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Wyniki u¿ytkowoœci œwiñ
w Krajowym Programie Hodowlanym
w 2009 roku
Rok 2009 by³ drugim rokiem realizacji programu hodowlanego wed³ug
zmienionych kryteriów selekcyjnych. Od stycznia 2008 roku obowi¹zuj¹ w pracy
hodowlanej zbiorcze modele szacowania wartoœci hodowlanej BLUP. Nowe
modele, odrêbne dla ras matecznych i ojcowskich da³y mo¿liwoœci uzyskania
bardziej zró¿nicowanego postêpu w poszczególnych cechach. I w tym zakresie
mog³a by byæ dokonywana ocena realizacji programu. Jednak obecnie analiza
sytuacji w zakresie poziomu u¿ytkowoœci ocenianych œwiñ jest znacznie bardziej
skomplikowana i pozostaje w du¿ym stopniu zale¿na od ogólnej sytuacji
rynkowej. Nasza bran¿a trzody chlewnej przechodzi obecnie przez okres
powa¿nych przeobra¿eñ. Wiele gospodarstw trzody zaprzesta³o produkcji. Mimo,
¿e z dzia³alnoœci zrezygnowali przede wszystkim w³aœciciele ma³ych stad, to na
skutek tego, ¿e kryzys dotkn¹³ tak¿e du¿e fermy i w sumie struktura pochodzenia
tuczników nie zmieni³a siê znacz¹co. Zmieni³ siê natomiast profil nabywców
knurków i loszek hodowlanych. Zwykle s¹ to obecnie osoby o wy¿szym poziomie
wiedzy i wymagañ odnoœnie nabywanych zwierz¹t.
Tak jak w niewielkim stopniu zmieni³a
siê liczebnoœæ stada produkcyjnego w
roku 2009 podobnie nieznacznie
zmieni³a siê liczebnoœæ czystorasowych
loch pod ocen¹. Nadal najwiêkszy
udzia³ stanowi¹ lochy rasy pbz, a drug¹
najliczniejsz¹ rasê stanowi¹ lochy rasy
wbp. W rasach ojcowskich sytuacja
coraz bardziej zmierza do stabilnej,
dominuj¹cej pozycji dwóch ras: duroc i
Fot. PZHiPTCh „POLSUS”
pietrain. Liczebnoœæ loch rasy
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hampshire mala³a i wynosi³a ju¿ tylko 72 sztuki, a ksiêgi rasy belgijskiej
zwis³ouchej zosta³y zamkniête.
Tabela 1. Liczba loch objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2009 r.
Table 1. Number of sows under evaluation per breed on 31.12.2009.

