskanie 28 prosiąt od lochy 
rocznie w drugim roku prowadzenia inwe-
stycji a także przeszkolenie lokalnych spe-
cjalistów, aby potrafili kontynuować pro-
wadzone działania. Szkolenia prowadzone 
w pokazowym gospodarstwie mają zachę-
cić młodych Wietnamczyków do zakłada-
nia własnych gospodarstw i prowadzenia 
profesjonalnej produkcji świń np. w syste-
mie tygodni jak w Europie, co jest zupełnie 
nieznane i niepraktykowane w Wietnamie. 
Największe wyzwanie będzie stanowić tro-
pikalny klimat Wietnamu.

Kees van Dooren

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

W ciągu ostatnich lat opracowanych 
zostało wiele materiałów manipulacyjnych 
i zajmujących uwagę prosiąt i tuczników. 
Przykładowe materiały dla tych grup to 
m.in: słoma, łańcuchy, drewno, sznury, 
kompost z pieczarkarni, wióry drewniane, 
węże gumowe, mech torfowy, piłki gumo-
we i inne. Zastosowanie tych elementów 
pozwala na ograniczenie zachowań agre-
sywnych, mniejsze ryzyko ogryzania ogo-
nów, obniżenie lęku u zwierząt i w efek-
cie poprawę ich wzrostu. Ale co stosować 
w przypadku loch? Jaki materiał najlepiej 
zajmie ich uwagę? Starsze zwierzęta są 
inne niż młode, będące w fazie intensyw-
nego wzrostu, i dlatego potrzebują innego 
rodzaju elementów wzbogacających ich 
środowisko - zamiast prostych „zabawek” 
preferują materiał, którym można manipu-
lować, i który można zniszczyć. 

Lochy w kojcach pojedynczych często 
wykazują stereotypie polegające na gry-
zieniu barierek, ciągłym piciu czy żuciu. 
Stereotypie to zachowania niespełniające 
żadnej określonej funkcji. Są one wskaźni-
kiem nudy, strachu lub stresu u zwierząt. 
Lochy utrzymywane w grupach również 
przejawiają zachowania stereotypowe, ale 
polegające raczej na wzajemnym gryzieniu 
ogonów, uszu, czy barierek. Problem z ma-
teriałami manipulacyjnym polega również 
na tym, że zwierzęta szybko się nim nu-
dzą, zachodzi więc potrzeba częstych 
zmian i np. stosowania tych „zabawek” 
w sposób rotacyjny w chlewni. Wyniki 
doświadczeń przeprowadzonych w Kana-
dzie będą dostępne dopiero w 2018 roku 
i pozwolą ustalić jakie materiały manipu-
lacyjne są najlepsze dla loch i w jaki spo-
sób je stosować, aby zwierzęta nie traciły 
zainteresowania nimi. W doświadczeniu 
stosowane są liny, niewielkie ilości słomy 
oraz drewno na łańcuchu. 

Victoria Kyeiwaa

Wytwórnia pasz firmy De Heus, niedaleko miasta  
Ho Chi Minh w Wietnamie. Foto: Vincent ter Beek

Foto: Ronald Hissink
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Krajowy 
RASY

Agnieszka Warda, Anna Hammermeister, Tadeusz Blicharski

System jakości wieprzowiny PQS jest 
obecny na rynku od kilku lat. Powstał 
z myślą o umacnianiu polskiego rolnictwa 
wobec stale rosnącej konkurencji na rynku 
unijnym i promowaniu dobrej polskiej żyw-
ności. Nasza żywność jest doceniana na ca-
łym świecie ale bez odpowiedniej promocji 
pozostanie na zawsze anonimowa. Dlatego 
podążając za światowymi trendami, twórcy 
systemu PQS stale zmierzają do integracji 
poziomej i pionowej w całym łańcuchu do-
staw, w celu stworzenia silnej polskiej gru-
py monoproduktowej, która miałaby szan-
se podbić rynek wieprzowiny. Nie jest to 
jednak proces krótkotrwały. Potrzebny jest 
czas, determinacja i odpowiednia strategia 
działania, aby odnieść sukces. Konieczne 
są również środki na wykonanie określo-
nych zadań. Wsparcie pozyskane z Fundu-
szu Promocji Mięsa Wieprzowego pozwala 
po części spełniać założone przez twórców 
systemu cele. Ze środków pochodzących 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 możliwe jest również 
uzyskanie wsparcia przez rolników chętnych 
do podjęcia współpracy na bardzo wysokim 
poziomie produkcyjnym w ramach PQS, 
którzy chcą jednocześnie stać się nieodłącz-
nym ogniwem w łańcuchu dostaw polskiej 
wieprzowiny ale potrzebują środków na do-
stosowanie gospodarstw do wymogów pro-
dukcyjnych stawianych przez system PQS. 

