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Wyniki u¿ytkowoœci œwiñ w Krajowym
Programie Hodowlanym w 2008 roku

Wieœci o rynku trzody w 2008 roku zdominowane by³y przez niezwykle
kryzysow¹ sytuacjê. Kryzys swoje piêtno odcisn¹³ tak¿e na hodowli. Tak jak w
ca³ym stadzie produkcyjnym, równie¿ w stadach zarodowych, nast¹pi³a redukcja
stanów loch. Dotknê³o to wszystkich ras, tak¿e rasê pu³awsk¹, choæ w ostatnim
okresie notowano szybki wzrost jej liczebnoœci. Zmniejszenie liczebnoœci loch
utrudni³o oczywiœcie pracê hodowlan¹ i os³abi³o kondycjê ekonomiczn¹
hodowców.

Jednoczeœnie jednak ten trudny okres by³ w pewnym stopniu inspiracj¹ do
intensywnych dzia³añ hodowlanych. W ¿adnym wypadku nie zmarnowano tego
czasu i wykorzystano wszelkie mo¿liwoœci, by jeszcze intensywniej doskonaliæ
wartoœæ hodowlan¹ stada. Ju¿ przed ponad dwoma laty podjêto dzia³ania
maj¹ce na celu zmodyfikowanie i unowoczeœnienie metodyki oceny i selekcji.
Szczególn¹ uwagê zwracano na rozszerzenie szacowania wartoœci hodowlanej o
cechy u¿ytkowoœci rozp³odowej. Prowadzona przez lata selekcja na poprawê
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Tabela 1. Liczba loch objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Table 1. Number of sows under evaluation per breed on 31.12.2008.

8 747

5 700

789

523

860

72

16 691



tempa wzrostu i jakoœci tusz w oparciu o szacowan¹ metod¹ BLUP wartoœæ
hodowlan¹, da³a oczekiwane efekty. Przez d³ugi czas wymagania konsumentów i
nabywców materia³u hodowlanego konsekwentnie wskazywa³y na celowe

ukierunkowanie selekcji na intensywne zmniejszanie ot³uszczenia i poprawê
miêsnoœci tusz. Ostatnio wymagania rynku konsumentów id¹ w kierunku
zwracania wiêkszej uwagi na jakoœæ miêsa. W zakresie u¿ytkowoœci tucznej i
rzeŸnej nasze stada zarodowe osi¹gnê³y wysoki poziom, a ostatnio wielu
hodowców wskazywa³o, ¿e w rasach matecznych dalsza poprawa miêsnoœci jest
wrêcz niewskazana. 

W wiêkszoœci programów hodowlanych po okresie intensywnej poprawy
miêsnoœci i jakoœci miêsa, doskonalenia tempa wzrostu i wykorzystania paszy
nadesz³y czasy intensywnego zwiêkszania poziomu u¿ytkowoœci rozp³odowej.
Takie za³o¿enia przyjêto równie¿ w Krajowym Programie Hodowlanym. Dlaczego
ten kierunek i dlaczego teraz? Cechy u¿ytkowoœci rozp³odowej wykazuj¹ siê nisk¹
odziedziczalnoœci¹, czyli s¹ w ma³ym stopniu zale¿ne od za³o¿eñ genetycznych, a
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kszta³towane s¹ g³ównie przez warunki œrodowiska. Oznacza to, ¿e poprawa tych
cech po prostu na podstawie wyników oceny u¿ytkowoœci jest trudna, a wrêcz
ma³o efektywna. Wybieraj¹c, np. na przysz³e matki loszki z najbardziej liczebnych
miotów wcale nie uzyskujemy natychmiastowej poprawy p³odnoœci. Hodowcy a¿
do lat dziewiêædziesi¹tych nie mieli efektywnych narzêdzi do doskonalenia
u¿ytkowoœci rozp³odowej. Metody opieraj¹ce siê na stosowaniu prostych
indeksów selekcyjnych nie dawa³y zadowalaj¹cych efektów w zakresie
zwiêkszenia liczebnoœci miotów. Dopiero wdro¿enie do praktyki szacowania
wartoœci hodowlanej metod¹ BLUP, mo¿liwe dopiero dziêki rozwojowi technik
komputerowych, przynios³o prze³om w doskonaleniu p³odnoœci loch. W Polsce
metodê BLUP stosowano najpierw do doskonalenia tempa wzrostu i jakoœci tusz.
W praktyce dopiero w ci¹gu trzech ostatnich lat zaczêto j¹ wykorzystywaæ do
poprawy u¿ytkowoœci rozp³odowej, najpierw w sposób ograniczony, a póŸniej
powszechnie.
Analiza poziomów u¿ytkowoœci poszczególnych cech, tempo ich poprawy oraz
przyjête cele hodowlane da³y podstawy do przygotowania i przetestowania
nowych zbiorczych modeli szacowania wartoœci hodowlanej metod¹ BLUP1.
Zmiany w metodyce szacowania wartoœci hodowlanej postêpowa³y równoczeœnie
ze zmianami organizacji pracy w zakresie zbierania, przesy³u i obróbki danych.
Efekty tych wdro¿eñ w krajowym programie okaza³y siê bardzo szybkie. Dane za
2008 rok ju¿ wskazuj¹ uzyskanie wyraŸnej poprawy poziomu p³odnoœci loch.
Wczeœniejsze wprowadzenie metody BLUP do doskonalenia p³odnoœci z
pewnoœci¹ przynios³oby odpowiednio wczeœniej pozytywne rezultaty, jednak
najpierw nale¿a³o przygotowaæ stosown¹ metodykê, w tym tak¿e zbieranie,
filtracjê i przesy³ danych. Niezbêdne by³o wyposa¿enie pracowników terenowych 

