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Wyniki u¿ytkowoœci œwiñ w Krajowym
Programie Hodowlanym w roku 2007
Bez w¹tpienia rok 2007 by³ wyj¹tkowym w historii hodowli i produkcji œwiñ.
Sytuacja rynkowa mia³a ogromny wp³yw na kondycjê hodowli, zw³aszcza teraz po
zaprzestaniu bezpoœrednich dotacji do stad zarodowych. Wynikaj¹ce ze
œwiatowej i unijnej nadprodukcji doœæ niskie ceny ¿ywca utrzymywa³y siê d³u¿ej ni¿
zwykle. Wystarczy przejrzeæ notowania cen trzody z ostatnich piêciu lat by nabraæ
przekonania o du¿ej prawid³owoœci zmian cen trzody na rynku. Zwykle najni¿sze
ceny wystêpuj¹ w okresie zimowym pocz¹wszy od pocz¹tku listopada i w
niewielkim stopniu pomaga tu tak¿e okres œwi¹tecznych zakupów, gdy¿
przetwórcy maj¹ czas na zgromadzenie tanich zapasów, a popyt wcale nie
wzrasta tak znacz¹co. Poprawa cen nastêpuje zwykle w po³owie maja by
najwy¿szy poziom osi¹gn¹æ na pocz¹tku sierpnia. Spodziewano siê mniejszych
ni¿ zwykle zmian cen oczekuj¹c silnego dzia³ania stabilizuj¹cego ze strony
wspólnego rynku unijnego. Tym bardziej, ¿e prognozy ekspertów w krajach
produkuj¹cych najwiêcej wieprzowiny w UE by³y ogólnie doœæ dobre. Jednak
zimowy spadek cen nast¹pi³ wyj¹tkowo silnie i trwa³ jak zwykle do maja.
Natomiast letnia poprawa cen trwa³a krócej ni¿ zwykle.
Wystêpuj¹cy od lat jesienny spadek cen ¿ywca by³ zawsze w pewnym stopniu
rekompensowany przez jednoczesny spadek cen zbó¿ wynikaj¹cy z ich du¿ej
poda¿y po ¿niwach. W 2007 roku po raz pierwszy relacje te zosta³y za³amane.
Z powodu mniejszych plonów w krajach po³udniowych na skutek powa¿nej
suszy oraz przeznaczenia wiêkszej ni¿ kiedykolwiek puli zbó¿, g³ównie rzepaku,
na cele energetyczne oraz dzia³añ spekulacyjnych, ceny zbó¿ zaczê³y
dramatycznie rosn¹æ w trakcie ¿niw. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ca³y ogólnoœwiatowy
bilans zbó¿ i roœlin oleistych zosta³ powa¿nie zaburzony przez przeznaczenie
(zw³aszcza w USA) du¿ej czêœci plonów na biopaliwa. W efekcie no¿yce poziomu
produkcji i zapotrzebowania pasz rozwar³y siê, gdy¿ przy poda¿y ok. 250 mln
ton, a popyt szacowany by³ na blisko 270 mln ton. Oczywiœcie uruchamiano
import, lecz w niewystarczaj¹cym stopniu. Ceny zbó¿ wzros³y w stopniu wiêkszym
ni¿ wynika³oby to z obiektywnej sytuacji rynkowej. Rozpoczê³y siê spekulacyjne
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zakupy zbó¿ i cena np. w porcie w
Hamburgu wzros³a ze 143 $/t. we
wrzeœniu 2006 r. do 270 $/t. we wrzeœniu
2007r.
Obecnie ceny zbó¿ powoli spadaj¹, choæ na
rynku pasz nadal utrzymuje siê doœæ gor¹ca
atmosfera. W Polsce ci¹gle grozi, ¿e od
sierpnia 2008 roku wejdzie w ¿ycie zapis Fot. K. Kaczorowski
Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2006, Nr 144, poz. 1045), który
w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustanawia zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i
stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e ta ustawa sprzeczna z dyrektywami UE nie zostanie wprowadzona
w ¿ycie w tak kontrowersyjnej treœci. Bowiem polscy rolnicy skutki wprowadzenia w
¿ycie tego zakazu odczuj¹ w sposób dramatyczny. Wzrosn¹ koszty pasz, a tym
samym produkcji trzody chlewnej powoduj¹c niekonkurencyjnoœæ naszego ¿ywca
trzody i drobiu. Problem w najmniejszym stopniu dotknie konsumentów, bowiem
miêso wieprzowe ze œwiñ ¿ywionych paszami z udzia³em nowych odmian soi z
pewnoœci¹ bêdzie importowane i w du¿ych iloœciach trafi na nasz rynek. Nale¿y siê
tu wyjaœnienie, ¿e nie ma ¿adnych mo¿liwoœci laboratoryjnego rozpoznania, czy
miêso pochodzi od zwierz¹t ¿ywionych paszami z udzia³em komponentów GMO,
czy nie.
W UE podnoszony jest tak¿e problem zwi¹zany z komponentami pasz
zawieraj¹cymi GMO. Otó¿ stale powstaj¹ nowe odmiany roœlin, zw³aszcza soi,
których wprowadzanie na rynek unijny opóŸnia siê ze wzglêdu na unijne
procedury badañ i zezwoleñ. Jeœli dzia³ania UE w tym zakresie nie ulegn¹
przyspieszeniu inne kraje poza UE, bêd¹ dysponowaæ tañszymi paszami
zdecydowanie obni¿aj¹c konkurencyjnoœæ produkcji trzody w krajach UE. Grozi
to powa¿nym kryzysem gospodarczym przek³adaj¹cym siê nie tylko na produkcjê
zwierzêc¹, ale na ca³e unijne rolnictwo.
Pod presj¹ wielu œrodowisk trwaj¹ w UE prace nad wprowadzeniem w
produkcji trzody zakazu kastrowania prosi¹t lub co najmniej objêcia kastracji
specjalnymi ograniczeniami. Dostêpne s¹ preparaty, które mog¹ ograniczyæ lub
nawet ca³kowicie wyeliminowaæ knurzy zapach. Jednak niezale¿nie od przyjêtych
ostatecznie rozwi¹zañ ka¿de z nich podniesie koszty produkcji i zmniejszy
konkurencyjnoœæ europejskiej trzody.
A w³aœnie koszty produkcji trzody w krajach EU wraz ze s³abym dolarem w
relacji do EURO spowodowa³y powa¿ny spadek eksportu wieprzowiny do krajów
trzecich. W roku 2007 eksport wieprzowiny z UE jest szacowany na 1 802 tys.
ton, wobec 2 077 tys. ton w roku 2006 (spadek o 13,2%). Jednoczeœnie wzrós³
import do UE z 32 do 42 tys. ton, czyli o 30 %. Musia³o to destabilizuj¹co
wp³yn¹æ na rynek. G³osy wielu œrodowisk producentów trzody jasno wskazywa³y
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na g³ówne przyczyny tych perturbacji. Wprowadzane stale kolejne przepisy,
zakazy i ograniczenia podnosz¹ koszty produkcji i powoduj¹, ¿e europejska
wieprzowina jest niekonkurencyjna z t¹ pochodz¹c¹ z obu Ameryk. Na rynkach
trzecich nikogo specjalnie nie obchodzi, czy trzoda w Europie by³a ¿ywiona bez
udzia³u m¹czek miêsno-kostnych, bo wszêdzie system ¿ywienia œwiñ z
wykorzystaniem pasz zawieraj¹cych bia³ko zwierzêce jest stosowany jako
naturalnie uwzglêdniaj¹cy fizjologiê œwiñ. Nikomu te¿ specjalnie nie przeszkadza
stosowanie w paszach roœlin genetycznie modyfikowanych. Ani œladów ¿ywienia
m¹czkami zwierzêcymi, ani ¿ywienia organizmami modyfikowanymi nie mo¿na
wykryæ w miêsie i zarazem oznacza to, ¿e niczym siê ono nie ró¿ni. Tak¿e
antybiotyki paszowe s¹ poza Uni¹ stosowane i tak naprawdê pozostawiaj¹ mniej
œladów w miêsie ni¿ antybiotyki podawane leczniczo do paszy, b¹dŸ iniekcyjnie.
Wydaje siê, ¿e nadmiar fobii w tym zakresie jest szczególnie szkodliwy. Przecie¿
poza wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieæ, ¿e wszystkie uprawiane przez
cz³owieka roœliny i hodowane zwierzêta przez lata przesz³y ogromne zmiany i te
dzisiejsze s¹ bardzo ró¿ne od tych sprzed stu lat, i zmiany te zosta³y trwale
zapisane w ich genomach. W niczym to konsumentom nie przeszkadza i
aprobuj¹ te zmiany.
Wszystkie te zmiany rynkowe wraz z wewnêtrzn¹ polityk¹ krajow¹, wp³ynê³y na
stan krajowej hodowli. Zarówno w zakresie aktualnej sytuacji cenowej jak i
perspektyw stanu bran¿y w najbli¿szych latach. Kryzys dotkn¹³ przede wszystkim
najlepsze gospodarstwa rodzinne. Prowadzone z rozmachem, ukierunkowane na
du¿¹ specjalizacjê, bez wiêkszych zasobów finansowych, natomiast obarczone
powa¿nymi obci¹¿eniami kredytowymi, zaczê³y popadaæ w recesjê. Odbiorcy
materia³u hodowlanego ze œrednich stad, masowo rezygnowali z zakupów
knurków i loszek. Niskie ceny ¿ywca i ekstra wysokie koszty ¿ywienia zwierz¹t
dotyka³y hodowców poœrednio i bezpoœrednio. Zaczê³a siê powszechna redukcja
stanów loch. Kryzys ten dotkn¹³ tak¿e stad z Krajowego Programu Hodowlanego.
Jak jasno widaæ z danych liczbowych w 2007 obni¿y³y siê stany loch w stadach
pod ocen¹ oraz, choæ w mniejszym stopniu zmniejszy³a siê liczba ocenionych i
zakwalifikowanych loszek i knurków. W najwiêkszym stopniu zmniejszeniu uleg³a
liczba loch w stadach ras matecznych, a w tym przede wszystkim tych
uprawnionych do produkcji loszek. W du¿ym stopniu zniknêli z rynku
dotychczasowi nabywcy, w³aœciciele ma³ych stad produkcyjnych. Brak
op³acalnoœci produkcji natychmiast zweryfikowa³ ich pozycjê rynkow¹. Mniejszy
spadek liczebnoœci zanotowano w stadach ras ojcowskich.
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Tabela 1. Liczba loch objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of sows under evaluation per breed on 31.12.2007.