Od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r. jest możliwe ubieganie się o wspar-
cie na przystępowanie do systemów ja-
kości, w tym m.in. na przystępowanie do 
krajowego systemu jakości żywności PQS, 
który jest jedynym polskim systemem jako-

ści dedykowanym wyłącznie wieprzowinie. 
W podanym terminie, w każdym oddziale 

terenowym Agencji Rynku Rolnego właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę wnioskodawcy można składać 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystę-
powanie do systemów jakości” objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie na przystępowanie do systemów jako-
ści” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie może ubiegać się rolnik 

aktywny zawodowo, który uczestniczy 
w unijnym lub krajowym systemie jako-
ści, w ramach którego wytwarza produkty 
przeznaczone bezpośrednio lub po prze-
tworzeniu do spożycia przez ludzi. W przy-
padku systemu PQS jest to rolnik, który 
wytwarza produkt, jakim jest docelowo 
mięso wieprzowe, zgodnie ze specyfikacją 
i standardami systemu Pork Quality Sys-
tem (PQS). 

Jaki jest zakres i wysokość wsparcia?
Pomoc finansowa przyznawana jest na 

3 lata rolnikowi, który uczestniczy w sys-
temie i jest udzielana jako roczna płatność, 
na podstawie kosztów faktycznie poniesio-
nych związanych m.in. z:
1. Kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie.
2. Składkami na rzecz grupy producentów, 

jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy.

Twórcy systemu PQS 
stale zmierzają do inte-
gracji poziomej i piono-
wej w całym łańcuchu 
do staw  w celu stworze-
nia silnej polskiej gru py 
monoproduktowej.

system jakości żywności PQS – 
wsparcie na przystępowanie  
do systemu i szkolenia
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3. Zakupem specjalistycznych publikacji 
związanych z produkcją prowadzoną 
w ramach systemu jakości. 

Dla każdego z systemów jakości usta-
lony został inny limit wsparcia i nie może 
być on przekroczony przez beneficjenta. 
W przypadku wytwarzania wieprzowi-
ny zgodnie ze specyfikacją i standardami 
systemu PQS rolnik może liczyć na mak-
symalne wsparcie w wysokości 1 700 
zł/rok. Warto zaznaczyć, że rolnik który 
prowadzi produkcję w kilku systemach 
jednocześnie nie może przekroczyć limitu 
wsparcia w wysokości 2000 Euro/rok na 
gospodarstwo.

Formularze wniosków
Formularze wniosków oraz szczegółowe 

informacje nt. wsparcia dostępne są na 
stronie www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/
wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-
-jakosci a także bezpośrednio w siedzibach 
Oddziałów Terenowych ARR.

Tabela 1

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości –  
zobowiązania z PROW 2014-2020 (wg. stanu na 31.08.2016 r.)

Województwo Liczba złożonych 
wniosków

Liczba wydanych 
decyzji

Kwota wydanych  
decyzji (PLN)

Dolnośląskie 28 7 54 600,00

Kujawsko-pomorskie 62 38 260 766,00

Lubelskie 72 34 290 658,00

Lubuskie 19 4 32 250,00

Łódzkie 64 40 304 500,00

Małopolskie 20 13 112 200,00

Mazowieckie 458 350 2 874 318,00

Opolskie 8 2 18 000,00

Podkarpackie 51 14 124 350,00

Podlaskie 34 19 165 660,00

Pomorskie 12 2 17 250,00

Śląskie 11 0 0,00

Świętokrzyskie 115 87 722 850,00

Warmińsko-mazurskie 97 47 326 658,00

Wielkopolskie 94 64 428 358,00

Zachodniopomorskie 41 17 150 408,00

Razem Działanie 1186 738 5 882 826,00

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR.

