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OD WYDAWCY

Szanowni Czytelnicy,
W środowisku branży trzody chlewnej w ostatnim czasie jest
dość głośno o inicjatywie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołania zespołu ekspertów do opracowania propozycji rozwiązań
systemowych, wspierających sektor produkcji trzody chlewnej.
Najwięcej emocji budzi propozycja wsparcia finansowego
modernizacji, rozbudowy czy budowy nowych chlewni, ale
skierowana do stad liczących docelowo co najmniej 150 loch.
Uzasadnieniem takiej propozycji było dążenie do rozwoju krajowej
produkcji prosiąt, mogącej być jedyną zaporą dla rosnącego ich
importu. Na potrzeby efektywnego tuczu towarowego, na rynku
poszukiwane są duże, jednolite partie prosiąt. Aż 90% krajowych
stad utrzymujących lochy ma nie więcej niż 10 macior! Tak małe stada nie są liczącym się partnerem rynkowym dla
poszukujących dużych partii prosiąt. Produkcja w małych stadach jest nieefektywna z wielu powodów. Nawet jeśli rozród
prowadzony jest prawidłowo, to ograniczenia wynikające ze skali produkcji powodują jej niską lub żadną rentowność.
Aby umożliwić skorzystanie z pomocy, także mniejszym gospodarstwom, zaleca się organizację grup producentów lub
spółdzielni. Wówczas możliwe byłoby pogodzenie rozwoju i wzrostu skali produkcji z utrzymaniem tradycyjnej struktury
gospodarstw.
W uzupełnieniu do pracy zespołu ekspertów, powołanego przez Ministra Rolnictwa, powstała inicjatywa
„POLSUS”, również pod patronatem Ministra Rolnictwa, opracowania obszernego dokumentu pt. „Strategia odbudowy
i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030”. Strategia jest efektem wspólnej pracy ekspertów,
rekomendowanych przez najważniejsze organizacje branżowe („POLSUS”, KRIR, SRiWRP, Polskie Mięso i UPEMI),
co czyni ją szczególnie istotnym, rzetelnym i obiektywnym dokumentem, opracowanym dla krajowego sektora
trzody chlewnej.
W niniejszym numerze infoPOLSUS przedstawiamy zasadnicze tezy opracowane w ramach Strategii. Obecnie
najważniejszym celem reprezentantów branży jest wywieranie wpływu na decydentów, aby zaczęli realizować
założenia przyjęte przez ekspercki zespół powołany przez Ministra Rolnictwa oraz rekomendacje, zalecane dla branży,
zawarte w Strategii.

dr inż. Tadeusz Blicharski
Redaktor Naczelny
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Strategia odbudowy i rozwoju
produkcji trzody chlewnej
w Polsce do roku 2030 abstrakt
Zespół ekspertów ds. strategii

Produkcja trzody chlewnej przez lata

chlewnej, będących skutkiem utrzymu-

kapitału i inwestycje w gospodarstwie,

była najważniejszą gałęzią produkcji

jącej się od drugiej połowy 2006 roku

deprecjonując przez to hodowlę i pro-

rolniczej w Polsce. Jeszcze w 2000 roku

niekorzystnej sytuacji w tym sektorze.

dukcję trzody chlewnej jako kierunek

stanowiła 37,6% towarowej produkcji

Następstwem jest katastrofalnie niski stan

działalności rolniczej. Dlatego bez wspar-

zwierzęcej i 23,5% towarowej produkcji

pogłowia świń, przy obserwowanym

cia ze strony Państwa ta gałąź produkcji

rolniczej, a także przewyższała o 17%

dalszym spadku jego liczebności i obni-

rolniczej zawsze będzie w gorszej sytuacji

wartość produkcji mleka, a ponad trzy-

żaniu produkcji trzody chlewnej.

niż inne działy gospodarki.

krotnie wartość produkcji drobiu. Obecnie

Niedochodowa, czy wręcz przyno-

Należy mieć na uwadze rosnącą

sektor ten przeżywa ogromny kryzys. Stan

sząca straty, produkcja zmusza rolników

konkurencyjność na rynku europejskim

pogłowia trzody spadł do ok. 11,1 mln

do podejmowania drastycznych decyzji.

i światowym. Wiele krajów prowadzi dłu-

sztuk, a produkcja wieprzowiny do ok. 1,7

Drobne, rodzinne gospodarstwa, przy

gofalową politykę rozwoju hodowli trzody

mln ton. Przewidywany jest też dalszy

braku rezerw kapitałowych rezygnowały

chlewnej, skupiając się na zagwaran-

spadek pogłowia trzody. Tak dramatycznej

lub znacznie ograniczyły produkcję. Inne,

towaniu stabilnej polityki inwestycyjnej

sytuacji nie notowano od lat.
Rośnie natomiast import mięsa

wskutek poczynionych inwestycji czy

w sektorze hodowli. Na przykład w Ru-

braku alternatywy, w oczekiwaniu na

munii promuje się rozwój ferm loch,

wieprzowego, który w roku 2012 wyniósł

poprawę sytuacji, zmuszone były do

przygotowując w ten sposób ofertę prosiąt

ok. 576 tys. ton wobec eksportu na po-

kontynuowania nieopłacalnej działalności

na rynek europejski.

ziomie ok. 362 tys. ton. W roku 2011 zaim-

gospodarczej, popadając w zadłużenie.

Negatywie na rozwój rodzimej pro-

portowano ok. 2,8 mln prosiąt, a w 2012

W konsekwencji postępuje pauperyzacja

dukcji może wpłynąć sprzyjająca polityka

ok. 3,5 mln sztuk. Jednocześnie konsump-

środowiska wiejskiego oraz całego

UE wobec krajów trzecich, bowiem pod-

cja wieprzowiny utrzymuje się na dość

szeregu przedsiębiorstw i służb związa-

pisane w styczniu tego roku porozumienie
pomiędzy krajami Wspólnoty a Brazylią

stabilnym poziomie, a prognozy na nas-

nych z sektorem trzody chlewnej. Następ-

tępne lata nie przewidują jej większego

stwem jest wzrost bezrobocia i poważne

zakłada powstanie grupy roboczej do re-

spadku. Jeśli zatem utrzyma się nadal tak

problemy socjalne w tym środowisku.

gularnej wymiany informacji i współpracy

silny spadkowy trend krajowej produkcji,

Społeczność rolnicza negatywnie

technicznej w celu poprawy warunków do-

staniemy się znaczącym importerem

ocenia obecną sytuację w branży, wska-

brostanu w całym łańcuchu produkcyjnym,

prosiąt i wieprzowiny. Przeprowadzona na

zując na indolencję osób i instytucji za nią

co może skutkować napływem tańszej
wieprzowiny do UE.

potrzeby niniejszego opracowania analiza

odpowiedzialnych. Jednocześnie pokłada

SWOT wskazuje, że zasadniczą przyczy-

nadzieję na podjęcie zdecydowanych

ną tak trudnej sytuacji jest niska konku-

działań, przeciwdziałających degradacji

szeregu czynników wpływających na dzia-

rencyjność krajowej produkcji, wynikająca

sektora, który przez wiele lat wnosił

łanie branży (tab. 2.). Jednym z naj-

Niezbędne są zmiany w zakresie

z małej efektywności ekonomicznej, zwią-

znaczący udział do towarowej produkcji

lepszych jest finansowe wsparcie

zanej głównie z silnym rozdrobnieniem

rolniczej.

modernizacji i budowy nowych obiektów,

gospodarstw i brakiem optymistycznych
perspektyw (tab. 1.).