Ca³kiem dobrze przedstawia siê pozycja ras duroc i pietrain. Natomiast
nadzwyczajny rozwój rasy pu³awskiej jest przyk³adem wspó³dzia³ania hodowców,
ich organizacji, oczekiwañ rynku, a mo¿e przede wszystkim wspierania hodowli
tej rasy w ramach ochrony zasobów genetycznych. Za³o¿enia programu ochrony
zasobów genetycznych œwiñ tej rasy s¹ bardzo dobrze wype³niane. Nastêpuje
stopniowy wzrost liczebnoœci ocenianych loch, loszek i knurków. Zbieranie i
analiza aktualnych wyników u¿ytkowoœci mo¿liwie najwiêkszej liczby m³odych
loszek i knurków pozwala na harmonijny rozwój rasy, utrzymanie specyficznych
cech u¿ytkowoœci i zapobiega niebezpiecznemu wzrostowi spokrewnienia.

a
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b

c

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kryzys na rynku trzody spowodowa³ nie tylko ogólne
zmniejszenie liczby loch pod ocen¹ i liczby stad, ale tak¿e przyczyni³ siê do
os³abienia tendencji koncentracji hodowli. Zmniejszenie œredniej liczby loch w
stadach to z³y symptom mog¹cy os³abiæ tempo postêpu hodowlanego.

W ramach oceny liczebnoœci œwiñ pod ocen¹ nie sposób pomin¹æ bardzo
znamiennego faktu. Otó¿ po raz pierwszy liczba loch pod ocen¹ jest wiêksza w
woj. kujawsko-pomorskim ni¿ wielkopolskim! Zapewne przyczyny s¹ doœæ
z³o¿one. Mo¿e byæ to wiêksza elastycznoœæ rynkowa hodowców z Kujaw. Nie
mo¿na te¿ lekcewa¿yæ wybitnego zaanga¿owania pracowników terenowych filii
biura „POLSUS” w Bydgoszczy. Warto zaznaczyæ, ¿e od kilku lat na Krajowej
Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych najwiêksza liczba nagród - czempionatów
przypada w³aœnie hodowcom z kujawsko-pomorskiego. Kolejnym czynnikiem
stymuluj¹cym hodowlê s¹ wystawy regionalne, których na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego jest tradycyjnie du¿o. Rosn¹ca pozycja województwa
lubelskiego wynika przede wszystkim z rozwoju hodowli œwiñ rasy pu³awskiej choæ
hodowla innych ras utrzyma³a wysoki poziom. Os³abia siê hodowla w
województwie mazowieckim. Przyczyn¹ jest zapewne wp³yw wielkiej aglomeracji
warszawskiej, wiêkszy ni¿ gdzie indziej rynek pracy i wyœrubowana renta
gruntowa.
Utrzymuje siê przewaga produkcji loszek i knurków czystorasowych nad
mieszañcowymi, co doskonale widaæ na wykresie 4 prezentuj¹cym liczbê
ocenianych, a tak¿e licencjonowanych (czy kwalifikowanych) loszek i knurków,
czystorasowych i mieszañców.
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Tabela 2. Liczba loch hodowlanych w poszczególnych województwach, 31.12.2007 r.
Number of sows under evaluation in the province, 31.12.2007.

