
 

RASA  

PUŁAWSKA 

 
ŚWINIE Z TRADYCJĄ 



SZYNKI 

 Dobrze wysklepio-

TUŁÓW 

Średniej wielkości o 
dobrze rozwiniętej 

części zadniej 

USZY 

Stojące, lekko  
pochylone do przodu 

GŁOWA 

Średniej wielkości, 
szeroka w części 

czołowej o profilu 
lekko załamanym 

RYJ 

Prosty, niezbyt długi 

RASA PUŁAWSKA 

 Wczesnośd dojrzewania rozpłodowego 
 Szybkie tempo  wzrostu 
 Umiejętnośd przystosowania się do trudnych warunków środowiskowych 
 Wysoka odpornośd  na specyficzne czynniki chorobotwórcze 
 Długowiecznośd 
 Wysoka płodnośd (porównywalna z rasami białymi) 
 Troskliwośd macierzyoska 
 Łagodne usposobienie 
 Efektywne wykorzystanie składników dawki pokarmowej 
 Bardzo dobra jakośd mięsa 

Średnia liczba loch pod oceną 
  

900 

Liczba ocenionych miotów 
  

1 597 

Liczba prosiąt żywo urodzonych 
  

10,95 

Liczba prosiąt w 21 dniu 
  

10,09 

Wiek pierwszego oproszenia (dni) 
  

342 

Okres międzymiotu (dni) 
  

186 

  Knurki Loszki 

Liczba ocenionych knurów/loszek 155 624 

Przyrost dzienny stand. (g) 
  

640 598 

Średnia grubośd słoniny stand. 
(mm) 

13,5 13,9 

Wysokośd oka polędwicy stand. 
(mm) 

50 50 

Zawartośd mięsa w tuszy stand. (%) 53,2 53,4 

Indeks oceny przyżyciowej (pkt) 85 91 

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpło-
dowej loch rasy puławskiej, 2010r. 

 Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków  
i loszek rasy puławskiej ocenionych przyżyciowo, 2010 r. 



RASA PUŁAWSKA 

REALIZUJEMY PROGRAM OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZYCH 
 

 1 lipca 2004 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Polskiemu Związkowi 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” wykonywanie zadao z zakresu realizacji 
Programu Ochrony Zasobów Genetycznych.  

 
 Cele Programu Ochrony Zasobów Genetycznych: 

 Rozwój populacji do liczebności zabezpieczającej jej trwałośd biologiczną, a następ-

nie stabilizacja wielkości populacji aktywnej 

 Utrzymanie istniejącej odrębności genetycznej i zmienności wewnątrz rasowej 

 Konsolidacja cech rasowych i stabilizacja wzorca eksterieru 

 Wdrażanie opracowanych schematów krzyżowania towarowego celem wykorzysta-

nia cech rasowych w produkcji towarowej gospodarstw indywidualnych, szczególnie 

gospodarstw spełniających normatywy ekologiczne. 

Zasięg terytorialny występowania świo rasy puławskiej. 



 

CECHY MIĘSA ZE ŚWIO RASY PUŁAWSKIEJ 
 

 Świnie rasy  puławskiej charakteryzują się dobrą jakością technologiczną oraz konsumpcyj-
ną mięsa i tłuszczu. Przy masie ubojowej wynoszącej 100-110 kg wartośd podstawowych wyróżni-
ków jakościowych mięsa kształtuje się na poziomie:  
 
 pH1: 6,43;  
 przewodnośd elektryczna tkanki mięśniowej LF1: 4,05mS/cm;  
 barwa mięsa (w systemie L*a*b*): 52,96;  
 zawartośd tłuszczu śródmięśniowego (IMF): 2,16%.  
 
 Przedstawione średnie wartości charakteryzują się stosunkowo wysokim współczynnikiem 
zmienności, co jest korzystne dla prowadzenia prac w kierunku ustalenia  dla danej produkcji ja-
kości mięsa. 

 

 

RASA PUŁAWSKA 

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS” 

ul. Ryżowa 90 

02-495 Warszawa 

tel. 22 882 82 01 lub 22 882 82 03 

fax. 22 723 00 83 

 

polsus@polsus.pl 

 

www.polsus.pl 