Tradycyjnie najwiêksza liczba loch pod ocen¹ znajduje siê w województwach:
kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Na trzecim miejscu pod wzglêdem
liczebnoœci loch pod ocen¹ znalaz³o siê województwo lubelskie. Jest to wynikiem
utrzymywania siê na wysokim poziomie liczebnoœci populacji œwiñ rasy
pu³awskiej. Ta najstarsza rodzima rasa, wspierana œrodkami z tytu³u ochrony
zasobów genetycznych, znajduje tak¿e coraz wiêksze uznanie rynkowe co
pozwala utrzymaæ jej populacjê na bezpiecznym poziomie z mo¿liwoœci¹ rozwoju
i zajêcia wa¿nej niszy rynkowej.
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O intensywnoœci hodowli œwiadczy
liczba stad i ich wielkoœæ. Podobnie jak
w zakresie liczby loch pod ocen¹
przoduj¹ województwa: kujawskopomorskie i wielkopolskie. Relatywnie
du¿a liczba stad pod ocen¹ znajduje
siê
na
terenie
województwa
lubelskiego. Wynika to z doœæ du¿ej
liczby loch pod ocen¹ i raczej ma³ej
koncentracji produkcji. Oceniaj¹c
wielkoœæ stad mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
najwiêksze stada wystêpuj¹ w hodowli ras pbz i wbp, choæ nie brakuje w obrêbie
tych ras tak¿e ma³ych stad. Natomiast dla hodowli ras ojcowskich utrzymywanie
loch w raczej ma³ych stadach jest regu³¹.
Mo¿na oczekiwaæ pewnych zale¿noœci miêdzy wielkoœci¹ stad a wynikami
hodowlanymi. Jednak w wiêkszym stopniu ni¿ koncentracja oddzia³ywaj¹
umiejêtnoœci i zaanga¿owanie hodowcy, poziom genetyczny rozp³odników i status
zdrowotny stada.
Jak ju¿ wspomniano zmiana modeli BLUP stanowi¹cych wa¿ne narzêdzie
selekcyjne powinna wp³ywaæ na uzyskany postêp w poziomie cech i
zró¿nicowanie u¿ytkowoœci poszczególnych ras. Œrednia u¿ytkowoœæ rozp³odowa
loch ras matecznych utrzymuje siê na poziomie, który mo¿na okreœliæ jako dobry,
lecz nie wybitny. W porównaniu do wyników roku 2008 nie uzyskano poprawy
liczby prosi¹t urodzonych i odsadzonych. Skróceniu uleg³ okres miêdzymiotu i
wiek pierwszego oproszenia. Przyczyny takich wyników mo¿na upatrywaæ miêdzy
innymi w rynkowych problemach, które spowodowa³y spadek liczby loch w roku
2007 oraz 2008 i zwiêkszony remont w stadach w roku 2009. Wiêkszy ni¿ zwykle
udzia³ pierwiastek w stadach, ze wzglêdu na ich gorsz¹ u¿ytkowoœæ ni¿
wieloródek, nie pozwoli³ na uzyskanie spodziewanej poprawy u¿ytkowoœci
rozp³odowej. Wp³yn¹³ natomiast na pewn¹ poprawê liczebnoœci miotów w
rasach ojcowskich, gdzie poziom ten nie by³ zbyt wysoki. O ile lochy ras
matecznych s¹ genetycznie dobrze przygotowane do odchowywania silnych
miotów ze wzglêdu na liczbê sutków, o tyle u¿ytkowoœæ loch ras ojcowskich jest
pod tym wzglêdem na ni¿szym poziomie.