Za³amanie popytu ze strony w³aœcicieli ma³ych stad, przy doœæ twardej pozycji
rynkowej wiêkszych stad, spowodowa³o przeniesienie punktu ciê¿koœci popytu z
mieszañców na zwierzêta czystorasowe. Mo¿e tendencjê tê nale¿y ³¹czyæ z silniejszymi
i szerszymi trendami.
Wzrost
umiejêtnoœci
w³aœcicieli du¿ych stad
produkcyjnych, d¹¿enie
do ograniczania kosztów
wymiany stada loch oraz
obawa przed wnikaniem
wektorów chorobowych
do stad (choæby poprzez
loszki)
powoduj¹
generalny
wzrost
zainteresowania loszkami
czystorasowymi
i
reprodukcj¹ wewn¹trz
w³asnego stada.
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Nale¿y zwróciæ uwagê na wzrost poziomu genetycznego stad. W zakresie cech
wysoko odziedziczalnych, ³atwych do poprawy w wyniku prostej pracy
hodowlanej (miêsnoœæ i w mniejszym stopniu tempo wzrostu) uzyskano ju¿ niemal
pu³ap mo¿liwoœci zwierz¹t i oczekiwañ rynku. Wiele do zrobienia jest natomiast
w zakresie nisko odziedziczalnych cechach u¿ytkowoœci rozp³odowej. Decyduj¹cy
wp³yw warunków œrodowiska (przynajmniej do pewnego stopnia) warunkowa³
poprawê poziomu tych cech. St¹d te¿ przywi¹zywanie du¿ej wagi do wyposa¿enia
chlewni, a przy tym powszechnoœæ zakupów loszek wed³ug ich wygl¹du, budowy
i wartoœci rzeŸnej, a nie u¿ytkowoœci rozp³odowej. Zreszt¹ sprawa jest bardziej
skomplikowana i wymagaj¹ca wiêkszych wyjaœnieñ.
W ostatnim roku poprawie uleg³a jedna z najwa¿niejszych cech - liczba
prosi¹t urodzonych w miocie. Pewna zmiana w metodyce oceny cech rozrodu
wprowadzona od 2005 roku
spowodowa³a czasowe pogorszenie
wyników,
lecz
jednoczeœnie
stanowi³a
przygotowanie
do
wdro¿enia nowoczesnej oceny cech
rozrodu metod¹ BLUP. Od roku
2006
rozpoczêto
szacowanie
wartoœci hodowlanej BLUP dla cech
u¿ytkowoœci rozp³odowej i chocia¿
wyniki nie by³y szeroko publikowane
to ju¿ by³y wykorzystywane w pracy
hodowlanej.
Jak
wskazuj¹
doœwiadczenia innych programów
hodowlanych tylko stosowanie w praktyce selekcji i doboru metody BLUP jest
jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ poprawy
poziomu cech rozrodu. Co wa¿ne
poprawie w roku 2007 uleg³a nie
tylko p³odnoœæ, ale tak¿e plennoœæ
loch wiêkszoœci stad. Jest to
niezwykle wa¿ne, bo opiera siê na
zwiêkszeniu liczebnoœci miotów w 21
dniu ¿ycia, ale tak¿e na skróceniu
okresu miêdzymiotu. Wszystko to
odpowiada aktualnym tendencjom
w programach hodowlanych i
produkcyjnych. Nabywcy loszek
remontowych do stad produkcyjnych
poszukuj¹ zwierz¹t zdrowych, zdolnych do intensywnego i d³ugotrwa³ego
u¿ytkowania.
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Powracaj¹c do wyników u¿ytkowoœci w krajowym programie hodowlanym
nale¿y wysoko oceniæ stosowane dotychczas metody oceny i selekcji cech
tucznych i rzeŸnych. Postêp w wartoœciach genotypowych tych cech jest doœæ
stabilny i bardzo wyraŸny. Oczywiœcie inaczej nale¿y oceniaæ stan u¿ytkowoœci w
rasach o licznej populacji loch ni¿ w rasach relatywnie ma³o liczebnie
reprezentowanych. Tu uwagê zwraca pozycja œwiñ rasy pu³awskiej. Gwa³towny
wzrost popularnoœci i liczebnoœci œwiñ tej rasy uda³o siê pogodziæ z co najmniej
utrzymaniem dobrej, wszechstronnej u¿ytkowoœci.
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Jak zatem mo¿e wygl¹daæ przysz³oœæ produkcji trzody w Polsce i Unii
Europejskiej?
Po rozszerzeniu UE produkcja trzody zaczê³a nieco spadaæ, by w roku 2005
osi¹gn¹æ najni¿szy poziom 21 100 tysiêcy ton przy 238 949 tys. sztuk. W 2006
roku zaczê³a rosn¹æ i planowano, ¿e w 2007 roku osi¹gnie najwy¿szy poziom ok.
22 326 tys. ton przy 252 835 tys. sztuk (ju¿ wraz z Rumuni¹ i Bu³gari¹). Jednak
kryzys na rynku pasz spowodowa³ spadek chowu od lata i zapewne masa ubitych
œwiñ bêdzie nieco ni¿sza. Na rok 2008 przewidywany jest spadek ubojów do
iloœci ok. 251 901 tys. sztuk i ok. 22 233 tys. ton.
W ostatnim okresie w wielu krajach UE zanotowano spadek liczby kryæ loch.
Jeszcze na pocz¹tku 2007 roku spodziewano siê najwiêkszego spadku bodaj w
Polsce, szacowano go wówczas na ok. 3,6% w skali miesiêcznej, niemal taki sam
o 3,4% w Holandii, nieco poni¿ej 1% we Francji i Niemczech. Jednak ju¿ w
po³owie roku prognozy by³y bardziej pesymistyczne, a po ¿niwach podwojono
prognozowane spadki kryæ loch i tym samym przysz³ej produkcji.
Zwykle spadek produkcji oznacza mniejsz¹ poda¿ i lepsz¹ cenê, ale tym razem
prognozy na rok 2008 s¹ kiepskie. Zakupione w ramach dop³at do
przechowywania miêso bêdzie musia³o trafiæ na rynek. A do 26 listopada by³o
tego miêsa w UE ok. 85 tys. ton z tego 16 tys. t. w Hiszpanii, 14 tys. t. we
W³oszech, 12,5 tys. t. w Danii i 12 tys. t. w Niemczech. Zapasy (œwie¿e) w Polsce
oceniane s¹ na 4 tys. ton i du¿o wiêcej z zakupów zimowych.
Przewiduje siê, ¿e w roku 2008 œrednie ceny trzody spadn¹ w UE o ok. 0,4%.
Najwiêksze spadki cen prognozowane s¹ w Polsce i u naszych s¹siadów oraz w
Skandynawii. Ceny mog¹ tak¿e drastycznie spaœæ w krajach bêd¹cych ma³ymi
producentami. Wyœrubowane tam dotychczas wysokie ceny nie bêd¹ mog³y byæ
d³u¿ej utrzymane, a trudnoœci z eksportem wieprzowiny na zewn¹trz Unii
spowoduj¹ nap³yw tego miêsa na ka¿dy mo¿liwy rynek. Zatem mo¿na
przewidywaæ poprawê sytuacji na rynku wiosn¹ 2008 r., lecz zapewne œrednie
ceny trzody mog¹ nie byæ tak wysokie jak w roku 2007.
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Wed³ug niektórych zagranicznych analityków rok 2007 zweryfikuje stan grona
producentów trzody. Wielu nie mog¹cych wytrzymaæ trudnej sytuacji zrezygnuje z
produkcji. Wysokie ceny zbó¿ zniechêcaj¹ do okazjonalnej, koniunkturalnej
produkcji. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w Polsce ze wzglêdu na rozdrobnion¹
strukturê gospodarstw produkcja spadnie bardziej ni¿ w krajach o du¿ej
koncentracji i profesjonalizmie produkcji.
W pewnym stopniu rynkowi trzody mog¹ dopomóc decyzje UE w zakresie
interwencjonizmu na rynku. Zaniechanie krytykowanych dop³at do prywatnego
przechowalnictwa na rzecz dop³at do eksportu miêsa œwie¿ego mo¿e rozluŸniæ
europejski rynek. Choæ jednoczeœnie wywo³a wiele problemów w relacjach z
krajami trzecimi.
Obecny kryzys wyniszczy wiele gospodarstw produkuj¹cych trzodê, a jego
skutki bêd¹ dotkliwe dla przemys³u miêsnego i konsumentów zapewne na
pocz¹tku lata przysz³ego roku. Szkoda, ¿e dzia³ania przemys³u miêsnego s¹
nastawione wy³¹cznie na chwilow¹ koniunkturê bez bardziej perspektywicznych
dzia³añ. Trwa zbijanie cen ¿ywca, sk³aniaj¹c do ograniczania jego produkcji.
A jednoczeœnie brak jakichkolwiek oznak obni¿ki cen miêsa i przetworów w detalu.
Ignorowanie interesów w³asnego zaplecza surowcowego trwa w Polsce od dawna
i nie widaæ oznak jakichkolwiek zmian.
Od pocz¹tku roku 2007 trwaj¹ w Polsce
dyskusje nad d³ugofalowymi metodami
oddzia³ywania na rynek trzody. W dyskusjach
nikt nie neguje celowoœci tych rozwi¹zañ, lecz
postêpów nie widaæ. Przede wszystkim rzuca siê
w oczy wybitnie dziki charakter polskiego rynku
¿ywca wieprzowego. W wielu krajach
funkcjonuj¹ systemy ustalania cen trzody Fot. K.Kaczorowski
rzeŸnej. Zwykle ceny ustalane s¹ na podstawie danych rynkowych, publikowane
i respektowane przez strony, czyli kupuj¹cych i sprzedaj¹cych. Takie formy
funkcjonuj¹, np. w Austrii, Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii i we W³oszech.
W Polsce dopiero w tym roku podjêto próbê wprowadzenia pewnego ³adu
do cen ¿ywca trzody chlewnej. W styczniu 2007 r. powsta³ w MRiRW Zespó³
roboczy ds. wieprzowiny , który bêdzie zajmowa³ siê rozwi¹zywaniem
najistotniejszych problemów dotycz¹cych bran¿y trzody chlewnej. Pierwszym
zadaniem dla zespo³u roboczego ds. wieprzowiny by³o uregulowanie krajowego
rynku sprzeda¿y i skupu prosi¹t oraz tuczników. Do rozwi¹zania tego problemu
powo³ana zosta³a odpowiednia grupa robocza , w sk³ad której weszli
przedstawiciele: Polskiego Zwi¹zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”, Stowarzyszenia RzeŸników i Wêdliniarzy, Izby Gospodarczej Polskie
Miêso, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Departamentu Rynków Rolnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Unii Pracodawców i Producentów
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Przemys³u Miêsnego UPEMI oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej. Zaproponowano, aby podmioty wchodz¹ce w sk³ad zespo³u
roboczego ds. wieprzowiny podpisa³y deklaracjê woli wspó³pracy, która bêdzie
zarówno formalnym umocowaniem grupy i moralnie wi¹¿¹c¹ dla wszystkich
podmiotów, daj¹c choæ cieñ szansy na lepsz¹ wspó³pracê i bardziej harmonijny
rozwój tej czêœci rolnictwa.
Kolejnym podmiotem s³u¿¹cym rynkowi, który zacz¹³ dzia³alnoœæ w 2007 roku
jest Komisja Cenowa powsta³a w wyniku porozumienia nastêpuj¹cych
podmiotów:
1. Polskiego Zwi¹zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Izby Gospodarczej Polskie Miêso
4. Stowarzyszenia RzeŸników i Wêdliniarzy RP
Cz³onkowie Komisji Cenowej do jej prac zapraszaj¹ jako eksperta-doradcê
przedstawiciela:
5. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej.
Komisja cenowa zbiera siê w ka¿dy pi¹tek i
analizuje zebrane ceny od najwiêkszych
Zak³adów Miêsnych w Polsce, z bie¿¹cego
tygodnia, dla tuczników klasy E w rozliczeniu
poubojowym wg wbc. Na podstawie zebranych
cen ustala najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ cenê rynkow¹.
Jeœli iloœæ zebranych danych na to pozwala
Fot. POLSUS
wyliczona jest cena œrednia.
Zamierzeniem Komisji Cenowej jest podawanie w ka¿dy pi¹tek
przewidywanych tendencji zmian ceny na przysz³y tydzieñ, na podstawie analizy
cen aktualnych, cen z poprzednich notowañ, cen z rynku europejskiego (dane z
Komisji Europejskiej - ceny referencyjne krajów cz³onkowskich), informacji
pochodz¹cych ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
sytuacji popytowo-poda¿owej w kraju analizowanej na podstawie cen pó³tusz na
gie³dach oraz oprócz informacji krajowych tak¿e trendów europejskich i
œwiatowych. Publikowana przez Komisjê Cenow¹ cena bêdzie mog³a stanowiæ
wyjœciow¹ cen¹ bazow¹, do której bêd¹ naliczane premie i potr¹cenia (wed³ug
indywidualnych ustaleñ sprzedaj¹cy - kupuj¹cy).
Jeœli wyniki prac Komisji Cenowej nie znajd¹ zastosowania w realizacji umów
miêdzy kupuj¹cymi i sprzedaj¹cymi ¿ywiec jej prace bêd¹ zmarnowane.
A w³aœnie umowy kontraktacyjne postrzegane s¹ jako wa¿ny element regulacji
rynku trzody. Bazuj¹c na osi¹gniêciach wielu podmiotów, w tym np. RG¯ oraz
dziêki pomocy biura prawnego MRiRW opracowano wzór umowy
kontraktacyjnej. Jako, ¿e funkcjonuj¹ce obecnie na rynku umowy nie spe³niaj¹
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swego najwa¿niejszego za³o¿enia, czyli równoœci deklaracji stron, faktycznie nie
s¹ umowami. Albowiem jedna ze stron (rolnik) jest zobowi¹zana do dostarczenia
odpowiedniego towaru, w odpowiednim czasie, a druga strona - odbiorca mo¿e
zap³aciæ za dostarczony towar ile zechce. St¹d propozycja „POLSUS”, aby
umowa zawiera³a odniesienie do wyników prac Komisji Cenowej poprzez zapis o
korzystaniu
z
informacji
o
cenach
rekomendowanych przez Komisjê Cenow¹ przy
rozliczeniach.
Jednak
przedstawiciele
przemys³u miêsnego dopuszczaj¹ w umowach
kontraktacyjnych jedynie zapis o mo¿liwoœci
wykorzystania ustaleñ Komisji Cenowej dla
przyjêcia cen transakcji. Od zobowi¹zania do
ewentualnoœci brania pod uwagê droga
daleka. Tak daleka jak interesy stron. Jednak
rozwi¹zania funkcjonuj¹ce w innych krajach
ka¿¹ domyœlaæ siê, ¿e Polska jest poligonem dla
najbardziej agresywnych rozwi¹zañ rynkowych.
Trudna sytuacja na rynku by³a stymulatorem jak
najszybszego spotkania z nowym Ministrem
Fot. K. Kaczorowski
Rolnictwa w nowym Rz¹dzie RP.
W pierwszym spotkaniu Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego z przedstawicielami
producentów trzody chlewnej uczestniczyli tak¿e reprezentanci PZHiPTCh „POLSUS”
i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przedstawiono Ministrowi pakiet zawieraj¹cy
najwa¿niejsze problemy bran¿y i propozycje ich rozwi¹zañ:
1. Uruchomienia silnej gie³dy ¿ywca;
2. Przygotowania metodyki i wdro¿enia do praktyki etykietowania miêsa
wieprzowego;
3. Wprowadzenia niezale¿nej jednostki prowadz¹cej obiektywna ocenê
poubojow¹;
4. Przyjêcia projektu ustawy o funduszu promocji miêsa zachowuj¹cej
w³aœciw¹ pozycjê producentów trzody chlewnej w procesach decyzyjnych;
5. Wspierania powstania porozumienia bran¿owego producentów i
przetwórców trzody chlewnej;
6. Wspierania tworzenia grup producentów trzody chlewnej;
7. Utrzymania dotychczasowych osi¹gniêæ w zakresie kontraktacji i dzia³añ
Komisji Cenowej;
8. Zmiany ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 144, poz.
1045) dotycz¹cego zakazu stosowania organizmów genetycznie
modyfikowanych (GMO) w ¿ywieniu œwiñ;
9. Przygotowania programu monitoringu i zwalczania salmonellozy u trzody
chlewnej;
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10. Zabezpieczenia œrodków z bud¿etu pañstwa na realizacjê „Wieloletniego
programu zwalczania choroby Aujeszkyego u œwiñ na terytorium Rzeczy pospolitej”.
11. Zobowi¹zanie podmiotu ubezpieczaj¹cego do uzyskania akceptacji
zwi¹zku bran¿owego warunków ubezpieczenia i likwidacji szkód;
12. Prywatyzacji Stacji Unasienniania Loch na rzecz hodowców i
producentów trzody chlewnej;
13. Prywatyzacji Zak³adów Miêsnych na rzecz hodowców i producentów
trzody chlewnej;
14. Zwiêkszenia skutecznoœci przep³ywu informacji z MRiRW do hodowców i
producentów trzody chlewnej.
Czêœæ z tych wniosków by³a ju¿ przedstawiana dawniej i w przypadku niektórych
by³y ju¿ podjête pewne dzia³ania. W krajowych realiach struktury produkcji trzody
i relacji miêdzy producentami trzody i przemys³em miêsnym, szczególnie wa¿ne
jest u³atwianie powstawania grup producenckich, czy innych form wspó³pracy
producentów trzody. Taki te¿ by³ przewodni motyw spotkania z Ministrem.
Wskazywano na koniecznoœæ upraszczania procedur prawnych przy
funkcjonowaniu podmiotów zrzeszaj¹cych producentów oraz zbyt ma³¹
atrakcyjnoœæ ekonomiczn¹ takiego przedsiêwziêcia.
Podkreœlano tak¿e wagê rozwi¹zañ, które mog³yby chroniæ krajowy rynek i
promowaæ rozwój bran¿y. Mo¿liwymi do zrealizowania i dzia³aj¹cymi
d³ugofalowo na rynek rozwi¹zaniami s¹ np. organizacja gie³dy ¿ywca i
etykietowanie miêsa, które jest dopuszczon¹ w UE metod¹ zapewnienia
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i ochrony konsumentów oraz w du¿ym stopniu
zabezpiecza rynek przed nap³ywem importowanego miêsa.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e trudnoœci na rynku trzody bêd¹ spoiwem ³¹cz¹cym
dzia³ania podmiotów reprezentuj¹cych hodowców i producentów trzody. Nale¿y
ten czas dobrze wykorzystaæ i wejœæ lepiej przygotowanym w rok 2008.
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POLSKA BIA£A ZWIS£OUCHA
Rasa mateczna