w sprzêt komputerowy i zorganizowanie nowoczesnej struktury analizy danych.
Powsta³a pewna wartoœæ dodana, która z ka¿dym rokiem powinna skutkowaæ
coraz wiêkszym postêpem hodowlanym.

Dlaczego tak du¿y nacisk po³o¿ono w³aœnie na doskonalenie u¿ytkowoœci
rozp³odowej? Analizy ekonomicznego efektu doskonalenia œwiñ w ostatnich latach
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1 Szczegó³owe omówienie metody BLUP ZWH na str. 41

Tabela 2. Plennoœæ loch, 2008 r.
Table 2. Prolificacy, 2008



niezbicie dowodz¹, ¿e to w³aœnie w poprawie p³odnoœci i plennoœci tkwi¹ najwiêksze
rezerwy finansowe. Zwiêkszenie p³odnoœci loch przynios³o hodowcom i nabywcom ich
materia³u hodowlanego wiêkszy efekt ekonomiczny ni¿ poprawa miêsnoœci tusz, która
mimo swojej skutecznoœci i efektownoœci, nie da³a takich korzyœci ekonomicznych.

Oprócz poprawy wyników plennoœci loch u wiêkszoœci ras w 2008 roku
zaobserwowano tak¿e skracanie okresu miêdzymiotu. Tendencja ta wystêpuje doœæ
wyraŸnie od 2004 roku, a w roku 2008 uzyskano w tej cesze wiêkszy ni¿ wczeœniej
postêp.
Mimo, ¿e nowe modele zbiorcze BLUP w rasach matecznych preferuj¹ doskonale-
nie cech rozrodu, to jednak utrzymanie wysokiej u¿ytkowoœci rzeŸnej i tucznej u tych
ras jest jak najbardziej celowe.
O kierunkach selekcji decyduj¹ obecnie
uwarunkowania ekonomiczne i
preferencje konsumentów.
Konkurencyjnoœæ na rynku w
najwiêkszym stopniu zale¿y od kosztów
produkcji i mo¿liwoœci zaaprobowania
przez producentów niskich cen skupu. A
obni¿anie kosztów produkcji, oprócz
poprawy plennoœci, upatruje siê przede
wszystkim w skróceniu okresu tuczu i
lepszym wykorzystaniu paszy. 

Analizuj¹c wyniki doskonalenia tempa wzrostu nale¿y stwierdziæ, ¿e we
wszystkich rasach w 2008 r., obserwowany jest, ten sam co w ostatnich latach,
trend poprawy tempa wzrostu. Przyrosty dzienne (okreœlane w okresie od
urodzenia do 180 dnia ¿ycia) siêgnê³y u knurków rasy pbz niemal 700g, a u rasy
wbp nawet t¹ wartoœæ przekroczy³y. Najwy¿sze wartoœci przyrostów dziennych
osi¹gnê³y knury czystorasowe hampshire i ich mieszañce z ras¹ duroc. 
Miêsnoœæ knurków ras bia³ych wbp i pbz w roku 2008, zgodnie z za³o¿eniami
nowego zbiorczego modelu BLUP, nie uleg³a dalszemu zwiêkszaniu, utrzymuj¹c
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siê na poziomie bliskim 60%, ale œrednio nie przekraczaj¹c tej wartoœci. Jest to
bardzo dobry wynik, daj¹cy mo¿liwoœæ uzyskiwania tuczników o wysokiej
miêsnoœci, a jednoczeœnie nie wp³ywaj¹cy negatywnie na u¿ytkowoœæ rozp³odow¹
bia³ych loch. 
Najwy¿sz¹ miêsnoœæ uzyskiwa³y knury rasy pietrain i mieszañce z t¹ ras¹. Uwagê
zwraca œrednio du¿a wysokoœæ oka polêdwicy u knurków rasy pietrain i
mieszañców.
Du¿e tempo wzrostu knurów kolorowych w po³¹czeniu z wysok¹ miêsnoœci¹,
wynikaj¹c¹ nie tylko z cienkiej s³oniny, ale tak¿e z wybitnego umiêœnienia,
wskazuj¹ na knury kolorowe jako najlepsze rozp³odniki do produkcji tuczników w
krzy¿owaniu z rasami bia³ymi.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej loszek tak¿e s¹
na bardzo wysokim poziomie. Bior¹c pod uwagê du¿e iloœci ocenianych zwierz¹t
jest to doskona³y wskaŸnik jakoœci pog³owia zarodowego. Œrednie przyrosty
dzienne loszek ras wbp i pbz siêgnê³y poziom 650g, a miêsnoœæ ok. 58%. S¹ to
bardzo dobre wyniki. Lepsze poziomy tych cech wykazuj¹ tylko loszki typowo
ojcowskich ras kolorowych. 