7

Oceniaj¹c zmiany poziomu u¿ytkowoœci rozp³odowej w latach 1996 do 2009
zwraca uwagê wiêkszy wzrost liczebnoœci miotów przy urodzeniu i w 21 dniu u
loch ras ojcowskich ni¿ matecznych. Jest to mo¿e spowodowane mniejszym
poziomem pocz¹tkowym w zakresie tych cech u ras duroc, pietrain i hampshire.
Jak ju¿ wspomniano powa¿niejsza poprawa u¿ytkowoœci rozp³odowej jest
ograniczana liczb¹ sutków, jednak nale¿y tak¿e mieæ na uwadze potencjalne
mo¿liwoœci wykorzystania ras ojcowskich jako komponentu matecznego. W
przypadku rasy duroc w licznych programach hodowlanych specjalnie
selekcjonowane linie tej rasy znajduj¹ zastosowanie jako komponenty mateczne
w krzy¿owaniu. Œwinie rasy pietrain rzadziej ni¿ duroc u¿ywane s¹ jako
komponent mateczny. Jednak w programach hodowlanych ukierunkowanych na
wybitn¹ miêsnoœæ równie¿ maj¹ zastosowanie.
Najlepsze wyniki u¿ytkowoœci rozp³odowej nie s¹ w specjalnym zakresie
przypisane ani do poszczególnych województw ani do stad o okreœlonej
liczebnoœci loch. Nale¿y, maj¹c na uwadze nisk¹ odziedziczalnoœæ cech rozrodu,
przyj¹æ znacz¹cy wp³yw organizacji pracy w stadzie na wyniki u¿ytkowoœci.
Jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e w wielu stadach liczebnoœæ miotów w dniu
urodzenia i odsadzenia jest na tyle du¿a, ¿e daje mo¿liwoœci prowadzenia
intensywniejszej pracy hodowlanej w tym zakresie.
Postêp hodowlany realizowany w stadach zarodowych jest przekazywany do
chowu masowego przez knury (wykorzystywane w kryciu naturalnym i inseminacji)
oraz loszki.
W 2009 roku oceniono ³¹cznie 21114 knurów, z czego 78 % stanowi³y zwierzêta
czystorasowe. Szczególne uwarunkowania krajowej bran¿y trzody, czyli doœæ ma³e
stada, niska specjalizacja produkcji i oczekiwania wszechstronnoœci œwiñ
powoduj¹, ¿e najwiêkszym uznaniem ciesz¹ siê ci¹gle knury ras pbz i wbp.
Znacznie mniejsza ni¿ knurów ras matecznych, by³a oferta knurów ras pietrain i
duroc. Du¿¹ grupê stanowi³y knury mieszañcowe, a spoœród nich najbardziej
powszechne by³y mieszañce ras pietrain i duroc.
Najwiêksze iloœci knurów pochodz¹ ze stad w województwach: wielkopolskim i
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warmiñsko - mazurskim. Tam jest najwiêcej stad specjalizuj¹cych siê w produkcji
i dystrybucji knurów. Uwagê zwraca najwiêksza liczba knurów mieszañcowych
ocenianych w województwie warmiñsko-mazurskim.
Wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej trzody w zakresie swoich wartoœci œrednich
wykazuj¹ w ostatnich latach pewn¹ stabilnoœæ. Knury bia³ych ras maj¹ podobne
wartoœci œrednich w zakresie tempa wzrostu i miêsnoœci z lekk¹ przewag¹ knurów
rasy wbp. Jest to kolejny przyk³ad wielkiej plastycznoœci tej rasy i predyspozycji do
selekcji w kierunku komponentu ojcowskiego. Dyskutowano wyprowadzenie
takiej linii w warunkach polskich, jednak obecnie maj¹c na wzglêdzie zbyt du¿e
rozdrobnienie produkcji i czêsto niewystarczaj¹cy poziom œwiadomoœci
producentów jest to rozwi¹zanie zbyt ryzykowne.

Knury ras ojcowskich (kolorowych) w porównaniu do bia³ych, a zw³aszcza do rasy
wbp, nie wykazuj¹ nadzwyczajnie wysokich poziomów tempa wzrostu i miêsnoœci.
Oczywiœcie wyj¹tkiem jest rasa pietrain, której knury przy mniejszych œrednich dziennych
przyrostach wykazuj¹ wysok¹ miêsnoœæ.
Dobre wyniki knurów rasy hampshire s¹ z kolei uzyskane z niewielkiej liczby ocenionych
zwierz¹t i nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na krajow¹ populacjê chowu masowego.
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Jak wspomniano, najczêœciej ocenianymi mieszañcami by³y knurki duroc x
pietrain. Ich œrednie wyniki s¹ pod wzglêdem tempa wzrostu bardzo zbli¿one do
rasy wbp, a przewagê w wysokoœci jednego punktu procentowego wykazuj¹ pod
wzglêdem miêsnoœci tusz.
Podsumowuj¹c wyniki oceny knurów nale¿y wskazaæ na koniecznoœæ zwiêkszenia
efektywnoœci pracy hodowlanej w rasach ojcowskich.
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Wyniki oceny loszek ras matecznych i mieszañców daj¹ podobny obraz
zale¿noœci jak w wynikach oceny knurów. Najwy¿sze wartoœci indeksów
wykazywa³y loszki rasy wbp, g³ównie za spraw¹ wysokiej miêsnoœci. Cenne dla
chowu masowego loszki mieszañcowe wbp x pbz wykazywa³y harmonijne relacje
poszczególnych cech.
Wœród loszek ras ojcowskich najlepsze wyniki pod wzglêdem miêsnoœci
wykazywa³y loszki rasy pietrain. Wysokie zarówno w zakresie przyrostów
dziennych i miêsnoœci wyniki loszek rasy hampshire, ze wzglêdu na ma³¹ liczbê
ocenionych zwierz¹t nie daj¹ mo¿liwoœci wp³ywu na populacjê masow¹.
Analiza wyników u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej w poszczególnych województwach
daje obraz wybitnych wyników osi¹ganych w województwach: ³ódzkim i
warmiñsko-mazurskim, zw³aszcza dla ras bia³ych, a warmiñsko-mazurskim dla ras
ojcowskich.
Wartoœci¹ najbardziej ogólnie okreœlaj¹c¹ sukces pracy hodowlanej jest
zbiorcza wartoœæ hodowlana BLUP. Wyra¿enie w jednej liczbie poziomu kilku cech
jednoczeœnie daje obraz zbli¿enia do za³o¿onego celu hodowlanego.
Porównywanie wyników szacowania wartoœci hodowlanej miêdzy ró¿nymi
województwami pokazuje, ¿e niekoniecznie najlepsze wyniki by³y uzyskiwane w
województwach o najwiêkszej skali hodowli.
Omawiaj¹c wyniki u¿ytkowoœci nie poruszano rezultatów oceny uzyskiwanych
przez œwinie rasy pu³awskiej. Maj¹c na uwadze zupe³nie odmienny charakter
selekcji tych œwiñ nie mo¿na ich wyników porównywaæ z innymi rasami. Nieco
s³absza p³odnoœæ i plennoœæ oraz mniejsze tempo wzrostu i miêsnoœci ni¿ w
innych rasach s¹ typowe dla tej rasy. Nie jest tam prowadzona praca selekcyjna
na uzyskiwanie najlepszych rezultatów, a jedynie na zachowanie mo¿liwie
najwiêkszej puli genów, zmiennoœci i poziomu specyficznych cech. Praca
hodowlana nad utrzymaniem rezerwy genetycznej tej rasy jest prowadzona
g³ównie w województwie lubelskim i jest elementem ochrony naszego krajowego
dziedzictwa.