Wzorzec rasy
Œwinia du¿a, d³uga, œrednio szeroka i g³êboka, z dobrze umiêœnion¹ szynk¹.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - niedu¿a, z szerokim czo³em, o profilu lekko za³amanym, ryj œrednio
d³ugi, uszy od du¿ych i szerokich, bezw³adnie zwisaj¹cych i siêgaj¹cych do tarczki
ryjowej do niedu¿ych, doœæ w¹skich, pó³sztywnych, nie zas³aniaj¹cych oczu,
· szyja - d³uga, cienka i lekka,
· ³opatki - ma³e, dobrze przylegaj¹ce,
· klatka piersiowa - raczej p³ytka, szeroka, dobrze wysklepiona,
· grzbiet - d³ugi, szeroki, lekko ³ukowaty,
· zad - d³ugi, nieco spadzisty,
· szynki - szerokie, nisko opuszczone, bez fa³d t³uszczowych,
· brzuch - g³êboki, co najmniej 12 prawid³owo rozwiniêtych sutków, dopuszcza
siê asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
· nogi - koœciste, stosunkowo krótkie, prosto postawione,
· skóra - bez poprzecznego fa³dowania, bia³a, dopuszczalne niewielkie ciemne
plamy pokryte bia³ym w³osem,
· szczecina - bia³a.
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Koncentracja loch rasy polskiej bia³ej zwis³ouchej objêtych ocen¹
u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of pl sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pbz w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of pl sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pbz
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested pl boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Czempiony
XXII Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
Poznañ, 2007 r.
POLSKA BIA£A ZWIS£OUCHA