Warto kilka s³ów poœwiêciæ rasie pu³awskiej. Nie s¹ to œwinie intensywnie
selekcjonowane w kierunku zwiêkszania u¿ytkowoœci. Praca hodowlana



skierowana jest przede wszystkim na zachowanie puli genetycznej i w³aœciwego
dla rasy fenotypu. St¹d te¿ ani tempo wzrostu, ani miêsnoœæ nie s¹ na poziomie
konkurencyjnym dla innych ras. Œrednie dzienne przyrosty knurków s¹ na
poziomie 660g, a miêsnoœæ œrednio nie przekracza 56%. U¿ytkowoœæ loszek jest
na ni¿szym poziomie i œrednie tempo wzrostu nie przekracza 600g dziennie, a
œrednia miêsnoœæ 55%. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e praca hodowlana nad doskonaleniem cech tucznych,
rzeŸnych i rozp³odowych, odbywa siê z poszanowaniem zasad dobrostanu i
zdrowia zwierz¹t. Ponadto,  obok wymiernych korzyœci finansowych, we
wspó³czesnym œwiecie przynosi nie mniej wa¿ny, chocia¿ niewymierny efekt w
postaci zwiêkszonej ochrony œrodowiska naturalnego. Zwierzêta hodowlane,
pochodz¹ce z Krajowego Programu Hodowlanego, dziêki wysokiemu
potencja³owi genetycznemu, z pokolenia na pokolenie pozwalaj¹ w coraz
wiêkszym stopniu chroniæ œrodowisko naturalne. Praca hodowlana zmierzaj¹ca
do zwiêkszenia przyrostów dobowych, to krótszy okres tuczu i tym samym
ograniczenie emisji azotu i fosforu do œrodowiska z odchodów zwierz¹t. Wiêksza
miêsnoœæ tusz pozwala na uzyskanie za³o¿onych iloœci chudego miêsa przy
mniejszej liczbie tuczonych zwierz¹t, co przek³ada siê na mniejsze obci¹¿enie
œrodowiska. Wysoki potencja³ rozrodczy loszek hodowlanych (p³odnoœæ,
plennoœæ, okres miêdzymiotu) pochodz¹cych z Krajowego Programu
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Hodowlanego, umo¿liwia wy¿szy poziom produkcji bez zwiêkszania pog³owia
loch, a tym samym zmniejsza obci¹¿enie œrodowiska naturalnego.

Podsumowuj¹c wyniki oceny u¿ytkowoœci w roku 2008 nale¿y doceniæ pracê
hodowców i zootechników, którzy mimo drastycznie trudnej sytuacji rynkowej
zdo³ali uzyskaæ lepsze ni¿ w poprzednich latach rezultaty. W 2009 roku nastêpuje
odbudowa stada podstawowego i wysoka wartoœæ genetyczna œwiñ hodowlanych
pozwoli na przeniesienie postêpu hodowlanego do chowu masowego. Oferta
remontowych loszek, niezbêdnych do odbudowy stada, zawiera obecnie du¿¹
wartoœæ genetyczn¹ wysokiej p³odnoœci u³atwiaj¹cej rekonstrukcjê naszego stada
produkcyjnego. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e du¿a oferta loszek remontowych w 2009
roku (a bêdzie to zapewne wiêksza liczba ni¿ ponad 72 tys. sztuk w 2008 r.)
spowoduje, ¿e wiêksza ni¿ zwykle czêœæ stada podstawowego zostanie
odbudowana na bazie pe³nowartoœciowych zwierz¹t.

Pigs' performance results obtained in the National Breeding
Program in 2008

Summary

News from the pig market in 2008 were dominated by unusually critical
situation that had an impact on pig breeding sector as well. In producing herds
as well as in breeding herds number of sows was reduced (Table 1). Reduction
referred to all the breeds, even the rare breed pulawska that was growing rapidly
in the last period (Graph 1a-c). Sows number reduction had a negative influence
on breeding works and weakened economic condition of „POLSUS” breeders. 
At the same time this very difficult period inspired „POLSUS” association and
„POLSUS” breeders to more intensive breeding actions. Just about over 2 years
ago activities aiming towards modification and updating of selection and
estimation methods were undertaken.  Special attention was paid to the method
of breeding value estimation and to include reproduction traits in the estimation
model. For a very long time consumer and breeding stock purchasers demands
show that selection should be directed towards less fatness and higher lean meat
content. The latest consumer demands have been redirected towards quality of
purchased meat. If it comes to fattening and slaughtering performance our
nucleus herds reached the high level and many breeders indicated that further
lean meat increase in dam lines is simply inadvisable. 