Wytworzona w rolnictwie, a tym

zwłaszcza dla produkcji prosiąt. Uprosz-

samym w sektorze trzody chlewnej,

czeniu powinny ulec procedury uzyski-

Opracowanie powstało w bardzo

wartość dodana nie wraca do rolnika

wania zgody na inwestycje. Należy

trudnych czasach dla branży trzody

w stopniu umożliwiającym akumulację

uwzględnić rosnącą dywersyfikację
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produkcji, czyli rozwój ferm produkujących

trzody chlewnej, szczególnie w zakresie

obiektywny i rzetelny analizę sektora trzo-

bardzo efektywnie duże partie prosiąt lub

prowadzenia rozrodu stada loch.

dy chlewnej i wskazuje punkty krytyczne

tuczników dla równie dużych odbiorców.

Bardzo wiele uwagi należy zwrócić

w jego funkcjonowaniu, jednocześnie

Konieczne jest także utrzymanie wsparcia

na aspekty ochrony zdrowia stad, bio-

określa mocne strony branży oraz pro-

dla mniejszych gospodarstw, chcących

asekuracji i gwarancji bezpieczeństwa

ponuje wprowadzenie koniecznych

rozszerzać rozmiary produkcji i zwiększać

żywności. Elementem tego zagadnienia

zmian, rozwiązań lub zaleceń, które mogą

jej efektywność. Pomoc w pierwszej

jest rozwój systemów jakości mięsa

ją uzdrowić. Stwarza tym samym szansę

kolejności powinna trafić do stad zaro-

wieprzowego i promocja walorów współ-

na prowadzenie stabilnej i opłacalnej

dowych i produkujących prosięta, co

czesnej, czyli chudej wieprzowiny.

działalności rolniczej, pozwalającej nawet

zapewni możliwość zasiedlania rozwija-

Poprawa sytuacji w sektorze trzody

jących się ferm materiałem hodowlanym

chlewnej wymaga wdrożenia zaleceń

uzyskać parytetowe dochody.
Zaniechanie wdrożenia zaleceń za-

o wysokiej jakości genetycznej i zdro-

zawartych w niniejszym opracowaniu, bę-

wartych w rekomendacjach (tab. 2.) bę-

wotnej. Aby zatrzymać spadek pogłowia,

dącym efektem wspólnej pracy ekspertów

dzie skutkowało dalszym pogarszaniem

a następnie odbudować stado, musi

rekomendowanych przez najważniejsze

sytuacji w tym obszarze, prowadząc do

wzrosnąć efektywność produkcji. Jednym

organizacje branżowe („POLSUS”, KRIR,

tragicznego załamania funkcjonowania

z warunków tej poprawy jest podniesienie

SRiWRP, Związek Polskie Mięso,

sektora trzody chlewnej, co zaszkodzi

fachowości hodowców i producentów

UPEMI). Przedstawia ono w sposób

całej gospodarce krajowej.

Tabela 1. Analiza SWOT - mocne i słabe strony branży trzody chlewnej oraz jej szanse i zagrożenia

MOCNE STRONY
§
Duży potencjał zasobów do produkcji trzody chlewnej bez

zagrożenia dla środowiska naturalnego.
§
Duży popyt wewnętrzny.
§
Korzystne położenie geograficzne.
§
Nowoczesny park maszynowy w zakładach mięsnych.

SŁABE STRONY
§
Duże rozdrobnienie hodowli, chowu i ubojni.
§
Relatywnie niska efektywność produkcji.
§
Prawo niekorzystne dla koncentracji produkcji trzody

chlewnej.
§
Relatywnie drogi kapitał w porównaniu z krajami UE.
§
Brak mechanizmów zapobiegających zbyt dużym wahaniom

cen.
§
Nieprzychylność i nadmierna biurokracja wszystkich pionów

administracji wobec produkcji trzody chlewnej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

§
Istniejące już chlewnie do zasiedlenia - szansą niskiego

§
Problemy paszowe (GMO, mączki mięsno-kostne i wahania

kosztu inwestycyjnego powracających oraz
rozpoczynających hodowlę i tucz świń.
§
Wzrost konsumpcji wieprzowiny na świecie.
§
Fundusze unijne na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
oraz fundusze strukturalne w latach 2014-2020.
§
Wykreowanie instrumentów wsparcia finansowego rozwoju
integracji pionowej.
§
Możliwości wykorzystania rezerw prostych w zakresie
poprawy koncentracji i efektywności produkcji.
§
Wykorzystanie potencjału rezerw siły roboczej.
§
Rozwój rynku konsumentów wysokojakościowego mięsa i
przetworów mięsnych.
§
Realizacja programu monitoringu i zwalczania choroby
Aujeszkyego otwiera możliwości eksportu żywych zwierząt.
§
Dostosowanie regulacji prawnych do potrzeb branży
produkcji wieprzowiny.
§
Dotychczas niewykorzystane potencjał działania służb
dyplomatycznych na rzecz rozwoju eksportu.

produkcji zbóż) utrudniające długoterminowe planowanie
produkcji.
§
Rosnąca nieprzychylność mediów i społeczeństwa dla
nowoczesnej produkcji trzody chlewnej.
§
Dyktat sieci handlowych i niechęć do współpracy z
producentami krajowymi.
§
Długi czas legislacji norm prawnych.
§
Nierówne dopłaty obszarowe wewnątrz UE.
§
Działalność spekulacyjna na rynku zbóż, przy szczególnie
wysokim uzależnieniu polskiej produkcji od tego rynku.
§
Postępująca fragmentaryzacja łańcucha dostaw (rosnąca
liczba pośredników).
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Tabela 2. Rekomendacje dla branży

OBSZAR
LEGISLACJA

DZIAŁANIA
Wprowadzenie zmian legislacyjnych, w szczególności:
§
Uproszczenie prawa budowlanego, skrócenie okresu na wydanie

warunków zabudowy, pozwolenia na budowę.
Ułatwienie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych w ramach

obowiązujących przepisów prawnych UE.
Stworzenie jasnych kryteriów udziału organizacji ekologicznych w procesie

administracyjnym, zdefiniowanie interesu społeczeństwa lokalnego tzn.
społeczeństwa na terenie, którego powstaje inwestycja.
Stosowanie prawa krajowego niezaostrzonego w stosunku do regulacji UE

w zakresie żywienia i dobrostanu zwierząt, w tym przede wszystkim
w zakresie stosowania pasz GM.
Zmiana postanowień ustawy nakładającej obowiązek posiadania gruntów

pozwalających zagospodarować co najmniej 70% gnojowicy produkowanej
w gospodarstwie.
Zwiększenie stopnia kontroli importowanego mięsa wobec powszechnego

w krajach UE stosowania odpadów przemysłu rolno-spożywczego
w żywieniu świń.