Fot. M. Gamoñ
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Pigs' performance results obtained in the National Breeding
Program in 2009
New selection criteria have been applied in the National Breeding Program for
two years now. Overall BLUP animal model has been estimated since January
2008. New separate BLUP models for sire and dam lines gave us an opportunity
to gain more diversified progress in different traits. Nowadays analysis of current
pigs performance level is much more complicated and should embrace not only
obtained genetic results but also the general market situation. At this moment
Polish pig sector is going through a serious transformation process. Many pig
farms, especially small farms, ceased production. Yet crisis afflicted also big
farms and structure of fatteners supplies has not changed drastically. However
profile of young boars and gilts purchasers has changed considerably. People
purchasing breeding animals are now better educated and demand more from
suppliers.
Size of production herd as well as number of purebred sows under evaluation
has not changed much in 2009. The highest percentage in herd structure still
belongs to Polish landrace (PL) and Polish large white (PLW) on a second
position. In sire lines duroc and pietrain are dominating. Number of hampshire
sows has declined and in 2009 there were only 72 sows. Herd books of Belgian
landrace have been closed.
Traditionally the biggest number of evaluated sows is in kujawsko-pomorskie and
wielkopolskie voivodeship. Lubelskie is on a very high third position thanks to
large number of pulawska sows. Pulawska is the oldest rare breed supported by
funds from protection of genetic resources program. Currently it becomes more
and more marketable and its population is on a safe level with an opportunity to
develop and fill in an important market niche.
Number of herds and their sizes give information about breeding intensity. In
this matter kujawsko-pomorskie and wielkopolskie are again the leaders.
Relatively large number of herds under evaluation is also in lubelskie because of
many sows and small concentration of production. Evaluating herd size we can
find out that the largest herds are these
with Polish landrace and Polish large white
pigs. It has to be pointed out that small
herds are also common among these
breeds. Sire line sow herds are rather
small and it is typical for these breeds.
There might be some relation expected
between herd size and obtained genetic
results. But the latter are mostly depended
on breeder engagement and skills, genetic
level of parents and herd health status.
Fot. M. Gamoñ
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It was mentioned before that introducing new BLUP models into selection
practice should have a positive impact on obtained progress and diversification
of breed performance. Average reproduction performance of dam lines is on a
good level but it is not outstanding as it should be. In comparison to 2008 results
there was no progress in number of piglet born and weaned. Period between
farrowings and sow age at first farrowing shortened. Reasons of this situation are
market problems that caused drastic decline in sows number in 2007 and 2008
as well as intensive replacement in 2009. Higher than usual percentage of
primiparas in herds made it unable to improve reproduction performance. It
helped to improve litter size in sire lines, though. Dam lines sows are genetically
well prepared to raise strong litters if it comes to teat number whereas sire line
sows present lower performance in this trait.
Evaluating changes in the level of reproduction performance in the period 19962009 improvement in litter size at birth and at 21 day is clearly visible in both
dam and sire lines. It might be caused by lower level of these traits in duroc,
hampshire and pietrain breeds at the beginning. It was mentioned before that a
serious improvement of reproduction performance is limited by number of teats
but we should keep in mind sire lines potential to be used as a dam line. In many
breeding programs specially selected duroc lines are already being used as dam
line in crossing schemes. Pietrain is much less popular to be used as a dam line
than duroc. However pietrain is used as dam line in breeding programs targeted
at obtaining an outstanding lean meat.
The best reproduction performance results do not depend on the country region
nor on herd size. Taking under consideration low heritability of reproduction traits
we should assume that herd management has great influence on obtained
results. Litter size at birth and at weaning is high enough to perform more intense
breeding activities in this range.
Breeding progress in nucleus herds is transferred to mass production by gilts
and terminal boars used at AI station and in natural mating.
In 2009 there were 21114 boars estimated. Out of this group 78% were
purebred animals. Special conditions in Polish pig sector such as small herds, low
production specialization and versatile pigs cause that Polish landrace and Polish
large white boars are the most wanted ones. Number of offered sire line boars
was much lower than dam line boars. Crossbred boars were quite a big group,
especially those based on pietrain and duroc.
The largest number of boars originate from herds situated in wielkopolskie and
warmiñsko-mazurskie. There are majority of herds specialized in boar
production and distribution. The biggest number of crossbred boars is evaluated
in warmiñsko-mazurskie.
Fattening and slaughtering performance has been stable for the last few years.
White boars present similar values in matter of growth rate and lean meat with
14