In most breeding programs after intensive works on lean meat and quality meat
improvement as well as growth and feed conversion improvement the time comes
for intensive improvement of reproduction performance. The same principles were
set in the National Breeding Program. Analysis of individual traits, rate of their
improvement and assumed breeding goals gave the basis for preparing and
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testing new overall models of breeding value estimation using the BLUP  method. 
2008 data indicate the distinct improvement in sows' fertility. A certain value

added has been created that should result in higher breeding progress obtained
yearly. 

Increased fertility brought our breeders and breeding stock purchasers a better
economic result than carcass lean meat increase. 

Apart from sows' prolificity improvement (Table 2, Graph 4) noted in most of
the breeds in 2008 the period between farrowings shortened (Graph 5). This trend
has been distinctly visible since 2004 but in 2008 the progress in this trait is higher
than ever before. After analysing results of growth rate improvement it should be
stated that in 2008 in all breeds (Table 7,8) there is the same growing trend as in
previous years. Daily gain (calculated from the day of birth till 180 days of age)
has almost reached 700g in PL young boars and exceeded this value in PLW
young boars. The highest numbers in daily gain results were obtained in purebred
hampshire boars and its crossbreds with duroc. 

Lean meat percentage of white breeds young boars (PLW and PL) obtained in
2008 did not increase and stayed on the level close to 60% but did not exceed
this number (Graph 14). It is a very good result that enables to have at the same
time fatteners with high lean meat percentage and does not have a negative effect
on reproduction performance of white sows. 
Purebred pietrain boars and crossbreds with pietrain obtained the highest value of
lean meat percentage. It is worth to notice that loin "eye" height is quite high in
pietrain young boars as well as in crossbreds with pietrain (Graph 11-13).

High growth rate of color boars together with their high lean meat, thin backfat
and outstanding musculature indicate that color boars are the best sires for
fatteners production to be crossed with white breeds sows. 

It should be underlined that fattening and slaughtering performance results of
gilts are also on a very high level. Taking under consideration a large number of
estimated Animals it is a perfect indicator of breeding stock quality. The average
daily gain results of PLW and PL gilts have reached 650g and their lean meat
approx. 58%. These are very good results. Better results are obtained only by
sireline gilts.

It is worth to mention about rare breed pulawska. It is not a breed very
intensively selected towards performance improvement. Breeding work is directed
towards keeping the gene pool and proper phenotype. That is why the growth
rate or the lean meat percentage are not competitive nor comparable with other
breeds. The average daily gain for boars are on the level of 660g and lean meat
does not exceed 56%. Gilts performance is even on a lower level and does not
exceed 600g of daily gain and 55% of lean meat. 

To sum up the results of performance estimation obtained in 2008 breeders

1 Detailed description of BLUP Animal Model on page 41
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and zootechnicians work should be especially appreciated because in spite of the
drastically difficult market situation they managed to obtain better results than in
previous years. We certainly hope that wide offer of replacement gilts in 2009
will cause higher replacement rate in nucleus herds based on high quality
breeding stock. 
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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.

15

Rasa matecznaRasa matecznaRasa mateczna

Fot. Cz. P³uciennik



Koncentracja loch rasy polskiej bia³ej zwis³ouchej objêtych ocen¹
u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Concentration of pl sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy polskiej bia³ej
zwis³ouchej w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pl sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pbz
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pl boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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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 31.12.2008 r.
Concentration of plw sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy wielkiej bia³ej
polskiej w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of plw sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy wbp
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of plw boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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DUROC
Rasa ojcowska

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).

23

Rasa ojcowska

Rasa mateczna

Rasa ojcowska



Koncentracja loch rasy duroc objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej,
stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Concentration of duroc sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy duroc w okresie
od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of duroc sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy duroc
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of duroc boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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PIETRAIN
Rasa ojcowska

Wzorzec rasy

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.

27

Rasa ojcowskaRasa ojcowska

Rasa mateczna



Koncentracja loch rasy pietrain objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej,
stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Concentration of pietrain sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pietrain w okresie
od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pietrain sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pietrain
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pietrain boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008

Fot. Cz. P³uciennik
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HAMPSHIRE
Rasa ojcowska

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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Rasa ojcowskaRasa ojcowska



Koncentracja loch rasy hampshire objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Concentration of hampshire sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy hampshire w okresie
od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of hampshire sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008.

32



33

Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy hampshire
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of hampshire boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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PU£AWSKA
Rasa objêta Programem 
Ochrony Zasobów 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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Rasa objêta Programem 
Ochrony Zasobów Genetycznych
Rasa objêta Programem 
Ochrony Zasobów Genetycznych



Koncentracja loch rasy pu³awskiej objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2008 r.
Concentration of pul. sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2008.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pu³awskiej w okresie
od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pul. sows reproductive performance since 1.01.2008 to 31.12.2008
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pu³awskiej
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of pul. boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.