KNUREK

hodowca - Henryk Lesiñski, woj. warmiñsko-mazurskie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 815 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 63,3 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 144 pkt

LOSZKA

hodowca - Grupa IZ SBTCh ¯erniki Wielkie Sp. z o.o., woj. dolnoœl¹skie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 719 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 59,6 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 129 pkt
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WIELKA BIA£A POLSKA
Rasa mateczna

Wzorzec rasy
Œwinia du¿a, d³uga, œrednio szeroka i g³êboka, z dobrze umiêœnion¹ szynk¹.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - œredniej wielkoœci, o szerokim czole, bez poprzecznych fa³d skórnych w
profilu lekko za³amana, policzki miêsiste, lecz p³askie, ryj prosty, uszy doœæ du¿e,
szeroko ustawione, stoj¹ce, lekko pochylone do przodu i na boki,
· szyja - lekka bez przet³uszczonego karku i bez uwydatnionego podgardla,
· ³opatki - p³askie, niedu¿e, przylegaj¹ce do tu³owia nie wykazuj¹ce rozluŸnieñ w k³êbie,
· klatka piersiowa - doœæ g³êboka, silnie wysklepiona, z boków p³aska bez
zag³êbieñ za ³opatkami,
· grzbiet - d³ugi, mocny, lekko ³ukowaty,
· zad - d³ugi, ³agodnie spadzisty, ogon wysoko osadzony,
· szynki - szerokie, nisko opuszczone, bez fa³d t³uszczowych,
· brzuch - o poziomej linii podbrzusza, co najmniej 12 prawid³owo
rozwiniêtych sutków; dopuszcza siê asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe s¹
niedopuszczalne,
· nogi - koœciste, szeroko rozstawione i proste,
· skóra - cienka, bez poprzecznego fa³dowania, bia³a,
· szczecina - bia³a.
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Koncentracja loch rasy wielkiej bia³ej polskiej objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of plw sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy wbp w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of plw sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy wbp
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested plw boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Czempiony
XXII Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
Poznañ, 2007 r.
WIELKA BIA£A POLSKA

KNUREK

hodowca - Mieczys³aw Gawe³ek, woj. wielkopolskie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 783 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 63,4 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 139 pkt

LOSZKA

hodowca - Jan Deka, woj. ³ódzkie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 731 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 61,2 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 136 pkt
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DUROC
Rasa ojcowska
ojcowska
Rasa

Rasa mateczna

Wzorzec rasy

Œwinia o œrednich do du¿ych wymiarach cia³a, œródtu³owie doœæ krótkie, nogi
mocne, charakteryzuje siê mocn¹ konstytucj¹, szerokim grzbietem oraz
rozbudowan¹ parti¹ zadu z wydatnymi szynkami.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - œredniej wielkoœci, doœæ krótka, o profilu wklês³ym, uszy œredniej
wielkoœci, przy czym 2/3 do 3/4 ucha jest zawieszone-za³amane i opadaj¹ ku
przodowi,
· tu³ów - mocny, œrednio d³ugi, o szerokim lekko „karpiowatym” grzbiecie,
· brzuch - co najmniej 12 prawid³owo rozwiniêtych sutków, dopuszcza siê
asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
· klatka piersiowa - dobrze wysklepiona,
· nogi - raczej wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione o nieco
stromych pêcinach,
· umaszczenie - br¹zowe o ró¿nych odcieniach: od jasnoz³otego do
ciemnoczerwonego (mahoniowego).
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Koncentracja loch rasy duroc objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej,
stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of duroc sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy duroc w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of duroc sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy duroc
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested duroc boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Czempiony
XXII Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
Poznañ, 2007 r.
DUROC

KNUREK

hodowca - Pawe³ B³oñski, woj. mazowieckie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 730 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 62,5 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 123 pkt
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PIETRAIN
Rasa ojcowska

Wzorzec rasy
Rasa mateczna

Œwinia œredniej wielkoœci.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - œredniej wielkoœci, z prostym lub lekko za³amanym ryjem, uszy krótkie,
doœæ szerokie, zdecydowanie stoj¹ce, rzadziej lekko pochylone ku przodowi,
· szyja - krótka, mocno umiêœniona, bez przet³uszczenia i bez wyraŸnego podgardla,
· klatka piersiowa - pojemna o mocno wysklepionych ¿ebrach,
· ³opatka - silnie umiêœniona, daj¹ca dobrze uformowan¹ szynkê przedni¹,
· grzbiet - d³ugi, szeroki, mocny, równy,
· szynka - szeroka, g³êboka, siêgaj¹ca do stawu skokowego, mocno
wype³niona, przy czym nie przet³uszczona,
· zad - bardzo d³ugi, ³agodnie spadzisty, w lêdŸwiach i poœladkach szeroki,
ogon wysoko osadzony,
· brzuch - co najmniej 12 prawid³owo rozwiniêtych sutków, dopuszcza siê
asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
· skóra - cienka, elastyczna, w kolorze od ró¿owego do ciemnoszarego,
· szczecina - cienka, krótka,
· umaszczenie - ³aciate, przy czym rozmieszczenie ³at ciemnych i bia³ych
nieregularne czêsto na bia³ych ³atach wystêpuje ow³osienie rude.
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Koncentracja loch rasy pietrain objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej,
stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of pietrain sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pietrain w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of pietrain sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.

32

Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pietrain
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested pietrain boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Czempiony
XXII Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
Poznañ, 2007 r.
PIETRAIN

KNUREK

hodowca - Henryk Lesiñski, woj. warmiñsko-mazurskie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 807 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 65,0 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 145 pkt
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HAMPSHIRE
Rasa ojcowska
ojcowska
Rasa

Wzorzec rasy
Œwinia charakteryzuje siê œredni¹ wielkoœci¹, mocn¹ konstytucj¹, szerokim
grzbietem oraz rozbudowan¹ parti¹ zadu z wydatnymi szynkami.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - lekka, doœæ krótka, uszy ma³e wyprostowane, ryj d³ugi lekko wklês³y,
· tu³ów - œredniej d³ugoœci, szeroki, lekko „karpiowaty” grzbiet,
· brzuch - co najmniej 12 prawid³owo rozwiniêtych sutków, dopuszcza siê
asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
· nogi - wysokie, proste, koœci palców ustawione pionowo (pionowo ustawione
raciczki),
· umaszczenie - czarne z charakterystycznym bia³ym pasem o ró¿nej
szerokoœci, przechodz¹cym przez ³opatki, przednie koñczyny i brzuch.
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Koncentracja loch rasy hampshire objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of hampshire sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy hampshire w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of hampshire sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy hampshire
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested hampshire boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.

