
Rasa pochodzi z USA. Powstała w wyniku krzyżowania czerwonych świń gwinejskich 
i iberyjskich z berkszyrami. Do Polski była sprowadzana od lat 70-tych XX w.

Świnie duroc, zwłaszcza dorosłe, wykazują dużą odporność na warunki środowiska i duże 
zdolności adaptacyjne. Są odporne na stres. Cecha ta wpływa na nieprzeciętnie dobrą jakość 
mięsa, dlatego świnie te stanowią ważny komponent niemal we wszystkich programach 
krzyżowniczych. Świnie rasy duroc bardzo dobrze wykorzystują paszę, szybko rosną, są mało 
otłuszczone i wykazują dużą zawartość mięsa w tuszy.

Rasa pochodzi z Belgii, gdzie założono pierwszy związek hodowców świń pietrain. Do Polski 
świnie tej rasy dotarły w 1965 r. jako dar Polonii belgijskiej, angielskiej, francuskiej i szwedzkiej 
dla Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Charakterystyczną cechą użytkową rasy pietrain jest niezwykle wysoka mięsność, dzięki której 
określana jest mianem „czteroszynkowej”. Inne ważne cechy to: bardzo dobre wykorzystanie 
paszy, szybkie tempo wzrostu i bardzo małe otłuszczenie. Jednak, aby uzyskać dobre rezultaty 
hodowlane i produkcyjne należy zapewnić rasie pietrain optymalne warunki utrzymania.

Wadą tych świń jest duża wrażliwość na stres, która jest przyczyną złej jakości mięsa. Dlatego 
ważne jest ograniczenie do minimum czynników stresogennych na każdym etapie hodowli 
i produkcji.
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Rasa hampshire pochodzi z USA. Świnie te zaczęto sprowadzać do Polski na początku lat 
70-tych XX w.

W hodowli czystorasowej są dość trudne. Użytkowość rozpłodowa utrzymuje się na poziomie 
umożliwiającym opłacalność hodowli, ale pod warunkiem dobrych warunków środowiska. 
Często są stosowane w programach krzyżowniczych jako komponent o wysokiej mięsności 
i dużym udziale wartościowych wyrębów w tuszy. Świnie hampshire bardzo dobrze wykorzystują 
paszę i szybko rosną. Zaletą jest małe otłuszczenie.

Rasa hampshire jest obciążona genem RN, który niekorzystnie wpływa na jakość mięsa, 
obniżając jego technologicz ną wydajność w procesach takich jak peklowanie, czy gotowanie.
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