Fot. M. Gamoñ
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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 Zwi¹-

zek „POLSUS”, obok doskonalenia czystych ras trzody chlewnej, jest równie¿
produkcja knurków i loszek mieszañ-
cowych. Produkcja ta oparta jest
o zalecane kombinacje krzy¿owania,
które uwzglêdniaj¹ predyspozycje
komponentów matecznych i ojcow-
skich. Efektem krzy¿owania jest po-
prawa 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 produko-
wane s¹ tylko i wy³¹cznie z wykorzysta-
niem 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 1.01.2008 do 31.12.2008 r.
Average results of crossbred boars and gilts tested on farm since 1.01.2008 to 31.12.2008.
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Crossing program
Summary

Based on the decision of the Minister of Agriculture taken on the 2nd February
2004 Polish Pig Breeders and Producers Association „POLSUS” is responsible for
keeping registers of crossbred pigs of the following breeds:  duroc x pietrain,
duroc x hampshire and hampshire x pietrain.

Breeding and production program realized by „POLSUS” is aiming towards
improvement of purebred pigs as well as producing crossbred boars and gilts.
Crossbred production is based on recommended crossing schemes, which
include specific features of dam and sire lines. The main crossing result is the
improvement of desired performance traits of crossbred animals in comparison
to purebred animals. Implementation of recommended crossing schemes also
improves pig production profitability. 

BLUP ZWH - najnowsza metoda oceny
wartoœci hodowlanej trzody chlewnej

Prowadzenie selekcji i pracy hodowlanej wy³¹cznie w oparciu o informacje z
oceny wartoœci u¿ytkowej zwierz¹t nie przynosi spodziewanych efektów postêpu
genetycznego, poniewa¿ dane te s¹ obci¹¿one wp³ywem czynników
œrodowiskowych. Generowany postêp hodowlany z zastosowaniem tych metod
bêdzie tym ni¿szy, im ni¿sza jest odziedziczalnoœæ cechy, na któr¹ prowadzona jest
selekcja. Dlatego te¿ ju¿ od kilku lat, w praktyce hodowlanej, pos³ugujemy siê
nowoczeœniejsz¹ metod¹ oceny wartoœci zwierz¹t - jest to metoda BLUP - model
zwierzêcia.
Metoda ta polega na oszacowaniu wartoœci hodowlanej zwierzêcia, czyli
wartoœci, która jest odzwierciedleniem jego wartoœci genetycznej, tzn.
przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Pos³ugiwanie siê wartoœciami hodowlanymi - BLUP w pracy hodowlanej
zosta³o wdro¿one do praktyki w 1999 r. Pocz¹tkowo szacowano wartoœæ
hodowlan¹ raz w miesi¹cu dla cech u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej
przeprowadzanej przy¿yciowo, tj. dla przyrostu dziennego, zawartoœci miêsa w
tuszy i indeksu selekcyjnego. W 2005 r. rozszerzono zakres szacowania wartoœci
hodowlanej o cechy u¿ytkowoœci rozp³odowej, tzn. liczbê prosi¹t urodzonych i
liczbê prosi¹t odchowanych do 21 dnia ¿ycia. Zwiêkszono równie¿ czêstotliwoœæ
obliczania wyników BLUP do dwóch razy w miesi¹cu.
Wyniki wartoœci hodowlanej by³y podawane w formie wartoœci odchylenia
standardowego od œredniej, dlatego przyjmowa³y wartoœci zarówno dodatnie
(powy¿ej œredniej dla rasy), jak i ujemne (poni¿ej œredniej).
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Praca hodowlana z wykorzystaniem piêciu indeksów dla ró¿nych cech równie¿
nastrêcza³a sporo trudnoœci, zarówno hodowcom, jak i pracownikom ich
obs³uguj¹cym. Poza tym prowadzenie selekcji, zw³aszcza w rasach matecznych,
na cechy u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej le¿a³o w sprzecznoœci z równoczesnym
prowadzeniem pracy hodowlanej nad doskonaleniem cech u¿ytkowoœci
rozp³odowej, co bardzo spowalnia³o postêp hodowlany w tych cechach.
Dlatego, z inicjatywy Zwi¹zku „POLSUS”, zosta³y opracowane modele zbiorczej
wartoœci hodowlanej, odrêbne dla ras matecznych i ras ojcowskich. Modele te
zawieraj¹ wszystkie najwa¿niejsze cechy zarówno u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej,
jak równie¿ u¿ytkowoœci rozp³odowej, na które do tej pory by³a prowadzona
selekcja, a których procentowy udzia³ w modelu jest zgodny z kierunkami selekcji
przyjêtymi dla poszczególnych linii i zawartymi w programie hodowlanym. 
Jak widaæ na schemacie, w modelu dla ras matecznych jest wiêkszy udzia³ cech
u¿ytkowoœci rozp³odowej (60%), ni¿ cech u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej (40%).
Natomiast w rasach ojcowskich jest odwrotnie. Tu wiêkszy nacisk k³adziemy na
doskonalenie cech tucznych i rzeŸnych, których udzia³ w modelu stanowi 70%.