EDUKACJA

Utworzenie kilku nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla rolników, służb
§
doradczych, studentów, uczniów.
Organizacja i upowszechnienie szkoleń o charakterze praktycznym,
§
z nowoczesną bazą szkoleniową, dostosowanych do potrzeb odbiorców
i skali ich produkcji.
Wprowadzenie konieczności uzyskiwania kwalifikacji
§
zawodowych/specjalistycznych przy korzystaniu ze środków pomocowych.

BUDOWNICTWO

Wspieranie ze środków PROW modernizacji i budowy chlewni
§
specjalistycznych prowadzących rozród¸ szczególnie w zakresie większych
inwestycji. Wsparcie powinno obejmować zarówno dopłatę do inwestycji,
jak i wsparcie na rzecz kredytu preferencyjnego.
Utrzymanie w ramach PROW 2014-2020 (modernizacja gospodarstw)
§
wsparcia preferencyjnego do 300 tys. zł na podmiot dla małych gospodarstw,
które chcą rozwijać produkcję trzody chlewnej i powiększać ją o 10 czy
20 loch, produkując na rynek lokalny dla małych przetwórców.
Skierowanie pomocy inwestycyjnej, w pierwszej kolejności do stad
§
prowadzących hodowlę zarodową, która pozwoli przygotować wartościowy
materiał hodowlany do obsadzania powstałych ferm.
Nieograniczanie możliwości wzrostu i rozwoju dużych gospodarstw rolnych.
§

infoPOLSUS
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Tabela 2. Rekomendacje dla branży, cd.

OBSZAR
OCHRONA
ZDROWIA

DZIAŁANIA
Stworzenie systemu certyfikacji zdrowotnej stad zarodowych,
§
np. wsparcie finansowe ze środków NCBiR, FPMWp, MRiRW.
Zmiana prawodawstwa w zakresie dostępności do leków weterynaryjnych
§
(model niemiecki).
Dążenie do zmiany prawa, które umożliwi zaniechanie kastracji prosiąt.
§
Kontynuacja zwalczania programu chA i opracowanie oraz wdrożenie
§
programu zwalczania zakażeń salmonellami.

HODOWLA

Kontynuacja wsparcia finansowego dla Krajowego Programu Hodowlanego.
§
Wyłonienie stad elitarnych i wzmocnienie regulaminowe oceny użytkowości
§
w SKURTCh.
Wprowadzenie do indeksu selekcyjnego parametru wykorzystania paszy.
§
Wsparcie finansowe dla organizacji stacji unasieniania skierowanej na
§
potrzeby Krajowego Programu Hodowlanego.
Zmiany metodyki SKURTCh w kierunku dostosowania do potrzeb przemysłu
§
mięsnego.

RYNKI ZBYTU
I PROMOCJA

§
Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla wieprzowiny, przy zorganizowaniu

PASZE
I ŻYWIENIE

Utrzymywanie prawodawstwa w zakresie żywienia zwierząt tożsamego
§

skutecznej promocji, dostosowanej do specyfiki grupy docelowej,
z zaangażowaniem służb dyplomatycznych.

z prawem UE.
Lobbowanie w UE na rzecz dopuszczenia do krzyżowego stosowania
§
w żywieniu świń mączek mięsno-kostnych.

INTEGRACJA
PIONOWA

Przygotowanie i wdrożenie do praktyki umów kontraktacyjnych, także
§
z określeniem elementu cenowego.
Wdrożenie niezależnej od zakładów ubojowych oceny poubojowej
§
i klasyfikacji tusz.

MEDIA

Rozpoczęcie pozytywnej kampanii medialnej w kierunku upowszechniania
§
wiedzy o jakości i walorach mięsa wieprzowego, przetworów oraz ich
pochodzeniu.
Prowadzenie działalności informacyjnej o istocie i znaczeniu GMO.
§
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ

Tendencje zmian w pogłowiu
trzody chlewnej w Polsce
Marzena Trajer, Jolanta Kossakowska
Agencja Rynku Rolnego, Warszawa

Charakterystyczną cechą produkcji

podaży żywca, sytuacja rynkowa nadal

niczenie skali chowu. Według IERiGŻ-PIB

trzody chlewnej jest występowanie tzw.

zachęca do krycia loch i chowu tuczników.

chów trzody jest opłacalny, jeśli relacja cen

„cykli świńskich”. Zjawisko to jest powo-

Kiedy coraz większa liczba tuczników

skupu trzody chlewnej do cen żyta kształ-

dowane dużą zmiennością cen żywca

trafia do uboju, ceny skupu żywca

tuje się znacznie powyżej 1:8 (tj. cena 1 kg

wieprzowego i pasz. Niestabilność cen

spadają. Jednocześnie zwiększona liczba

żywca jest znacznie wyższa niż wartość 8

powoduje zmiany w opłacalności pro-

zwierząt kreuje popyt na pasze, stymu-

kg żyta), a staje się nieopłacalny, kiedy

dukcji i wpływa na decyzje produkcyjne

lując wzrost cen tych pasz, co dodatkowo

wartość 1 kg żywca spada znacznie

rolników, uruchamiając mechanizm dosto-

ogranicza opłacalność tuczu. Pogarsza-

poniżej wartości 8 kg żyta. Ta prosta miara

sowawczy, którego skutki uwidocznią się

jące się ekonomiczne warunki chowu

dotychczas pozwalała z powodzeniem

dopiero w przyszłości.

trzody powodują odwrócenie przedsta-

przewidywać punkty zwrotne w cyklach

wionych powyżej procesów rynkowych.

zmian zachodzących w pogłowiu trzody

zależne od podaży i popytu, przy czym

Efekt podjętych decyzji uwidacznia się

chlewnej.

w krótkim okresie popyt dostosowuje się

jednak ze znacznym opóźnieniem.

W gospodarce rynkowej ceny są

niskich cenach skupu trzody chlewnej,

do podaży. Popyt jest ograniczany
wzrostem cen, a pobudzany ich spadkiem.
Czas konieczny na zmianę wielkości
produkcji wieprzowiny jest natomiast

W latach 2007-2008 w Polsce, przy

Zmiany cen zbóż
i żywca wieprzowego
oraz ich relacji

ceny zbóż gwałtownie wzrosły (wykres 1.).
Szczególnie niekorzystne relacje cen notowano w drugiej połowie 2007 r. i w pierwszej połowie 2008 r. W tym czasie za cenę

stosunkowo długi i wynika z biologicznych
uwarunkowań tej produkcji. Podstawową

O opłacalności produkcji w dużym

1 kg żywca wieprzowego można było

przesłanką powodującą zwiększenie lub

stopniu decydują relacje cen skupu żywca

kupić zaledwie 5,2 kg żyta lub 4,7 kg

zmniejszenie produkcji żywca wieprzo-

wieprzowego do cen pasz lub zbóż,

jęczmienia. Doprowadziło to do drastycz-

wego w gospodarstwie jest jej opłacal-

ponieważ w kosztach produkcji wieprzo-

nego pogorszenia opłacalności chowu

ność. Kiedy opłacalność rośnie, wielu

winy istotny udział mają koszty pasz.

