
Świnie rasy wbp pochodzące z krajowej hodowli są bardzo dobrze przystosowane do polskich 
warunków środowiskowych.

Masa ciała lochy wynosi 300-350 kg, natomiast masa ciała knura 350-400 kg.

Rasa ta posiada wybitną  użytkowość rozpłodową. Lochy rodzą 10-16 prosiąt w miocie i są 
bardzo dobrymi, troskliwymi matkami. Posiadają minimum 14 prawidłowo rozwiniętych 
sutków. Cechuje je wysoka mleczność. W licznych miotach rodzą zdrowe potomstwo. Jest to 
świnia późno dojrzewająca.

Pod względem cech użytkowości tucznej i rzeźnej, świnie wbp charakteryzują się wynikami 
na poziomie ras ojcowskich, czyli dobrym wykorzystaniem paszy, szybkim tempem wzrostu, 
cienką słoniną, dużą zawartością mięsa w tuszy oraz dobrą jego jakością.

Świnie rasy pbz pochodzące z krajowej hodowli są bardzo dobrze przystosowane 
do polskich warunków środowiskowych.

Budowa tych świń jest bardzo szlachetna. Są dość duże, osiągają 250-300 kg masy ciała. 
Późno dojrzewają. 

Można przyjąć, że różnice w zakresie poziomu użytkowości różnych cech, między rasami 
wbp i pbz są mniejsze niż pomiędzy poszczególnymi liniami i grupami wewnątrz ras. Rasa 
ta posiada bardzo dobrą użytkowość rozpłodową. Lochy są bardzo dobrymi, troskliwymi 
matkami. Posiadają minimum 14 prawidłowo rozwiniętych sutków. Cechuje je wysoka 
mleczność. W licznych miotach rodzą zdrowe potomstwo.

Pod względem cech użytkowości tucznej i rzeźnej, świnie pbz charakteryzują się wynikami 
na poziomie ras ojcowskich, czyli dobrym wykorzystaniem paszy, szybkim tempem wzrostu, 
cienką słoniną, dużą zawartością mięsa w tuszy oraz dobrą jego jakością.
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Świnie puławskie oficjalnie uznano za rasę w 1935 roku pod nazwą „świnie gołębskie”. 
Jako rodzima rasa, zostały objęte „Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy 
Puławskiej”. Natomiast w 2009 roku świnie te wpisano na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rasa puławska jest doskonale przystosowana do trudnych warunków utrzymania. Cechuje ją 
długowieczność i wysoka odporność na czynniki chorobotwórcze. Doskonale sprawdza się 
w małych stadach w rodzinnych gospodarstwach. Świnie te mają łagodne usposobienie, nie  
przejawiają agresji wobec innych zwierząt w grupie.

Pod względem użytkowym świnie puławskie spełniają kryteria standardu hodowlanego. 
Wcześnie osiągają dojrzałość rozpłodową, wykazują dobrą płodność, plenność oraz 
posiadają dobre cechy macierzyńskie. Zawartość mięsa w tuszy świń puławskich jest 
niższa niż u świń rasy wbp i pbz, natomiast przewagę stanowi jego dobra jakość. 
Mięso jest smaczne, soczyste i aromatyczne.
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