Zbiorcze wartoœci hodowlane s¹ szacowane od 1.01.2008 r., na razie tylko
dla m³odzie¿y hodowlanej, czyli dla loszek i knurków poddawanych ocenie.
Obliczenia dokonywane s¹ co tydzieñ, dla zwierz¹t ocenionych w poprzednim
tygodniu. Wyniki zbiorczej wartoœci hodowlanej (BLUP ZWH) s¹ publikowane na
stronie internetowej Instytutu Zootechniki, Zwi¹zku „POLSUS” (knurki o
najwy¿szej wartoœci hodowlanej), a tak¿e drukowane s¹ na dokumentach
hodowlanych.

BLUP ZWH przyjmuje wartoœci w przedziale od ok. 7 do 13, czyli œrednia
zbiorcza wartoœæ hodowlana dla poszczególnych ras i p³ci powinna wynosiæ ok.
10, z mo¿liwoœci¹ niewielkich odchyleñ od tej wartoœci.
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Bior¹c pod uwagê wyniki oceny wartoœci u¿ytkowej i hodowlanej œwiñ
osi¹gniête w 2008 r., tzn. zahamowanie wzrostu miêsnoœci w rasach matecznych
przy jednoczesnym zachowaniu doskonalenia tempa wzrostu i przede wszystkim
zwiêkszenie postêpu w zakresie cech: p³odnoœci i plennoœci,  mo¿emy
wnioskowaæ, i¿ modele zbiorczej wartoœci hodowlanej, którymi pos³ugujemy siê
obecnie s¹ skonstruowane prawid³owo.

BLUP Animal Model - the latest method of breeding value estimation
Summary

Breeding value estimated according to BLUP model was introduced into Polish
pig breeding practice in 1999. At the very beginning the breeding values have
been calculated once a month for fattening and slaughtering traits based on on-
farm tests for daily gain, lean meat percentage and selection index. In 2005
estimation of breeding value was extended by reproduction performance traits
like number of piglets born, number of piglets at 21st day. The frequency of BLUP
calculations was increased into twice a month.  

Since January 2008 the BLUP Animal Model has been introduced. Two
separate models for dam and sire lines include the following traits: number of
piglets born alive, number of piglets at 21st day, daily gain and lean meat
percentage measured on alive  animal. Traits share in these models depend on
and cover predisposition of given line as well as its  upgrading directions
described in the National Breeding Program. 

In dam line BLUP Animal Model reproduction performance covers 60% of the
index. In sire line BLUP Animal Model the higher pressure is put on improvement
of slaughtering and fattening traits which cover 70% of the BLUP index. 
BLUP Animal Model index is calculated on a weekly basis. 

Genetyka molekularna i selekcja
wspomagana markerami w hodowli
trzody chlewnej

Genetyka molekularna i selekcja wspomagana markerami (MAS) sta³y siê
nieod³¹cznym  elementem nowoczesnych programów hodowlanych w wielu
krajach, w tym równie¿ w Polsce. Od piêciu lat „POLSUS” w pracy hodowlanej z
powodzeniem wykorzystuje nowoczesne techniki badawcze, pozwalaj¹ce na
identyfikacjê polimorfizmu DNA, a wyniki tych badañ s³u¿¹ do prowadzenia
selekcji wspomaganej markerami (selekcja typu MAS). 

Rok 2008, to kolejny ju¿ sezon intensywnej pracy hodowlanej zmierzaj¹cej do



uwolnienia stad zarodowych trzody chlewnej od genu RYR1T. Pocz¹tek tej
ogólnopolskiej akcji uwalniania stad hodowlanych od niekorzystnej mutacji genu
RYR1T siêga 2004 roku. W tym czasie badaniami
objête zosta³y knury i lochy zarodowe oraz m³ode
knurki i loszki hodowlane. Niestety mimo
ogromnego zaanga¿owania Zwi¹zku nie uda³o siê
okreœliæ genotypu genu RYR1 ca³ego pog³owia,
dlatego badania bêd¹ kontynuowane. Hodowcy
nadal bêd¹ mieli  mo¿liwoœæ okreœlenia genotypu
genu RYR1 swoich zwierz¹t za poœrednictwem
PZHiPTCh „POLSUS”. 

Zasadniczej zmianie uleg³y zasady
wprowadzania do stada hodowlanego zwierz¹t
remontowych. Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z
przyjêtymi przepisami na remont stad
hodowlanych mog¹ byæ wybierane tylko zwierzêta wolne od genu wra¿liwoœci na
stres, czyli o genotypie NN. Zapis ten dotyczy knurków i loszek ras wbp, pbz,
duroc i hampshire. 