trzody chlewnej, czego następstwem była

producentów, postępując racjonalnie ze

Po szybkim wzroście w pierwszej

głęboka redukcja pogłowia trzody chlew-

swojego punktu widzenia, niezależnie od

połowie lat 90., od 1996 r. do 2007 r. nomi-

nej. W 2009 r. nastąpiła poprawa sytuacji

siebie podejmuje decyzje o rozpoczęciu

nalne ceny zbóż wykazywały umiarko-

producentów trzody chlewnej, spowodo-

chowu trzody chlewnej lub zwiększeniu

waną tendencję wzrostową, jednocześnie

wana wzrostem cen żywca i spadkiem cen

jego skali, spodziewając się wzrostu

jak w latach wcześniejszych, podlegając

zbóż. W efekcie w 2010 r. spadek pogło-

dochodów. Skutkiem tych decyzji jest

sezonowym i cyklicznym wahaniom.

wia świń został zahamowany, a nawet

uruchomienie szeregu sprzężonych ze

Podobną tendencję wykazywały ceny

odnotowano jego niewielki wzrost. Po-

sobą procesów rynkowych. Pierwszy efekt

skupu trzody chlewnej, ale wahania cyk-

prawa opłacalności chowu tych zwierząt

to zwiększenie popytu na prosięta. Wzrost

liczne były przesunięte w czasie i podążały

była jednak krótkotrwała, gdyż nieurodzaj

popytu na prosięta powoduje wzrost ich

w przeciwnym kierunku niż zmiany cen

zbóż w 2010 r. spowodował ponowny

cen, co zachęca do zwiększenia liczby

zbóż. W efekcie relacje tych cen ulegały

wzrost cen ziarna w drugiej połowie tego

krytych loch i po upływie kilku miesięcy

znacznym wahaniom. Były okresy, kiedy

roku. W kolejnych latach (2011-2012) ceny

skutkuje wzrostem pogłowia prosiąt.

relacje cen kształtowały się korzystnie dla

zbóż utrzymywały się na bardzo wysokim

Kolejne miesiące są potrzebne na ich

producentów trzody, zachęcając do

poziomie. W tym czasie znacząco

odchów oraz tucz. Ponieważ w tym

zwiększania skali chowu, a w innych okre-

podrożały również mieszanki paszowe

okresie nie występuje jeszcze wzrost

sach były niekorzystne, powodując ogra-

i koncentraty.
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targowiskowe ceny zbóż w zł/dt
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

cena skupu żywca wieprzowego

targowiskowa cena jęczmienia

targowiskowa cena żyta

Wykres 1. Ceny skupu trzody chlewnej oraz targowiskowe ceny żyta i jęczmienia
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produkcja żywca wieprzowego
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mln ton

2,9
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Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.

pogłowie trzody chlewnej (średnio w roku)

Wykres 2. Pogłowie trzody ogółem i produkcja żywca wieprzowego
*2012 r. w odniesieniu do produkcji dane szacunkowe
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ.
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Tabela 1. Pogłowie trzody chlewnej wg województw
Zmiany w pogłowiu
w%

Pogłowie (wg stanu z listopada)
w szt.
2006
Polska

2011

2012

Udział w pogłowiu
krajowym w %

2012/2006

2012/2011

2006

2012
100

18 812 975

13 052 202

11 127 620

- 41

- 15

100

437 783

252 935

221 503

- 49

- 12

2,3

2,0

Kujawsko-pomorskie

2 344 766

1 526 247

1 292 579

- 45

- 15

12,5

11,6

Lubelskie

1 289 877

794 486

596 761

- 54

- 25

6,9

5,4

Lubuskie

228 887

190 429

139 619

- 39

- 27

1,2

1,3

1 465 917

1 139 572

993 217

- 32

- 13

7,8

8,9

495 882

296 493

213 473

- 57

- 28

2,6

1,9

2 014 415

1 174 831

911 959

- 55

- 22

10,7

8,2

Opolskie

713 822

549 765

454 264

- 36

- 17

3,8

4,1

Podkarpackie

300 804

183 555

179 268

- 40

-2

1,6

1,6

Dolnośląskie

Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie

Podlaskie

872 635

467 414

360 296

- 59

- 23

4,6

3,2

1 008 789

786 843

718 839

- 29

-9

5,4

6,5

Śląskie

381 543

287 434

275 716

- 28

-4

2,0

2,5

Świętokrzyskie

485 682

299 232

221 417

- 54

- 26

2,6

2,0

Warmińsko-mazurskie

832 025

608 625

539 303

- 35

- 11

4,4

4,8

5 433 261

4 137 187

3 714 677

- 32

- 10

28,9

33,4

506 887

357 154

294 729

- 42

- 17

2,7

2,6

Pomorskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.

Ostatni wzrost cen skupu trzody

siło 13,9 mln sztuk. Po krótkim okresie

W porównaniu z listopadem 2011 r.

chlewnej rozpoczął się w 2011 r. i był kon-

wzrostu w 2010 r. (do 14,5 mln sztuk

pogłowie trzody w ww. województwach

tynuowany w 2012 r. Jego skala nie w pełni

średnio w roku), redukcja pogłowia trzody

zmalało o 22-28% (tab. 1.).

zrekompensowała producentom żywca

chlewnej była kontynuowana.

wzrost cen pasz, ponieważ wzrost cen

Według danych GUS, w końcu

W ciągu ostatnich sześciu lat (tj. od
listopada 2006 r. do listopada 2012 r.)

żywca wieprzowego był hamowany, za-

listopada 2012 r. pogłowie trzody chlewnej

najmniejszy spadek pogłowia (o 28-32%)

równo barierą popytu, jak i łatwo dostęp-

liczyło 11,1 mln szt., o 14,8% mniej niż

nastąpił w województwach: śląskim,

nym importem wieprzowiny z innych

przed rokiem i o 41% mniej niż w listo-

pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.

krajów unijnych. W efekcie relacje cen od

padzie 2006 r. (w roku 2006 wystąpił

W efekcie zachodzących zmian,

czwartego kwartału 2010 r. (kiedy w przy-

ostatni szczyt w pogłowiu trzody). Liczeb-

w chowie trzody chlewnej sukcesywnie

padku żyta obniżyły się do 1:6,2) utrzy-

ność stada zmniejszyła się we wszystkich

rośnie udział województwa wielkopol-

mują się poniżej wartości warunkującej

grupach wiekowo-użytkowych, przy czym

skiego. W końcu 2012 r. w województwie

opłacalność chowu, wykazując jednak

najbardziej zmalało pogłowie prosiąt

tym znajdowało się 33% krajowego

poprawę (średnio w 2011 r. wyrażały się

(o 17,1% w porównaniu z tym samym

pogłowia trzody chlewnej wobec 29%

stosunkiem 1:5,7, a w 2012 r. 1:6,7).

okresem z roku 2011 i o blisko 50%

w 2006 r. i 26% w 2000 r. Spośród

w odniesieniu do końca 2006 r.). Spadek

pozostałych województw dominujących

Pogłowie trzody
chlewnej

pogłowia loch prośnych, w porównaniu

w chowie trzody chlewnej wzrósł udział

z listopadem 2011 r., wyniósł 6%, a z listo-

województwa łódzkiego (od listopada

padem 2006 r. 41%. Zmniejszona liczba

2000 r. z 7% do 9%), zmalał mazowiec-

W latach 1996-2007 pogłowie trzody

loch prośnych będzie rzutowała na liczbę

kiego (z 11% do 8%) i lubelskiego (z 7% do

chlewnej oscylowało wokół średniej

prosiąt urodzonych w pierwszym kwartale

5%), a kujawsko-pomorskiego utrzymał

około 18 mln sztuk Średnia ta była niższa

2013 r., a w dalszej perspektywie na podaż

się na poziomie około 12%.

niż w latach 1985-1995 (kiedy wynosiła

tuczników do skupu.