Według danych opublikowanych przez 
System Informacji Zarządczej ARiMR do 
dnia 31.08.2016 roku (przy pierwszym 
naborze wniosków) w ramach poddziałania 
3.1 „Wsparcie na przystępowanie do syste-
mów jakości” objętego PROW 2014-2020, 
zostało złożonych 1186 wniosków, wydano 
738 decyzji i wypłacono 5 882 826,00 zł 
(tab. 1).

Szkolenia
Strategia rozwoju systemu PQS zakłada 

umacnianie oraz ciągłe budowanie współ-
pracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami 
łańcucha dostaw oraz wykształcenie po-
prawnych relacji pomiędzy jego uczestni-
kami. Do zrealizowania powyższego zało-
żenia konieczna jest koordynacja działań 
i integracja pozioma na etapie produkcji 
pierwotnej, czyli na etapie najbardziej pra-
cochłonnym. Jednocześnie niezbędne są 
podobne działania na dalszych etapach 
łańcucha produkcyjnego, tj. na etapie 

przetwarzania, konfekcjonowania, dystry-
bucji, a szczególnie sprzedaży certyfiko-
wanego mięsa PQS w celu wypracowania 
integracji pionowej. 

Chcąc spełnić założone cele PZHiPTCh 
„POLSUS” wspólnie z partnerem akcji 
Związkiem Polskie Mięso, w ramach środ-
ków pozyskanych z Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego rozpoczął realizację 
bezpośrednich działań skierowanych do 
producentów trzody. Równocześnie pro-
wadzone są działania informacyjne skie-
rowane do przedstawicieli rynku detalicz-
nego poprzez przeprowadzenie szkoleń 
grupowych (głównie wśród rolników) oraz 
indywidualnych konsultacji (głównie wśród 
detalistów).

Szkolenia mają najczęściej charakter 
teoretyczny. Możliwa jest również praktycz-
na formuła spotkań (np. w gospodarstwie 
pokazowym PQS), gdzie przyszły uczestnik 
łańcucha produkcyjnego będzie mógł zoba-
czyć i poznać specyfikę systemu PQS za-
równo od strony produkcyjnej jak i popraw-
nego prowadzenia dokumentacji. Należy 
pamiętać, że w związku z panującym ASF 
w przypadku szkoleń praktycznych należy 
bezwzględnie zastosować się do wymogów 
bioasekuracji. 

W trakcie szkoleń będzie można również 
zdobyć wiedzę na temat możliwości uzy-
skania wsparcia na przystąpienie do syste-
mu PQS.

W trakcie wszystkich podejmowanych 
działań szczególny nacisk zostanie poło-
żony na wyjaśnienie, w jaki sposób od-
bywa się produkcja żywca wieprzowego 
oraz mięsa certyfikowanego w systemie 
PQS oraz pokazanie jego walorów i przede 
wszystkim polskiego źródła pochodzenia. 
Działania te wpisują się w projekt prac 
ustawodawczych podejmowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
związanych ze znakowaniem żywności 
krajem pochodzenia i dobrowolnego zna-
kowania produktu znakiem „Produkt pol-
ski”, ponieważ System PQS gwarantuje 
otrzymanie mięsa w całości pochodzącego 
z produkcji krajowej, bez udziału zwierząt 
importowanych do tuczu.