Powy¿sze dzia³ania Zwi¹zku „POLSUS” zgodne s¹ z za³o¿eniami Krajowego
Programu Hodowlanego, który realizowany jest w formie programu
genetycznego doskonalenia zwierz¹t. 

Molecular genetics and selection supported by markers 
in pig breeding

Summary

Research and tests on eliminating unfavorable gene mutation RYR1T in pig
breeding herds  have been going on since 2004. From that time all breeding
boars and sows as well as young boars and gilts have been tested. In spite of
„POLSUS” association huge work effort it was impossible to test all the breeding
stock and further tests will be continued. „POLSUS” breeders will have an
opportunity to check their animals gene RYR1 genotype. Obtained results and
knowledge will help „POLSUS” breeders to take proper selection decisions. 
Fundamental changes were introduced into the rules of herd replacement. Since
1st January 2009 according to the new rules replacement breeding animals must
be free from the so called stress gene and must have NN genotype. This rule is
applied to Polish Large White, Polish Landrace, duroc and hampshire young
boars and gilts.
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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¿nym element w aktualnie realizowanym kierunku
rozwoju „POLSUS”.  

Patronat nad Programem sprawuje Rada Weterynaryjna powo³ana przy
PZHiPTCH „POLSUS” w sk³adzie:
przewodnicz¹cy - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 
cz³onkowie - prof. dr hab. Marian Truszczyñski

dr Piotr Ko³odziejczyk
dr Marian Porowski

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:
11. BBaaddaanniiee  kklliinniicczznnee przeprowadzane regularnie raz w miesi¹cu, we wszystkich
sektorach produkcyjnych i wszystkich grupach technologicznych, które uwzglêd-
nia nastêpuj¹ce jednostki chorobowe: ZZZN, dyzenteriê, adenomatozê, salmo-
nellozê, pleuropneumoniê, Mhp, œwierzb, streptokokozê, chorobê Glässera. Ba-

dania takie s¹ wykonywane równie¿ w przy-
padku podejrzenia jakiejkolwiek choroby. 
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).
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Fot. Cz. P³uciennik
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22..  BBaaddaanniiee  llaabboorraattoorryyjjnnee 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. 
33..  BBaaddaanniiaa  ppoouubboojjoowwee wykonywane ccoo  33  mmiieessii¹¹ccee w celu diagnostyki
nastêpuj¹cych chorób: ZZZN, dyzenteria, salmonelloza, pleuropneumonia, Mhp
i endopaso¿yty. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci rozstrzyga badanie
bakteriologiczne i parazytologiczne.
44..  BBaaddaanniiee  sseerroollooggiicczznnee 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. 
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.

Obowi¹zkowo w stadzie podstawowym prowadzone s¹ szczepienia loch,
loszek i knurów przeciw parwowirozie i ró¿ycy z zastosowaniem szczepionki
zabitej. 

Fot. K. Kaczorowski



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”
wwwwww..ppoollssuuss..ppll

Wa¿nym elementem Programu Zdrowotnego realizowanego przez „POLSUS”
jest bbiiooaasseekkuurraaccjjaa, 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 wwwwww..ppoollssuuss..ppll
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Nucleus Herds Health Certification Program
Summary

The concentration of animal production as well as constant development in
animals' stocking have caused higher epizootic hazard.  High health status is
especially essential in breeding herds because only healthy and robust organisms
fully display their genotype. Only based on animals' genotype we can estimate
the actual performance value of given individual. In order to improve the health
status of Polish breeding stock Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS” has implemented farm biosecurity and veterinary monitoring
program.  The main aim of the program is to diagnose and eliminate specific
diseases as well as to prevent germs from spreading between pig herds. „POL-
SUS” Veterinary Council has the program under it’s care. Members of the
Veterinary Council are: Professor Zygmunt Pejsak, Professor Marian Truszczynski,
PhD Piotr Ko³odziejczyk, PhD Marian Porowski.

Animals' Health status control is carried out by a veterinary doctor supervising
a farm. The control includes: 
- clinical control tests carried out every 30 days in all technological groups (for:

atrophic rhinitis, dysentery, porcine proliferative enteritis, salmonellosis,
pleuropneumoniae, Mhp, scabies, streptococcosis, Glässer disease);

- clinical research carried out in case of suspicion of any above mentioned
diseases in order to make proper diagnosis;

- after slaughtering tests carried out every 3 months in order to diagnose the
following: atrophic rhinitis, dysentery, salmonellosis, pleuropneumoniae, Mhp
and endoparasites;

- serologic tests for: PRRS (once a month), Mhp (every 3 months), leptospirosis
(every 6 months);