19,8 mln sztuk). Najwyższy poziom w la-

Spadek pogłowia świń notuje się we

tach 1996-2007 odnotowano w listopadzie

wszystkich województwach, jednak tempo

1998 r. - 19,3 mln sztuk, a najniższy w mar-

tego spadku jest zróżnicowane. Od lis-

cu 2001 r. - 16,5 mln sztuk (wykres 2.). Jak

topada 2006 r. regionalnie największy

Gospodarstwa
utrzymujące trzodę
chlewną

już wcześniej wspomniano, niekorzystne

spadek pogłowia trzody chlewnej ogółem

W Polsce maleje liczba gospodarstw

relacje cen doprowadziły do głębokiego

(o 54-59%) odnotowano w woje-

utrzymujących trzodę chlewną. Według

zmniejszenia liczby świń w 2008 r. i 2009 r.

wództwach: lubelskim, świętokrzyskim,

danych GUS w 2012 r. było ich 260 tysięcy,

Średnio w 2009 r. pogłowie trzody wyno-

mazowieckim, małopolskim, i podlaskim.

o 500 tysięcy (o 66%) mniej niż w 2002 r.

infoPOLSUS
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Tabela 2. Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną i pogłowie świń wg skali chowu

Liczba gospodarstw (w tys. szt.)
utrzymujących trzodę chlewną
Zmiana liczby gospodarstw (w %)
Struktura gospodarstw wg skali chowu
trzody chlewnej (w %)
Pogłowie trzody chlewnej (w tys. szt.)
Zmiana pogłowia trzody chlewnej (w %)
Średnia liczba trzody chlewnej
utrzymywanej w gospodarstwie (w szt.)
Struktura pogłowia trzody chlewnej
wg skali chowu (w %)

Rok

1-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-199

200 i więcej

Ogółem
w kraju

2002

281,6

120,6

146,4

133,5

48,0

20,9

9,4

760,3

2012

78,4

39,2

52,2

51,1

21,0

10,3

8,0

260,1

2012/2002

-72,2

-67,5

-64,3

-61,7

-56,2

-50,9

-15,1

-65,8

2002

37,0

15,9

19,3

17,6

6,3

2,7

1,2

100

2012

30,1

15,1

20,1

19,6

8,1

3,9

3,1

100

2002

634,5

802,7

1 961,2

3 986,4

3 219,4

2 742,5

3 894,1

17 240,8

2012

170,1

271,0

701,2

1 577,9

1 444,7

1 400,3

6 016,1

11 581,3

2012/2002

-73,2

-66,2

-64,2

-60,4

-55,1

-48,9

54,5

-32,8

2002

2,3

6,7

13,4

29,9

67,1

131,2

413,4

23

2012

2,2

6,9

13,4

30,9

68,8

136,3

752,2

45

2002

3,7

4,7

11,4

23,1

18,7

15,9

22,6

100

2012

1,5

2,3

6,1

13,6

12,5

12,1

51,9

100

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS (wg stanu z lipca).

W analizowanych latach ubywało gospo-

w Polsce jest nadal bardzo niski. W 2012 r.

darstw o każdej skali produkcji (tab. 2.).

gospodarstwa o największej skali stano-

Jednak najmniejszy spadek (o 15%)

wiły zaledwie 3% gospodarstw utrzymu-

dotyczył gospodarstw o największej skali

jących trzodę, podczas gdy gospodarstw

produkcji (utrzymujących co najmniej 200

najmniejszych (1-4 szt.) było 30%. W 2002

sztuk trzody). Im mniejsza była skala

r. było to odpowiednio 1% i 37%.

chowu, tym częściej gospodarstwa
rezygnowały z chowu trzody chlewnej.
Liczba gospodarstw utrzymujących 100-

Od 2007 r. Polska, która w latach
wcześniejszych oferowała nadwyżki
mięsa wieprzowego na eksport, stała się

Krajowa produkcja
żywca wieprzowego

199 sztuk zmniejszyła się o około 51%,
a 1-4 sztuk aż o 72%.

Samowystarczalność
w zakresie produkcji
wieprzowiny

importerem netto wieprzowiny. W 2007 r.
ujemny bilans handlu zagranicznego
wieprzowiną był jeszcze niewielki, ale

Poprawa efektywności chowu trzody

w latach 2008-2012 deficyt handlu za-

W ciągu ostatnich dziesięciu lat

po okresie transformacji, pozwoliła na

granicznego mięsem wieprzowym wyniósł

jedynie w gospodarstwach utrzymujących

zwiększenie produkcji żywca wieprzo-

210-370 tys. ton (w wadze produktu).

200 i więcej sztuk odnotowano wzrost

wego przy mniejszym pogłowiu. Roczna

Z 10 tys. ton w 2008 r. (w wadze żywej) do

pogłowia (o 54,5%). W pozostałych gos-

produkcja żywca wieprzowego w latach

prawie 150 tys. ton w 2012 r. zwiększyło

podarstwach, niezależnie od skali pro-

1985-1995 wyniosła średnio 2,4 mln ton

się ujemne saldo handlu zagranicznego

dukcji, pogłowie zostało zredukowane. Im

(w wadze żywej), a w latach 1996-2007 –

żywcem wieprzowym1). Dodatnie i rosnące

mniejsza była skala chowu, tym większa

2,6 mln ton, przy czym w 2003 r. oraz

saldo Polska zachowała jedynie w handlu

redukcja pogłowia. Skala redukcji pogło-

w latach 2006-2007 osiągnęła poziom

przetworami wieprzowymi. Import mięsa

wia była zbliżona do skali spadku liczby

2,8 mln ton. W kolejnych dwóch latach

wieprzowego był realizowany przede

gospodarstw w poszczególnych grupach.

produkcja zmalała (do 2,2 mln ton w 2009

wszystkim z Niemiec, Danii, Belgii i Ho-

Od 2002 r. w gospodarstwach do 199

r.). W latach 2010 i 2011, pomimo znacznie

landii (zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r.

sztuk nie zmienia się praktycznie średnia

niższego pogłowia niż na początku lat 90.,

udział wymienionych krajów wyniósł 86%).

wielkość stada, natomiast w grupie gospo-

produkcja ponownie wyniosła 2,4 mln ton

W przypadku importu żywca dominowały

darstw największych średnia liczba utrzy-

żywca wieprzowego. Ograniczająco na

Niemcy i Dania, na trzecim miejscu znaj-

mywanej w gospodarstwie trzody chlew-

dynamikę spadku krajowej produkcji

dowała się Holandia. W latach 2011-2012

nej zwiększyła się z 413 sztuk (w 2002 r.)