slight advantage of Polish large white boars over landrace boars. It is one of the
examples of great flexibility of this breed and its predisposition to be used as sire
line. Deriving such a line in Polish conditions was broadly discussed but taking
under consideration high pig production fragmentation and low producers
awareness it might be to risky to do it just now.
Sire line boars in comparison to white breeds and espacially PLW do not
represent remarkably high growth rate nor lean meat content. The only exception
is pietrain breed because its boars obtain high lean meat content at lower
average daily gain.
Good results obtained by hampshire boars do not have significant impact on
Polish mass pig population because of small number of evaluated animals.
As it was mentioned before the most commonly evaluated crossbred boars were
duroc x pietrain. Their average results in traits like growth rate are similar to those
obtained by PLW and lean meat content was even 1% higher than PLW.
To sum up boar evaluation it should be highlighted that efficiency of breeding
works in sire lines must be improved.
Similar picture of evaluation results can be seen in gilts of dam lines and
crossbreds. Polish large white gilts obtained the highest index values thanks to
high lean meat content. Highly valued in mass production crossbred gilts of PLW
x PL represented harmonious relations between traits.
Among sire line gilts the best lean meat results were obtained by pietrain gilts.
High daily gain and lean meat content results obtained by hampshire gilts do not
have influence on mass pig production because of small number of evaluated
animals.
Analysis of fattening and slaughtering performance results in respect of
voivodeships shows that outstanding breeding values are obtained in ³ódzkie,
warmiñsko-mazurskie for white breeds and in warmiñsko-mazurskie for sire lines.
Overall BLUP animal model is the most general value describing breeding
success. Expressing simultaneously a few traits in one digital value gives a picture
of how close we got to the defined breeding goal. Comparison of estimated
breeding values between voivodeships
proves that the best results are not
necessarily obtained in those with high
number of pigs.
In this study performance of pu³awska
rare breed is not included. Taking under
consideration
completely
different
selection criteria of this breed it is not
possible to compare pu³awska breeding
results with other breeds. A little lower
fertility and prolificacy as well as lower