37

Czempiony
XXII Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
Poznañ, 2007 r.
HAMPSHIRE

KNUREK

hodowca - Marek GrêŸlikowski, woj. kujawsko-pomorskie
wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej:
- œredni przyrost dzienny - 809 g
- zawartoœæ miêsa w tuszy - 62,1 %
- indeks oceny przy¿yciowej - 132 pkt
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PU£AWSKA
Rasa
Rasa objêta
objêta Programem
Programem
Ochrony
Ochrony Zasobów
Zasobów Genetycznych
Genetycznych

Wzorzec rasy
Œwinia œredniej wielkoœci, szeroka i g³êboka, doœæ d³uga i nisko osadzona.
Szczegó³y pokroju:
· g³owa - niedu¿a, szeroka w partii czo³owej, o profilu lekko za³amanym, ryj prosty,
niezbyt d³ugi,
· szyja - doœæ krótka, w karku szeroka, bez uwydatnionego podgardla,
· ³opatki - dobrze przylegaj¹ce, k³¹b szeroki i dobrze zwi¹zany,
· klatka piersiowa - szeroka i g³êboka, z silnie wysklepionym o¿ebrowaniem (beczkowata),
· grzbiet - szeroki, œrednio d³ugi, mocny, o linii ³ukowatej; lêdŸwie krótkie lecz szerokie,
· zad - doœæ d³ugi, szeroki i mocny, dobrze zwi¹zany z lêdŸwiami, lekko spadzisty,
ogon wysoko osadzony,
· szynki - szerokie, uwypuklone ku ty³owi, siêgaj¹ce do stawów skokowych, bez fa³d
t³uszczowych,
· brzuch - z wype³nionymi s³abiznami, co najmniej 12 prawid³owo rozwiniêtych
sutków, dopuszcza siê asymetriê 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
· nogi - œredniej d³ugoœci, o koœci wzglêdnie cienkiej, lecz mocnej, postawione
szeroko i prawid³owo,
· skóra - œrednio gruba, bez fa³dów, o barwie od ³upkowo szarej do pomarañczowej,
· szczecina - przybiera barwê pigmentu skóry,
· umaszczenie - ³aciate czarno-bia³e z nieregularnym rozmieszczeniem czarnych plam na
bia³ym tle, których nasilenie nie powinno przekraczaæ 70% powierzchni skóry, dopuszcza siê
umaszczenie trójbarwne czarno-bia³o-rude; skóra na ca³ym ciele pigmentowana, z
wyj¹tkiem dolnych czêœci nóg i koñca ryja, które mog¹ byæ bia³e.
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Koncentracja loch rasy pu³awskiej objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2007 r.
Number of pulawska sows under evaluation on 31.12.2007.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pu³awskiej w okresie
od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results of reproductive performance of pulawska sows from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pu³awskiej
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested pulawska boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Historia œwiñ rasy pu³awskiej w obiektywie*

fot. 1 „... Ze œwiñ krajowych na terenie województwa lubelskiego (powiaty: garwoliñski,
pu³awski, ³ukowski i lubartowski) spotykamy
œwiniê szlachetn¹, szybkorosn¹c¹ o umaszczeniu ³aciastem...” (Dusoge W. , Przegl¹d
Hodowlany, 1932)

fot. 2 Zdzis³aw Zabielski „Studja nad œwini¹
go³êbsk¹” cz. I, Pu³awy 1933 r, cz. II, Pu³awy
1939 r.

fot. 3 Tuczniki œwini go³êbskiej (Zabielski Z.,
„Studja nad œwini¹ go³êbsk¹”, 1933 r.)
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fot. 4 Gospodarstwo Stanis³awa Sidora „MADZIAREK” we wsi Be³cz¹c gmina Czemierniki,
1938 r. - w³asnoœæ Janiny Kostrzewa.

fot. 5 Knur Emil (G LB 119) - typ œwini
go³êbskiej z lat 40-tych XX w.

fot. 6 Œwinie go³êbskie w gospodarstwie Jana
Wójcika we wsi Krasienin, 1941 r. - w³asnoœæ
Grzegorza Muzyki.

fot. 10 Locha rasy pu³awskiej DALITKA ur. 1952
r. z prosiêtami w gospodarstwie Henryka
Brzyskiego 1956 r.

fot. 7 Œwinie go³êbskie w gospodarstwie Jana
Wójcika we wsi Krasienin, 1941 r. - w³asnoœæ
Grzegorza Muzyki.

fot. 8 Warchlaki œwiñ go³êbskich, Zespó³
Szkó³ Rolniczych im. hr. Kajetana Kickiego
Sobieszyn - Brzozowa w Sobieszynie, 1942 r.

fot. 9 Warchlaki œwiñ go³êbskich, Zespó³
Szkó³ Rolniczych im. hr. Kajetana Kickiego
Sobieszyn - Brzozowa w Sobieszynie, 1942 r.

fot. 11 Karty ksi¹¿ki rejestracyjnej materia³u
hodowlanego trzody chlewnej, 1955 r. (po lewej
karta knura DAMOR 248 Lb/K ur. 1955 r. ze
zdjêcia poni¿ej).

fot. 12 Knur DAMOR 248 Lb/K ur. 1955 r.
(„Zarodowa trzoda chlewna w Polsce”,
Warszawa 1961 r.).
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fot. 13 Knur rasy pu³awskiej, 1959 r.
fot. 16 Knur rasy pu³awskiej, 2005 r.

fot. 14 Locha EMZA 396 Lb, ur. 1959 r. („Zarodowa trzoda chlewna w Polsce”,
Warszawa, 1961 r.).

fot. 15 Locha rasy pu³awskiej w gospodarstwie w Koñskowoli, 1965 r.

fot. 17 M. Szyndler-Nêdza. Prosiêta œwiñ
pu³awskich z hodowli Andrzeja Cieœlaka, 2006 r.

fot. 18 M. Szyndler-Nêdza. Locha rasy pu³awskiej
z prosiêtami z hodowli Andrzeja Cieœlaka, 2007 r.

* zdjêcia udostêpnione dziêki uprzejmoœci Pana dr Zbigniewa Bajdy oraz Pani dr Magdaleny
Szyndler-Nêdza.
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PROGRAM KRZY¯OWNICZY
Rasa objêta Programem
Ochrony Zasobów Genetycznych

Polski Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” na
podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2004 r.
prowadzi rejestry dla mieszañców œwiñ, które pochodz¹ z krzy¿owania
nastêpuj¹cych ras:
1. duroc x pietrain
2. duroc x hampshire
3. hampshire x pietrain.
Celem programu hodowlano-produkcyjnego
realizowanego przez Zwi¹zek „POLSUS”, obok
doskonalenia czystych ras trzody chlewnej, jest
równie¿
produkcja
knurków
i
loszek
mieszañcowych. Produkcja ta oparta jest o zalecane
kombinacje krzy¿owania, które uwzglêdniaj¹
predyspozycje komponentów matecznych i
ojcowskich. Efektem krzy¿owania jest poprawa
po¿¹danych cech u¿ytkowych mieszañców w
stosunku do zwierz¹t czystorasowych oraz
zwiêkszenie op³acalnoœci produkcji.
Loszki mieszañcowe mog¹ byæ produkowane tylko i wy³¹cznie w oparciu o
nastêpuj¹ce rasy mateczne:
wielk¹ bia³¹ polsk¹
polsk¹ bia³¹ zwis³ouch¹
pu³awsk¹
Natomiast knury mieszañce produkowane s¹ tylko i wy³¹cznie z wykorzystaniem
nastêpuj¹cych ras ojcowskich:
hampshire
duroc
pietrain.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek mieszañcowych
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.
Average results on farm tested cross breed boars and gilts from 1.01.2007 to 31.12.2007.
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Genetyka molekularna w hodowli
trzody chlewnej
W prowadzonej przez „POLSUS” pracy hodowlanej wykorzystywane s¹ najnowsze
osi¹gniêcia z zakresu genetyki molekularnej. W praktyce hodowlanej stosowany jest
powszechnie test genetyczny, który umo¿liwia identyfikacjê polimorfizmu genu RYR1,
a w szczególnoœci niekorzystnej mutacji genu RYR1T zwanej genem wra¿liwoœci na
stres. Naukowo udowodniony negatywny wp³yw tej mutacji, m. in. na cechy jakoœci
miêsa, cechy u¿ytkowoœci rozp³odowej, czy zwiêkszone upadki w czasie obrotu
przedubojowego, potwierdza koniecznoœæ brakowania z hodowli zwierz¹t
posiadaj¹cych w swoim genotypie zmutowany gen RYR1T.
Prace nad uwalnianiem stad zarodowych od
tej mutacji trwaj¹ od roku 2004. Na
pocz¹tku uwalniano przede wszystkim stada
ras matecznych. W roku 2007 rozpoczêto
intensywny,
ogólnopolski
program
eliminacji niekorzystnej mutacji genu RYR1T
ze wszystkich stad zarodowych. Obecnie,
zgodnie z za³o¿eniami
Krajowego
Fot. K. Kaczorowski
Programu Hodowlanego na remont stad
hodowlanych powinno wybieraæ siê zwierzêta niewra¿liwe na stres (genotyp NN).
Zatem, badania w kierunku wra¿liwoœci na stres prowadzone s¹ przede wszystkim
u zwierz¹t przeznaczonych na remont stada - a wiêc u m³odych zwierz¹t
hodowlanych. Koszty uwolnienia ca³ej krajowej populacji hodowlanej od
szkodliwej mutacji tego genu (RYR1T) s¹ bardzo wysokie. „POLSUS” uzyska³ z
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pewne œrodki finansowe, które pozwalaj¹
pokryæ czêœæ kosztów programu uwalniania stad od genu RYR1, w tym badañ
laboratoryjnych prób krwi pobranej od badanych
zwierz¹t, tj. knurków i loszek. Hodowcy ponosz¹
przede wszystkim koszty próbobrania, obs³ugi
technicznej i prowadzenia dokumentacji. Wykonano
próbobranie i badania laboratoryjne prób krwi od
wiêkszoœci loch, loszek i knurów.
Wynik badania trzody w kierunku wra¿liwoœci na
stres otrzymuje hodowca w postaci certyfikatu
przydatnoœci knura/lochy do realizacji programu
hodowlanego ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na stres.
Certyfikat wydawany jest przez PZHiPTCh „POLSUS”.
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Tabela 1. Procentowy udzia³ genotypów w locus NN w zbadanej populacji trzody
chlewnej w poszczególnych rasach w 2007 r.
Percentage of genotypes in NN locus in the tested pig population for individual breeds in
2007.