żywca wpływał m.in. rosnący import

z tych trzech krajów do Polski przywie-

do 752 sztuk (w 2012 r.). W efekcie

prosiąt i warchlaków do tuczu. W związku

ziono 92-93% ogółu importowanych świń.

w 2012 r. gospodarstwa największe sku-

z utrzymującym się spadkiem pogłowia

Przy względnie stabilnym spożyciu

piały prawie 52% pogłowia trzody chlew-

szacuje się, że w 2012 r. produkcja żywca

wieprzowiny w Polsce, od 2008 r. rodzima

nej (wobec niecałych 23% w 2002 r.),

wieprzowego ukształtowała się poniżej

produkcja żywca nie pokrywa krajowego

a gospodarstwa o najmniejszej skali

2,2 mln ton, a w 2013 r. można spodziewać

spożycia (wykres 3.). Niewielki wzrost

chowu (1-4 szt.) - 1,5% (wobec około 4%

się jej dalszego, znacznego zmniejszenia.

samowystarczalności szacowany na 2012

w 2002 r.). Pomimo zachodzących zmian

r. wynika ze znacznego spadku spożycia

stopień koncentracji trzody chlewnej

tego mięsa.

1)

wszystkie obliczenia, dotyczące handlu zagranicznego za 2012 r. na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ

110%

producentów trzody chlewnej zmianę
108%

107%

warunków rynkowych, sytuacja branży
będzie zależała w dużym stopniu od

105%

104%

poprawy organizacji produkcji i zaangażo102%

wania w ten proces samych rolników oraz

101%

organizacji branżowych. Działania w sfe-

100%

rze organizacyjno-technologicznej, na
rzecz poprawy efektywności produkcji,
95%

wydają się jedyną drogą zahamowania

95%
92%

92%

93%

spadku a następnie pobudzenia wzrostu
pogłowia. Trzeba zauważyć, że są to
działania niezbędne także w warunkach

90%

poprawy istotnych dla produkcji trzody
86%

chlewnej relacji ekonomicznych, ze

85%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012**

Wykres 3. Samowystarczalność Polski w produkcji wieprzowiny*
*procent pokrycia krajowego zużycia przez krajową produkcję
**2012 r. dane szacunkowe
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS, IERiGŻ i Ministerstwa Finansów.

względu na konieczność utrzymania konkurencyjności tej produkcji na otwartym
rynku unijnym, jak również w ewentualnym
eksporcie do krajów trzecich.
Wykaz literatury znajduje się u Autorów

Na wysokość pogłowia trzody

specjalistów analizujących różne aspekty

chlewnej wywierają wpływ czynniki eko-

funkcjonowania branży, przyczyn należy

nomiczne, decydujące o opłacalności

szukać również w sferze organizacji

produkcji, tj. przede wszystkim ceny żyw-

produkcji. Wobec braku, w najbliższym

ca (mięsa) wieprzowego i ceny środków

czasie, perspektywy na korzystną dla

produkcji, w tym szczególnie pasz. Na
cenowe sygnały z rynku producenci trzody
chlewnej reagują w pierwszej kolejności,
a efektem tej reakcji jest m.in. funkcjonowanie „cyklu świńskiego”. W ostatnich
latach mamy do czynienia z wysokimi
cenami zbóż i trwałą tendencją spadku
pogłowia trzody chlewnej. W związku ze
wzrostem światowego zużycia zbóż
i malejących zapasów Komisja Europejska ocenia, że ceny zbóż w najbliższych
latach mogą utrzymywać się na stosunkowo wysokim poziomie. Wzrost cen
wieprzowiny będzie natomiast hamowany,
ograniczonymi z uwagi na nienajlepszą
kondycję gospodarki, możliwościami
nabywczymi konsumentów. Biorąc pod
uwagę utrzymujące się niekorzystne
relacje cen oraz stan i strukturę pogłowia
trzody chlewnej z listopada 2012 r., przewiduje się, że w 2013 r. krajowe pogłowie
trzody ulegnie dalszej redukcji. W tej
sytuacji w 2013 r. nie można oczekiwać
wzrostu krajowej produkcji wieprzowiny.
U podstaw spadku pogłowia leżą nie
tylko niekorzystne dla producentów
relacje cen rynkowych. Jak wynika z opinii
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Wpływ czynnika macicznego
ograniczenia rozwoju płodów
(IUGR) na masę ciała prosiąt
przy urodzeniu, ich wzrost
i wartość tuszy, cz. I
Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problem IUGR
u zwierząt

rozwojowe, strukturalne, fizjologiczne,

Ponadto uważa się, że bodźce ży-

metaboliczne oraz wzrost postnatalny, co

wieniowe jakie działają w okresie rozwoju

jest szczególnie ważne w wymiarze

płodu, mogą pozostawić trwałą „pamięć”

Czynnik macicznego ograniczenia

produkcyjnym w odniesieniu do zwierząt

poprzez zmianę epigenicznego statusu

rozwoju płodów - IUGR (ang. intrauterine

użytkowych.

genomu płodu i ekspresji genów. Wyniki

growth retardation) jest definiowany jako

Zaburzenia w przejawianiu poten-

eksperymentów prowadzonych na my-

osłabiony wzrost i rozwój embrionów i pło-

cjalnych możliwości wzrostowych przez

szach i szczurach wskazują, że może to

dów ssaków lub ich organów w czasie

płody można podzielić na pierwotne

m.in. zmieniać dostępność aminokwasów

ciąży. Efektem tego jest niska masa ciała

i wtórne. Do pierwotnych należą przyczy-

i mikroskładników odżywczych dla płodu.

przy urodzeniu. Problem dotyczy zwierząt

ny: genetyczne, naczyniowe, autoimmu-

Problem IUGR jest ważny również

wielopłodowych (świń, myszy, szczurów),

nologiczne i infekcyjne, natomiast do

w odniesieniu do ludzi, gdyż jego wystą-

zwierząt rodzących jedno młode (bydło,

wtórnych: nieodpowiednie, w stosunku do

pienie może predysponować do chorób

owce) oraz ludzi.

potrzeb, odżywianie płodu. W przypadku

metabolicznych, endokrynologicznych

Wzrost płodowy jest złożonym

świń może być ono warunkowane

i krążeniowych w życiu dorosłym.

procesem biologicznym. Pozostaje on pod

niedożywieniem matki i/lub jej wysoką

wpływem czynników genetycznych i epi-

płodnością.

genetycznych1) oraz czynników środo-

W badaniach na myszach i owcach

wiskowych. Wpływają one na rozmiar i wy-

wykazano, że osłabienie syntezy łożys-

Plenność a maciczne
ograniczenie wzrostu

dolność funkcjonalną łożyska, łożyskowy

kowej i płodowej tlenku azotu (NO)

Selekcja świń w kierunku plenności,

przepływ krwi, transfer składników pokar-

redukuje przepływ krwi łożysko-płód oraz

wytworzenie linii o wysokich cechach roz-

mowych i tlenu z organizmu matki do

osłabia rozszerzalność naczyń, co ma

rodczych i powszechne wykorzystywanie

organizmu płodu, dostępność składników

bezpośredni związek ze stopniem odży-

heterozji matczynej, którą przejawiają

pokarmowych dla płodu, równowagę hor-

wienia płodów. Naukowcy twierdzą, że

lochy mieszańce dwurasowe, spowo-

monalną i równowagę ścieżek metabo-

środowisko wewnątrzmaciczne u ssaków

dowały wzrost liczebności miotu przy

licznych. Zmiany w odżywianiu płodu oraz

jest ważniejszym determinantem rozwoju

urodzeniu. Wysokiej plenności towarzyszy

zmiany w zakresie statusu endokrynnego

płodu niż jego genom.

wzrastająca przeżywalność płodów, co

mogą mieć wpływ na zmiany adaptacyjno-

prowadzi do większej częstotliwości

1)

Czynniki modyfikujące fenotyp niezależnie od informacji genetycznej na poziomie DNA - przyp. red.
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występowania stłoczenia macicznego -

oraz zwiększenie udziału prosiąt ważą-

natalny oraz brak wyrównania niedoboru

IUC (ang. intrauterine crowding). Może to

cych mniej niż 1 kg z 7 do 23%. W ana-

masy poprzez mechanizm wzrostu

oddziaływać na pre- i postnatalny rozwój

lizowanym eksperymencie poziom strat

kompensacyjnego, a także mniejsze

potomstwa.