Fot. A. Kopicka
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growth rate and lean meat content comparing to commercial breeds is typical for
pu³awska. Selection works in rare breeds concentrate mainly on keeping as many
genes as possible and the highest possible traits variability rather than on genetic
improvement of the breed itself. Protection of pu³awska genetic reserve is one of
the element of our national heritage and it takes place mainly in lubelskie
voivodeship.
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POLSKA BIA£A ZWIS£OUCHA
Rasa mateczna

Fot. Cz. P³uciennik

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

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.
17

Koncentracja loch rasy polskiej bia³ej zwis³ouchej objêtych ocen¹
u¿ytkowoœci rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2009 r.
Concentration of pl sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy polskiej bia³ej
zwis³ouchej w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pl sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pbz
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pl boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.

Fot. T. Blicharski
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Regionalne Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
POLSKA BIA£A ZWIS£OUCHA

XVI Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Szepietowie. Fot. M.Barski

X Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Starym Polu. Fot. A. Kopicka

XV Reginalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Sielinku. Fot. M. Poczta

X Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Minikowie. Fot. A. Grzêda

X Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Minikowie.
Fot. T. Blicharski

VI Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Bierkowicach.
Fot. A. G. Krawczyk
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WIELKA BIA£A POLSKA
Rasa mateczna

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

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.
21

Koncentracja loch rasy wielkiej bia³ej polskiej objêtych ocen¹ u¿ytkowoœci
rozp³odowej, stan na dzieñ 31.12.2009 r.
Concentration of plw sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy wielkiej bia³ej
polskiej w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of plw sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy wbp
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of plw boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.

Fot. T. Blicharski
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Regionalne Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
WIELKA BIA£A POLSKA

Pomorska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Lubaniu. Fot. A. Drewing

II Ogólnopolska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w ¯ninie. Fot. A. Grzêda

X Warmiñsko-Mazurska
Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Olsztynie.
Fot. B. Burakowska,
E. Zyskowska

X Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Minikowie.
Fot. A. Grzêda, T. Blicharski
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DUROC
Rasa
Rasa ojcowska
ojcowska

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

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 31.12.2009 r.
Concentration of duroc sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy duroc w okresie
od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of duroc sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy duroc
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of duroc boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.

Fot. M. Barski
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Regionalne Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
DUROC

XXIII
Wystawa
Zwierz¹t,
Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych
w Sitnie.
Fot. M. Gamoñ

Mazowiecka Wystawa Zwierz¹t
Hodowlanych w Poœwiêtnem.
Fot. T. Blicharski

Mazowiecka Wystawa Zwierz¹t
Hodowlanych w Poœwiêtnem.
Fot. M. Barski
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PIETRAIN
Rasa ojcowska

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

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 31.12.2009 r.
Concentration of pietrain sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pietrain w okresie
od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pietrain sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pietrain
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pietrain boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009

Fot. B. Burakowska,
E. Zyskowska
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Regionalne Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
PIETRAIN

II Ogólopolska Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych z ¯ninie.
Fot. A. Grzêda

Wojewódzka Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Bratoszewicach.
Fot. Cz. P³uciennik

VI Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Bierkowicach.
Fot. A. G. Krawczyk

X Warmiñsko-Mazurska Wystawa Zwierz¹t
Hodowlanych w Olsztynie.
Fot. B. Burakowska, E. Zyskowska
XIV Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Piotrowicach.
Fot. S. Nowak
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HAMPSHIRE
Rasa ojcowska
ojcowska
Rasa

Fot. P. Polok

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 31.12.2009 r.
Concentration of hampshire sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy hampshire w okresie
od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of hampshire sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy hampshire
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of hampshire boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”
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HODOWLA ŒWIÑ RASY HAMPSHIRE
Rasa hampshire to najmniej liczna populacja œwiñ hodowlanych w Polsce.
Œwinie te stanowi¹ tylko 0,5% pog³owia loch zarodowych i skoncentrowane s¹
w szeœciu stadach. Jedno z nich nale¿y do Jadwigi i Zdzis³awa ¯ó³kiewskich,
hodowców z województwa dolnoœl¹skiego.