NN

Nn

nn

Mimo wykonania ogromu pracy nie zakoñczono jeszcze zadania i bêdzie ono
kontynuowane w najbli¿szych latach. Nale¿y liczyæ siê z faktem, ¿e eliminacja
zwierz¹t obci¹¿onych genem wra¿liwoœci na stres spowolni postêp hodowlany,
zw³aszcza w zakresie poprawy miêsnoœci tusz. Jednak, zgodnie z aktualnymi
trendami oczekiwañ odbiorców ¿ywca i konsumentów, eliminacja genu
wra¿liwoœci na stres z populacji œwiñ jest procesem koniecznym i nieuniknionym.
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Program Kontroli Stanu Zdrowia Stad
Zarodowych Trzody Chlewnej
W nowoczesnej hodowli trzody chlewnej coraz czêœciej uwzglêdniane s¹
istniej¹ce silne powi¹zania pomiêdzy genetycznie uwarunkowanymi
mo¿liwoœciami produkcyjnymi zwierz¹t, a realizacj¹ ich podstawowych potrzeb w
zakresie zdrowotnoœci oraz dobrostanu. Zarówno krajowi jak i zagraniczni
odbiorcy materia³u hodowlanego poszukuj¹ zwierz¹t o wysokim statusie
zdrowotnym. Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom Zwi¹zek „POLSUS”
wprowadzi³ Program Kontroli Stanu Zdrowia Stad Zarodowych Trzody Chlewnej.
G³ównym celem programu jest prowadzenie monitoringu weterynaryjnego w
zakresie diagnozowania i eliminowania konkretnych chorób oraz bioasekuracja,
tj. niedopuszczanie do rozprzestrzeniania siê zarazków pomiêdzy stadami.
Certyfikacja stad stanowi wa¿ny element w aktualnie realizowanym kierunku
rozwoju „POLSUS”.
Patronat nad Programem sprawuje Rada Weterynaryjna powo³ana przy
PZHiPTCH „POLSUS”.
Rada Weterynaryjna PZHiPTCh „POLSUS”
Przewodnicz¹cy - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Cz³onkowie - prof. dr hab. Marian Truszczyñski
dr Piotr Ko³odziejczyk
dr Marian Porowski
Kontrola statusu zdrowotnego
Kontrola statusu zdrowotnego zwierz¹t przeprowadzana jest przez
nadzoruj¹cego chlewniê lekarza weterynarii. Oprócz monitorowania
wystêpowania chorób zwalczanych z urzêdu i podlegaj¹cych rejestracji (Dz. U. z
2004 r. nr 69, poz. 625) obejmuje ona dodatkowo:

Fot. M. Gamoñ

1. Badanie kliniczne przeprowadzane regularnie raz w miesi¹cu, we wszystkich sektorach produkcyjnych i wszystkich grupach technologicznych, które uwzglêdnia nastêpuj¹ce jednostki
chorobowe: ZZZN, dyzenteriê, adenomatozê,
salmonellozê, pleuropneumoniê, Mhp, œwierzb,
streptokokozê, chorobê Glässera. Badania takie s¹ wykonywane równie¿ w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek choroby.
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Badaniom klinicznym towarzyszy analiza wskaŸników produkcyjnych. Ich
niew³aœciwy poziom mo¿e budziæ podejrzenie wystêpowania choroby. Lekarz
weterynarii kontroluje tak¿e dobrostan zwierz¹t, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie
zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002).
2. Badanie laboratoryjne wykonywane zawsze w przypadkach podejrzenia jednej
z wy¿ej wymienionych chorób oraz innych
jednostek tak, aby mo¿na by³o postawiæ
dok³adn¹ diagnozê. Powinny tak¿e towarzyszyæ
badaniom sekcyjnym, zw³aszcza gdy obraz
sekcyjny jest niejasny i budzi w¹tpliwoœci.
3. Badania poubojowe wykonywane co 3
miesi¹ce w celu diagnostyki nastêpuj¹cych
chorób: ZZZN, dyzenterii, salmonellozy,
Fot. K. Kaczorowski
pleuropneumonii, Mhp i endopaso¿ytów. W
przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci rozstrzyga badanie bakteriologiczne i
parazytologiczne.
4. Badanie serologiczne obejmuj¹ce nastêpuj¹ce jednostki chorobowe
(wszystkie badania wykonywane co 6 miesiêcy):
- PRRS
- choroba Aujeszky'ego
- Mhp
- leptospiroza
- ZZZN (w chlewniach, w których nie szczepi siê przeciwko ZZZN)
Iloœæ prób do badañ jest okreœlona statystycznie w stosunku do wielkoœci stada przy
99% prawdopodobieñstwie wykrycia czynnika zakaŸnego. Elementem badañ
przegl¹dowych mog¹ byæ wyniki badañ serologicznych loszek i knurków
przeznaczonych do sprzeda¿y, je¿eli liczba prób spe³nia kryteria próbobrania, a
zwierzêta pochodz¹ ze wszystkich budynków chlewni. Nie dotyczy badania
inicjuj¹cego.
z Próby pobierane przekrojowo ze wszystkich grup technologicznych. Przy
pierwszej certyfikacji jednorazowo, przy kolejnej mo¿na ³¹czyæ próby w okresie
pó³rocznym w liczbach poni¿ej podanych,
np.: stado:
50 loch - 17 prób
100 loch - 19 prób
150 loch - 20 prób
Ca³e stado podstawowe raz w roku podlega
tuberkulinizacji z jednoczesnym u¿yciem
tuberkuliny bydlêcej i ptasiej.
z Obowi¹zkowo w stadzie podstawowym
prowadzone s¹ szczepienia loch, loszek i Fot. K. Kaczorowski
knurów przeciw parwowirozie i ró¿ycy z zastosowaniem szczepionki zabitej.
z
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Certyfikat zdrowia
Certyfikat Zdrowia przyznawany jest na okres 6 miesiêcy i otrzymuje go stado
wolne od najwa¿niejszych chorób, w tym m.in.:
· choroby Aujeszky'ego
· PRRS (zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ)
· leptospirozy
· ZZZN (zakaŸnego zanikowego zapalenia nosa)
· Mhp (mykoplazmowego zapalenia p³uc).
Dopuszcza siê prowadzenie szczepieñ w kierunku
Mhp i ZZZN - wtedy mo¿na nie wykonywaæ badañ
laboratoryjnych.
Uzyskanie Certyfikatu Zdrowia stanowi gwarancjê wysokiego statusu
zdrowotnego oferowanego materia³u hodowlanego. Wykaz stad, które
posiadaj¹ aktualny Certyfikat Zdrowia znajduje siê na stronie internetowej
„POLSUS” www.polsus.pl
Wa¿nym elementem Programu Zdrowotnego realizowanego przez „POLSUS”
jest bioasekuracja, która ma na celu niedopuszczenie rozprzestrzeniania siê
chorób pomiêdzy fermami. W tym przypadku zadaniem nadzoruj¹cego lekarza
weterynarii jest pomoc we w³aœciwej organizacji fermy, ustaleniu punktów
szczególnego ryzyka i kontrola przestrzegania zasad bioprewencji, ze zwróceniem
uwagi m.in. na obecnoœæ œluzy sanitarnej, ograniczenie do koniecznego
minimum wjazdu samochodów na fermê, kontroli odwiedzin fermy, obecnoœæ
mat dezynfekcyjnych przed wejœciem do budynków, przestrzeganie zasady „ca³e
pe³ne - ca³e puste”, poddawanie zakupionych zwierz¹t kwarantannie i
aklimatyzacji.
Lekarz sprawuj¹cy opiekê nad chlewni¹ zarodow¹ raz na 6 miesiêcy
przygotowuje okresowy raport z wizyty. Raport ten w³¹czany jest do dokumentacji
PZHiPTCh „POLSUS”.
Ustalony program badañ przegl¹dowych i postêpowania profilaktycznego
mo¿e byæ modyfikowany w zale¿noœci od sytuacji epizootycznej.