(prosięta martwo urodzone i upadki

umięśnienie tuczników, są zależne od

W badaniach naukowych, m.in. nie-

w pierwszej dobie życia) w grupie prosiąt

warunków miogenezy w okresie życia

mieckich i kanadyjskich potwierdzono, że

lekkich (poniżej 1 kg) wynosił odpo-

płodowego.

warunkiem efektywności produkcji loch

wiednio: 11 i 17%, a w grupie prosiąt

W odniesieniu do tempa wzrostu

nowoczesnych genotypów jest uzyskanie

ciężkich (powyżej 1 kg) tylko 4 i 3%.

i rozwoju mięśni szkieletowych w życiu

dużej liczby prosiąt urodzonych i odsadzo-

Znaczącej poprawie płodności towarzyszy

świni można wyróżnić pięć okresów:

nych z miotu w ciągu roku, i w okresie

zwiększenie (niekiedy nawet pięciokrotne)

Okres I - trwający od zapłodnienia do
è

użytkowania. Rezultaty wielu eksperymen-

liczby prosiąt martwo urodzonych. Może to

35. dnia prośności (w tej fazie może

tów, w tym np. wyniki amerykańskich i nie-

być wynikiem stłoczenia macicznego,

wystąpić zjawisko stłoczenia ma-

mieckich badaczy wskazują, że postęp

gdyż jak potwierdzono eksperymentalnie,

cicznego),

hodowlany w cechach rozrodczych, cha-

przy zwiększającej się liczebności płodów

Okres II - obejmujący przedział czaè

rakteryzujących się niską odziedziczal-

w rogu macicy, przepływ krwi między 44

sowy od 35. do 55. dnia prośności,

nością i powtarzalnością, jest niewielki.

a 111 dniem ciąży wykazuje tendencję

związany z pierwszą fazą formo-

Oznacza to, że do poprawy wskaźników

malejącą. Wzrastająca konkurencja o po-

wania włókien mięśniowych,

rozrodczych mogą prowadzić przede

karm w życiu płodowym w licznych

Okres III - przypadający na 55. - 90.
è

wszystkim modyfikacje w obszarze śro-

miotach może ograniczać ich wzrost z po-

dzień ciąży, związany z drugą fazą

dowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

wodu niedożywienia. Osłabienie wzrostu

Środowisko oddziałuje na zwierzę poprzez

prenatalnego jest powiązane z przebie-

Okres IV - trwający od 90. do 95.
è

formowania włókien mięśniowych,

żywienie i metabolizm paszy, utrzymanie,

giem prenatalnej miogenezy2), co następ-

dnia prośności, w którym następuje

technikę rozrodu i użytkowania. Ostatecz-

czo wpływa na umięśnienie, otłuszczenie

ostateczne ustalenie liczby włókien

nie o wynikach reprodukcji decydują: wiek

i jakość mięsa.

mięśniowych,

samic, odżywianie zarodków i płodów

Wzrost masy ciała prosiąt przy uro-

Okres V - przypadający po urodzeè

w czasie ciąży, pozycja wewnątrzmacicz-

dzeniu, a szczególnie małe zróżnicowania

niu, w którym w procesie hipertrofii

na, pojemność macicy, zagęszczenie

masy poszczególnych prosiąt w miocie

następuje wzrost i dojrzewanie

płodów i wielkość miotu oraz procesy

i korzystny wpływ na miogenezę prena-

mięśni.

endokrynno-hormonalne u dojrzewających

talną, może odbywać się przez selekcję

W badaniach stwierdzono zależ-

i dojrzałych zdrowych samic.

genetyczną i oddziaływanie na korzystny

ności między poziomem żywienia loch

stan środowiska macicznego.

prośnych i ich kondycją oraz wynikami

Masa prosiąt przy urodzeniu i jej
zróżnicowanie wewnątrz miotu są ważne

Współczynnik korelacji genetycznej

reprodukcji, a także rozwojem włókien

produkcyjnie i ekonomicznie. Wzrost

między liczbą żywo urodzonych prosiąt

mięśniowych u płodów, masą ciała potom-

liczebności miotu powoduje zmniejszenie

a ich masą w 21. dniu wynosi r = -0,40,

stwa przy urodzeniu, tempem wzrostu

średniej masy prosiąt noworodków, gdyż

a między masą ciała noworodków a ich

prosiąt i wartością rzeźną tuczników.

cechy te są ze sobą negatywnie sko-

masą w 21. dniu r = 0,59. Przy znaczącym

Wyniki nie są w pełni jednoznaczne, ale

relowane (r = 0,46). Przy zwiększeniu

wpływie „efektu matczynego” na masę

niektóre z nich wskazują, że istnieje mo-

liczebności miotu zwiększa się zmienność

miotu i jej wyrównanie, jest możliwa

żliwość żywieniowego oddziaływania na
miogenezę włókien wtórnych u świń,

masy ciała prosiąt noworodków wewnątrz

genetyczna selekcja w kierunku wyrów-

miotów, czyli zmniejsza się jego wyrów-

nanej masy prosiąt. Cechą selekcyjną

formowanych między 55. a 90. dniem

nanie. Niska masa ciała i duża zmienność

może być wyrównanie masy miotu przy

prośności. Podwyższony poziom żywienia

wewnątrz miotów przy urodzeniu jest

urodzeniu i w 21. dniu, ponieważ między

loch w środkowej fazie ciąży, w stosunku

negatywnie skorelowana z przeży-

odchyleniami standardowymi masy pro-

do przyjętych i stosowanych standardów

walnością prosiąt i może wpływać na

siąt w tych terminach istnieje dość wysoka

(norm), powoduje wzrost liczby włókien

cechy użytkowe, takie jak: tempo wzrostu

korelacja genetyczna (r = 0,51).

wtórnych u potomstwa, co może popra-

w okresie wychowu i tuczu oraz umięśnienie i otłuszczenie tuszy. Wykazano, że

wiać ich tempo wzrostu i wykorzystanie

IUGR a miogeneza

wzrost liczebności miotu z 11 do 16 sztuk,

paszy w późniejszym okresie wzrostu.
Programowanie rozwoju zarodkowego

powoduje zmniejszenie średniej masy

Będąca efektem IUGR niższa masa

i płodowego zwierząt gospodarskich

ciała urodzonych prosiąt o ponad 20%

ciała przy urodzeniu, gorszy wzrost post-

uwzględnia takie cechy użytkowe, jak:

2)

Powstawanie mięśni szkieletowych - przyp. red.
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wzrost, umięśnienie i otłuszczenie.

dzono, że masa płodów, ich długość

Rozwój mięśni szkieletowych zachodzi na

i wymiar czaszki wzrastały istotnie

drodze miogenezy i adipogenezy 3) .