Fot. P. Polok
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PU£AWSKA
Rasa
Rasa objêta
objêta Programem
Programem
Ony
Zasobów
Genetycznych
Ochrony
Ochrony
Zasobów
Zasobów
Genetycznych
Genetycznych

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

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 31.12.2009 r.
Concentration of pul. sows under reproduction performance evaluation on 31.12.2009.

Œrednie wyniki oceny u¿ytkowoœci rozp³odowej loch rasy pu³awskiej w okresie
od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pul. sows reproductive performance since 1.01.2009 to 31.12.2009
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek rasy pu³awskiej
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of pul. boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.

Fot. M. Barski
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Regionalne Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
PU£AWSKA

XXIII Wystawa Zwierz¹t, Maszyn i Urz¹dzeñ Roliniczych w Sitnie.
Fot. M. Gamoñ

Mazowiecka Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Poœwiêtnem.
Fot. T. Blicharski

Mazowiecka Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych w Poœwiêtnem.
Fot. M. Barski
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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.

Fot. PZHiPTCh „POLSUS”

Fot. Cz. P³uciennik
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Œrednie wyniki u¿ytkowoœci tucznej i rzeŸnej knurków i loszek mieszañcowych
ocenionych przy¿yciowo w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
Average results of crossbred boars and gilts tested on farm since 1.01.2009 to 31.12.2009.
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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.

Fot. A. Kopicka
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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. Na Stoku 48, 80-874 Gdañsk

Kielce

ul. Mickiewicza 5, 25-352 Kielce

Koszalin

ul. Partyzantów 15a, 71-411 Koszalin

Kraków

ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów

Lublin

ul.Zbo¿owa 46, 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, 65-364 Zielona Góra
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Kontakt
bialystok@polsus.pl
tel./fax: 085 747 04 16
bydgoszcz@polsus.pl
tel./fax: 052 366 07 30
gdansk@polsus.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
lublin@polsus.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” *
Lp.

Nazwa organizacji

1. Pomorsko-Kujawski Zwi¹zek Hodowców Trzody
Chlewnej
woj. kujawsko-pomorskie
2. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej w Koninie
woj. wielkopolskie
3. Regionalny Zwi¹zek Hodowców Œwiñ w £odzi
woj. ³ódzkie
4. Warmiñsko-Mazurski Zwi¹zek Hodowców
Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie
woj. warmiñsko-mazurskie

Prezes Zwi¹zku
Jan Biegniewski

Józef Ka³u¿ny

Waldemar Œwidrowski

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
8. Regionalny Zwi¹zek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej w Krakowie
woj. ma³opolskie
9. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej w Radomiu z/s w Bia³obrzegach
woj. mazowieckie

Ryszard Mo³drzyk

Aleksander Kozera

W³odzimierz Kowalski

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

Adam Zboina

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

Edward Cholewa

12. Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej
woj. podlaskie

Jacek Gromadzki
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Lp.

Nazwa organizacji

Prezes Zwi¹zku

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

Stanis³aw Wojciech

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

Jan Kopeæ

15. Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Zarodowej
Trzody Chlewnej
woj. zachodniopomorskie
16.

Opolski Zwi¹zek Hodowców Œwiñ
woj. opolskie

17. Podlaski Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej
woj. podlaskie

Jan Tarnowski

Artur Wiatr

Bo¿ena Jelska-Jaroœ

Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Zarodowej
Trzody Chlewnej w Gdañsku
woj. pomorskie

Andrzej Œnieg

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

Czes³aw K¹cki

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

Zbigniew Bajda

18.

*stan na dzieñ 1.03.2010 r.
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Notatki:
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Notatki:
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