Realizację cyklu 20 szkoleń zaplanowano 
w terminie od listopada 2016 roku do maja 
2017 roku. Rolników zainteresowanych 
udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt 
z Panem Wojciechem Styburskim pod nr 
tel. 504 232 663. Harmonogram szkoleń 
dostępny jest również na stronie interneto-
wej www.polsus.pl

RASY
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Relacja
z Dni Pola Futter Nova –  
promocja PQS

WYDARZENIA

Wojciech Styburski

Mimo kapryśnej pogody w dniu 16 paź-
dziernika w Nepomucenowie – wsi położo-
nej woj. wielkopolskim, odbyły się Dni Pola 
Futter Nova 11. Spotkanie zostało zorga-
nizowane dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu Biura Doradztwa Rolniczego Styburski 
i Golinski oraz firmy Agro-Centnas Sp. 
Jawna Ryszard Woltmann i Synowie. Były 
to już drugie pokazy polowe, które odbyły 
się w tym roku. Organizatorzy zaprezento-
wali nowinki techniczne oraz alternatywne 
źródła pasz w postaci międzyplonowej mie-
szanki pastewnej Futter Nova 11. Partnerzy 
akcji zapoznali rolników ze swoją ofertą, 
którą właśnie wprowadzają na rynek. Cho-
ciaż pogoda nie pozwoliła na przeprowa-
dzenie show - pokazu maszyn rolniczych 

Dni Pola Futter Nova, 16.10.2016

Dni Pola Futter Nova, 16.10.2016
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WYDARZENIA

Spotkanie było doskona-
łą okazją dla rolników  
do zapoznania się z naj-
nowocześniejszym sprzę-
tem i innowacyjnymi 
rozwiązaniami z zakresu 
agrotechniki i żywienia 
zwierząt.

Dni Pola Futter Nova, 16.10.2016

Dni Pola Futter Nova, 16.10.2016

Dni Pola Futter Nova, 16.10.2016

podczas koszenia użytków zielonych i sie-
wu pszenicy, to jednak spotkanie było do-
skonałą okazją dla rolników do zapoznania 
się z najnowocześniejszym sprzętem i inno-
wacyjnymi rozwiązaniami z zakresu agro-
techniki i żywienia zwierząt.

Nowością wprowadzoną do planu wyda-
rzeń imprezy była degustacja wieprzowiny 
wyprodukowanej w krajowym systemie 
jakości żywności PQS. Mięso wieprzowe 
zostało zaserwowane jako pieczeń, według 
przepisu na Szynkę PQS z tymiankiem i ja-
łowcem (źródło: www.wieprzowinapqs.pl). 
Przysmaki wieprzowe przygotowała firma 
Konarczak z Pogorzeli. Warto zaznaczyć, 
że innowacyjna wieprzowina kulinarna PQS 
pochodziła z gospodarstwa Pana Jacka 
Styburskiego, hodowcy prowadzącego ho-
dowlę trzody chlewnej zgodnie z Krajowym 
Programem Hodowlanym „POLSUS” a pro-
dukcję zgodnie ze specyfikacją i standarda-
mi systemu PQS. 

Jakość wieprzowiny PQS docenili obecni 
goście, którzy zachwycali się smakiem i za-
pachem serwowanych specjałów. Podczas 
spotkania omówione zostały także warunki 
uzyskania certyfikatu PQS oraz korzyści wy-
nikające z jego posiadania.

Jakość wieprzowiny PQS 
docenili obecni goście, 
którzy zachwycali się 
smakiem i zapachem  
serwowanych specjałów.
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KULINARNE INSPIRACJE PQS

Medaliony PQS  
w pieprzowym sosie

Czas wykonania: 25 min. 
Stopień trudności: łatwe.
Składniki:

• 80 dag schabu PQS
• 3 cebule
• 200 ml śmietany 18%
• 1 ząbek czosnku
• ½ szkl. bulionu
• 30 g czarnego pieprzu
• sól, pieprz, słodka papryka

Wykonanie:
• Umyty i osuszony papierowym ręcz-

nikiem schab PQS pokroić na porcje, 
delikatnie rozbić tłuczkiem, przyprawić 
solą, połową pieprzu i słodką papryką. 
usmażyć na rozgrzanym oleju rzepako-
wym na złoty kolor, przełożyć.

• Na patelnię wrzucić posiekaną cebulę 
i czosnek, zrumienić. 

• Następnie dodać bulion, resztę pieprzu 
i śmietanę, zagotować.

• Usmażone medaliony przełożyć do 
sosu, delikatnie podgrzać.

Gotowana szynka PQS

Czas wykonania: 12 godz. + 10 godz. 
Stopień trudności: łatwe.