- entire herd is a subject of tuberculinisation (with bird and cattle tuberculin);
- compulsory vaccination with inactivated vaccine against parvovirosis and

erysipelas in nucleus herds. 
Biosecurity program has been implemented in order to prevent germs from

spreading between farms. The main task of a veterinary doctor supervising a
farm is to provide help and advice in proper farm management and
organization, to establish critical control points and to control obeying
biosecurity rules. Special attention should be paid to sanitary locks, limited
entries of people and vehicles to the farm, disinfection mats in front of building
entrances, obeying the rule „all-in-all-out”, quarantine and acclimatization of
new animals.
Veterinary doctor supervising a nucleus herd is obliged to prepare a special
report on farm health status every 6 months. Herd health status certificate is
being issued based on the special report. 
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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”

Bia³ystok

Adres

ul. Handlowa 1, 15-399 Bia³ystok

Kontakt
polsusb@op.pl
tel./fax: 085 747 04 16

Bydgoszcz ul. Hetmañska 28, 85-039 Bydgoszcz bydgoszcz@polsus.pl
tel./fax: 052 366 07 30

Gdañsk ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdañsk gdansk@polsus.pl
tel./fax: 058 530 04 27

Kielce ul. Mickiewicza 5, 25-352 Kielce
kielce@polsus.pl
tel.: 041 343 68 90, 
fax: 041 343 68 91

Koszalin ul. Partyzantów 15a, 71-411 Koszalin koszalin@polsus.pl
tel./fax: 094 347 64 69

Kraków ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów krakow@polsus.pl
tel./fax: 012 285 41 10

Lublin ul.Zbo¿owa 46, 20-810 Lublin lublin@polsus.pl
tel./fax: 081 742 69 74

£ódŸ ul. Pó³nocna 27/29, 91-420 £ódŸ lodz@polsus.pl
tel./fax: 042 637 05 61

Olsztyn ul. Niepodleg³oœci 53/55, 10-044 Olsztyn olsztyn@polsus.pl
tel./fax: 089 535 44 37

Opole ul. Wroc³awska 170, 45-836 Opole opole@polsus.pl
tel./fax: 077 457 07 11

Poznañ ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznañ poznan@polsus.pl
tel./fax: 061 823 17 11

Rzeszów ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów rzeszowpolsus@poczta.onet.pl
tel./fax: 017 854 81 31

Warszawa ul. Ry¿owa 90, 02-495 Warszawa warszawa@polsus.pl
tel./fax: 022 491 55 10

Wroc³aw ul. Ofiar Oœwiêcimskich 12, 50-069 Wroc³aw wroclaw@polsus.pl
tel. kom. 507 088 442

Zielona Góra ul. Ko¿uchowska 15a, 65-364 Zielona Góra zielonagora@polsus.pl
tel./fax: 068 325 58 88
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Lp. Nazwa organizacji Prezes Zwi¹zku

1. Pomorsko-Kujawski Zwi¹zek Hodowców Trzody
Chlewnej
woj. kujawsko-pomorskie

Jan Biegniewski

2. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej w Koninie
woj. wielkopolskie

Józef Ka³u¿ny

3. Regionalny Zwi¹zek Hodowców Œwiñ w £odzi
woj. ³ódzkie

Waldemar Œwidrowski

4. Warmiñsko-Mazurski Zwi¹zek Hodowców
Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie
woj. warmiñsko-mazurskie

Jan Florczyk

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

Idzi £ukaszewski

6. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej
woj. lubelskie

Zbigniew Kiesz

7. Wielkopolski Zwi¹zek Hodowców Trzody
Chlewnej
woj. wielkopolskie

Ryszard Mo³drzyk

8. Regionalny Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej w Krakowie
woj. ma³opolskie

Aleksander Kozera

9. Ma³opolskie Towarzystwo Hodowców Trzody
Chlewnej
woj. ma³opolskie

Kazimierz Ogurek

10. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej w Radomiu z/s w Bia³obrzegach
woj. mazowieckie

W³odzimierz Kowalski

11. Mazowiecki Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej
woj. mazowieckie

Adam Zboina

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

Edward Cholewa

Organizacje wojewódzkie zrzeszone w PZHiPTCh „POLSUS” *
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* stan na dzieñ 23.03.2009 r.

Lp. Nazwa organizacji Prezes Zwi¹zku

13. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej
woj. podlaskie

Jacek Gromadzki

14. Wojewódzki Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej w Katowicach
woj. œl¹skie

Stanis³aw Wojciech

15. Œwiêtokrzyski Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej w Kielcach 
woj. œwiêtokrzyskie

Jan Kopeæ

16. Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Zarodowej
Trzody Chlewnej
woj. zachodniopomorskie

Jan Tarnowski

17. Opolski Zwi¹zek Hodowców Œwiñ
woj. opolskie

Artur Wiatr

18. Podlaski Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej
woj. podlaskie

Bo¿ena Jelska-Jaroœ

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

Andrzej Œnieg

20. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej w Ciechanowie
woj. mazowieckie

Czes³aw K¹cki

21. Regionalny Zwi¹zek Hodowców i U¿ytkowników
Œwiñ Rasy Pu³awskiej „PU£AWIAK”
woj. lubelskie

Zbigniew Bajda
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