Aktualne informacje o bie¿¹cym stanie Programu Zdrowotnego, zasadach
certyfikacji stad, wspó³pracuj¹cych lekarzach weterynarii oraz hodowcach
bêd¹cych uczestnikami programu mo¿na uzyskaæ w PZHiPTCh „POLSUS”: osoba
prowadz¹ca - Marek Marciniak (tel. 022 491 55 10, e-mail:
marciniak@polsus.pl) oraz we wszystkich Filiach Biura „POLSUS”, jak równie¿ na
stronie internetowej Zwi¹zku www.polsus.pl
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Polski Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS”
BIURO

ul. Ry¿owa 90, 02-495 Warszawa
tel.: 022 491 55 13, fax: 022 723 00 83

Dyrektor: dr in¿. Tadeusz Blicharski
Z-ca Dyrektora: mgr in¿. Jaros³aw Ptak
Dzia³ Hodowli - tel. 022 723 08 06, e-mail: hodowla@polsus.pl
Dzia³ Promocji i Marketingu - tel. 022 491 55 11, e-mail: marketing@polsus.pl
Ksiêgowoœæ - tel. 022 667 93 07, e-mail: ksiegowosc@polsus.pl
Kadry i P³ace - tel. 022 667 93 07, e-mail: kadry@polsus.pl
Filia „POLSUS”

Adres

Bia³ystok

ul. Handlowa 1, 15-399 Bia³ystok

Bydgoszcz

ul. Hetmañska 28, 85-039 Bydgoszcz

Gdañsk

ul. Ogrodowa 10/13, 83-110 Tczew

Kielce

ul. Mickiewicza 5, 25-352 Kielce

Koszalin

ul. Partyzantów 15a, 71-411 Koszalin

Kraków

ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów

Lublin

ul. S³awinkowska 126a, 20-810 Lublin

£ódŸ

ul. Pó³nocna 27/29, 91-420 £ódŸ

Olsztyn

ul. Niepodleg³oœci 53/55, 10-044 Olsztyn

Opole

ul. Wroc³awska 170, 45-836 Opole

Poznañ

ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznañ

Rzeszów

ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów

Warszawa

ul. Ry¿owa 90, 02-495 Warszawa

Wroc³aw

ul. Ofiar Oœwiêcimskich 12, 50-069 Wroc³aw

Zielona Góra

ul. Ko¿uchowska 15a, 66-364 Zielona Góra
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Kontakt
polsusb@op.pl
tel./fax: 085 747 04 16
bydgoszcz@polsus.pl
tel./fax: 052 366 07 30
polsus_gd@wp.pl
tel./fax: 058 530 04 27
kielce@polsus.pl
tel.: 041 343 68 90,
fax: 041 343 68 91
koszalin@polsus.pl
tel./fax: 094 347 64 69
krakow@polsus.pl
tel./fax: 012 285 41 10
polsuslublin@poczta.onet.pl
tel./fax: 081 742 69 74
lodz@polsus.pl
tel./fax: 042 637 05 61
olsztyn@polsus.pl
tel./fax: 089 535 44 37
opole@polsus.pl
tel./fax: 077 457 07 11
poznan@polsus.pl
tel./fax: 061 823 17 11
rzeszowpolsus@poczta.onet.pl
tel./fax: 017 854 81 31
warszawa@polsus.pl
tel./fax: 022 491 55 10
wroclaw@polsus.pl
tel. kom. 507 088 442
zielonagora@polsus.pl
tel./fax: 068 325 58 88

Organizacje wojewódzkie zrzeszone w PZHiPTCh „POLSUS”

L.p.

Nazwa organizacji

Prezes Zwi¹zku

Pomorsko-Kujawski Zwi¹zek Hodowców Trzo-

1. dy Chlewnej

Jan Biegniewski

woj. kujawsko-pomorskie
Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

2. Chlewnej w Koninie

Józef Ka³u¿ny

woj. wielkopolskie
Regionalny Zwi¹zek Hodowców Œwiñ w £odzi

3. woj. ³ódzkie

Waldemar Œwidrowski

Warmiñsko-Mazurski Zwi¹zek Hodowców Za-

4. rodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie

Jan Florczyk

woj. warmiñsko-mazurskie
Lubuski Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej
5. w Zielonej Górze
woj. lubuskie

Idzi £ukaszewski

Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

6. Chlewnej

Krzysztof Pietrzak

woj. lubelskie
Wiekopolski Zwi¹zek Hodowców Trzody

7. Chlewnej

Ryszard Mo³drzyk

woj. wielkopolskie
Regionalny Zwi¹zek Hodowców i

8. Producentów Trzody Chlewnej w Krakowie

Aleksander Kozera

woj. ma³opolskie
Ma³opolskie Towarzystwo Hodowców Trzody

9. Chlewnej

Kazimierz Ogurek

woj. ma³opolskie
Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

10. Chlewnej w Radomiu z/s w Bia³obrzegach

W³odzimierz Kowalski

woj. mazowieckie
Mazowiecki Zwi¹zek Hodowców i

11. Producentów Trzody Chlewnej

Zbigniew Grabowski

woj. mazowieckie
Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

12. Chlewnej w Opolu

Józef Zdzuj

woj. opolskie
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L.p.

Nazwa organizacji

Regionalny Zwi¹zek Hodowców i
13. Producentów Trzody Chlewnej w Rzeszowie
woj. podkarpackie

Prezes Zwi¹zku
Edward Cholewa

Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

14. Chlewnej

Jacek Gromadzki

woj. podlaskie
Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

15. Chlewnej Pomorza Œrodkowego w Koszalinie

Edward Szepel

woj. pomorskie
Wojewódzki Zwi¹zek Hodowców i

16. Producentów Trzody Chlewnej w Katowicach

Stanis³aw Wojciech

woj. œl¹skie
Œwiêtokrzyski Zwi¹zek Hodowców i

17. Producentów Trzody Chlewnej w Kielcach

Jan Kopeæ

woj. œwiêtokrzyskie
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Zarodowej

18. Trzody Chlewnej

Jan Tarnowski

woj. zachodniopomorskie

19.

Opolski Zwi¹zek Hodowców Œwiñ
woj. opolskie

20.

Podlaski Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej
woj. podlaskie

Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Zarodowej
21. Trzody Chlewnej w Gdañsku
woj. pomorskie

Artur Wiatr

Bo¿ena Jelska-Jaroœ

Andrzej Œnieg

Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody

22. Chlewnej w Ciechanowie

Czes³aw K¹cki

woj. mazowieckie
Regionalny Zwi¹zek Hodowców i U¿ytkowników

23. Œwiñ Rasy Pu³awskiej „PU£AWIAK”
woj. lubelskie
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Zbigniew Bajda

Notatki:
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