Składniki:
• 1 kg szynki PQS
• 10 suszonych jagód jałowca
• 5 listków laurowych
• 5 łyżek soli
• 4 łyżeczki soli peklowej
• 4 ząbki czosnku
• garść majeranku
• sól, pieprz, suszony czosnek
• ziele angielskie, czarny pieprz

Wykonanie:
• Umytą i osuszoną papierowym ręczni-

kiem szynkę PQS obwiązać sznurkiem 
wędliniarskim, włożyć do wysokiego 
garnka z zimną wodą.

• Dodać wszystkie przyprawy i gotować 
na wolnym ogniu 8 minut.

• Odstawić w chłodne miejsce do wysty-
gnięcia na minimum 12 godzin.

• Następnego dnia jeszcze raz gotować 
mięso przez 8 minut na wolnym ogniu 
i studzić w zalewie przez minimum 10 
godzin.

Gulasz z łopatki PQS 
w sosie pomidorowym

Czas wykonania: 2 godz. + 1 godz. 15 min.
Stopień trudności: łatwe
Składniki:

• 1/2 kg łopatki wieprzowej PQS
• 150 ml koncentratu pomidorowego
• 1 puszka pomidorów krojonych
• 1 łyżka oleju sezamowego
• 1 łyżeczka brązowego cukru
• sól, pieprz, suszony czosnek

Wykonanie:
• Umytą i wysuszoną łopatkę PQS pokroić 

w dużą kostkę, a następnie marynować 

przez 2 godz. w soli, czosnku i pieprzu.
• W głębokiej patelni rozgrzać łyżkę ole-

ju sezamowego, obsmażyć mięso i za-
lać koncentratem pomidorowym, do-
dać pomidory z puszki. Smażyć przez 
kilka minut, energicznie mieszając.

• Dodać odrobinę wrzącej wody i łyżeczkę 
cukru, wymieszać i przykryć pokrywką.

• Dusić przez około godzinę, a następnie 
odkryć patelnię i odparować wodę, by 
sos nabrał odpowiedniej gęstości.

• Podawać z ryżem lub ulubionym ro-
dzajem kaszy.

Więcej przepisów na www.wieprzowinapqs.pl

Co zrobić, by rozgrzany 
olej z patelni podczas 
smażenia mięsa nie pry-
skał po całej kuchni?

Natychmiast nakryjmy 
naczynie pokrywką, 
odcinając w ten sposób 
dopływ tlenu. Możemy 
również wsypać odrobinę 
soli, która obniży wartość 
grzewczą tłuszczu. 

Pamiętajmy, by mięso 
przed obróbką cieplną 
zawsze dokładnie osuszać 
papierowym ręcznikiem 
– dzięki temu uniknie-
my sytuacji, w której do 
rozgrzanego oleju dostaną 
się krople wody.

WIEPRZOWINA
jest

WIĘCEJ NA WWW.POLSUS.PL

Co zrobić, aby gotowana 
szynka była odpowied-
nio miękka i wilgotna 
w środku?
Po wyjęciu z zalewy 
włóżmy ją na 30 sekund 
do miski z zimną wodą 
i lodem, zapobiegając 
w ten sposób nadmierne-
mu odparowywaniu wody. 



MNIEJ KALORII

CENNE ŹRÓDŁO WITAMIN

ŹRÓDŁO DOBRZE  
PRZYSWAJALNEGO ŻELAZA

WIEPRZOWINA
OK!jest

MNIEJ TŁUSZCZU

MNIEJ CHOLESTEROLU

NAJNOWSZE WYNIKI BADAN
WIĘCEJ NA WWW.POLSUS.PL



PQSKRAJOWY SYSTEMJAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Biuro PQS: Polski Związek Hodowców  
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

ul. Ryżowa 90; 02-495 Warszawa, tel. 22 882 82 03 
e-mail: pqs@polsus.pl

Mięso wieprzowe  
wyprodukowane  

w systemie PQS  
jest w pełni produktem  

polskim, ponieważ produkcja  

odbywa się w cyklu zamkniętym –  

na bazie prosiąt urodzonych 

w Polsce, tu odchowanych 

i poddanych ubojowi.