(P<0,01) przy stosowaniu somatotropiny.

Wzajemna aktywność w zakresie tych

Badając poziom glukozy, mocznika i azotu

dwóch procesów może wpływać na

aminowego we krwi matki i płodów stwier-

zawartość tłuszczu śródmięśniowego,

dzono, że wzrost płodów w pierwszej

a tym samym na jakość mięsa.

połowie ciąży u matek niedożywionych
limituje dostępność aminokwasów (a nie

IUGR a gospodarka
hormonalna

glukozy). Podawanie somatotropiny
wzmaga transfer składników pokarmowych do płodów poprzez membrany

Analiza wyników różnych badań

łożyskowe, a co szczególnie ważne,

pozwala stwierdzić, że oś matczynej

zwiększa dostępność aminokwasów. Przy

somatotropiny może odgrywać istotna rolę

podawaniu lochom rekombinowanej

w „koordynacji” wykorzystania składników

somatotropiny (rpST) obserwowano

pokarmowych między tkankami matki,

istotny (P<0,01) wzrost zawartości białka

łożyska i płodów. Zauważono, że wew-

i suchej masy w łożysku, a także wzrost

nątrzmaciczne hamowanie wzrostu

powierzchni kontaktowej płodowo-łożys-

(IUGR) jest powiązane z niższą niż

kowej. Podając świńską somatotropinę

normalnie koncentracją hormonu wzrostu

pST od 25. do 50. dnia prośności lub od 25.

- STH (somatotropina, ang. GH) i insulino-

do 100. dnia ciąży stwierdzono, że przy

podobnego czynnika wzrostu (ang. IGF-1)

wydłużonym czasie podawania pST wy-

w plazmie krwi loch. Na tej podstawie

stąpił istotny (P<0,01) wzrost masy prosiąt

postawiono hipotezę, że ściśle określony

przy urodzeniu; u wieloródek i pierwiastek

poziom (optymalny) GH i IGF-1 może

odpowiednio o 16% i 5,6%. Różnica

warunkować normalny wzrost i rozwój

w reakcji prosiąt urodzonych przez lochy

płodów.

pierwiastki i wieloródki wynikała z ogra-

W celu określenia, czy wzrost

niczenia oddziaływania metaboliczno-

matczynego GH wpływa korzystnie na

łożyskowego pST wskutek konkurencji

wzrost płodów, ograniczono poziom

pokarmowej między potrzebami płodów a

żywienia loch (lochy pierwiastki żywiono

organizmem rosnącej jeszcze pierwiastki.

na poziomie 30% pobrania paszy do woli

Podając świńską somatotropinę przez

w okresie ciąży), stosując jednocześnie

krótki okres czasu (2 tygodnie w pierw-

lub nie, między 25. a 50. dniem ciąży,

szym trymestrze ciąży), nie zaobserwo-

iniekcję świńskiej somatotropiny. Stwier-

wano jej wpływu na przeżywalność

embrionów, średnią ich masę a także
średnią masę nowo narodzonych prosiąt.
Jednak porównanie masy 25% prosiąt
najlżejszych wewnątrz miotów wykazało,
że ich masa w grupie matek otrzymujących somatotropinę była wyższa niż
w grupie kontrolnej. Szczególnie cenne
było to, że u wszystkich prosiąt noworodków urodzonych przez lochy, otrzymujące hormon wzrostu, wystąpił istotny
statystycznie (P<0,01) wzrost masy
przewodu pokarmowego, mimo tej samej
średniej masy ciała przy urodzeniu.
Należy stwierdzić, że osłabiony
wzrost i rozwój embrionów oraz płodów
ssaków lub ich organów (IUGR) wykazuje
związek ze zwiększającą się płodnością
loch. Jeśli celem, do którego dążymy, jest
wzrost masy ciała prosiąt przy urodzeniu
oraz zwiększenie wyrównania miotów, to
działania, które temu służą polegać
powinny na utrzymaniu korzystnego
środowiska matczynego. Ograniczenie

3)

Odkładanie się tkanki tłuszczowej - przyp. red.

niedożywienia macicznego jest możliwe
przede wszystkim poprzez żywieniowe
oddziaływanie na prośne lochy, co ma
wpływ również na gospodarkę hormonalną samic. Wtórnie wpływa to korzystnie
na miogenezę prenatalną, co skutkuje
lepszym wzrostem i rozwojem mięśni
szkieletowych oraz adipogenezę. Preferowanie loch o bardzo dużej plenności, bez
zmniejszenia oddziaływania na stłoczenie
maciczne, nie przyczyni się do wzrostu
efektywności produkcji wieprzowiny.
Wykaz literatury znajduje się u Autorów
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Wybrane cechy anatomiczne
i behawioralne
wykorzystywane w chowie
świń, cz. II
Justyna Więcek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W poprzednim numerze infoPOLSUS zaprezentowano pierwszą część artykułu, gdzie wskazano na wybrane cechy anatomiczne
(gruczoł mlekowy, tkanka tłuszczowa, zęby) i behawioralne (hierarchia stada), które mogą wpływać na wyniki produkcyjne świń.

Popędy

W chowie zwierząt, w codziennej ich

tami makrosmatycznymi, tj. o silnym po-

obsłudze, istotną rolę odgrywają zacho-

wonieniu. U świń małżowiny sitowe są

Świnie są inteligentnymi i ciekawsk-

wania nabyte w czasie życia pozapłodo-

bardzo dobrze rozwinięte. Receptory

imi zwierzętami. Chętnie się uczą. Mają

wego. Do takich zachowań zaliczyć moż-

węchowe znajdują się w błonie śluzowej
grzbietowo-tylnej części jamy nosowej,

niezwykle zróżnicowane osobowości. Sil-

na: umiejętność znajdowania i uruchomie-

nie rozwinięty u nich popęd ciekawości,

nia karmnika czy poidła. Świnie mają

zwanej okolicą węchową oraz w błonie

związany z wrodzoną skłonnością badaw-

pamięć długotrwałą. Lochy, które nauczyły

śluzowej przegrody nosowej.

czą zwierząt, jest odrębnym, ze względów

się korzystania z komputerowej stacji

klasyfikacyjnych, popędem (tab. 1.).

zadawania paszy, a przebywające przez

Zapachy wywierające działanie
przyciągające nazywa się atraktantami.
Należą do nich m.in. feromony wydzielane

Tabela 1. Podział popędów (Sadowski, 2009)

przez różne gruczoły (ślinianki, gruczoły

Kryterium podziału

Rodzaje popędów

Charakterystyka

napletkowe) lub zawarte w moczu. Infor-

Stosunek organizmu
do źródła bodźca

Apetytywne

Organizm dąży do kontaktu z bodźcem

mują one zwierzę o stanie fizjologicznym

Awersyjne

Organizm dąży do uchronienia się od bodźca

partnera. Zapachy mogą wyzwalać lub

Charakter popędu

Pierwotne

Wrodzone, odziedziczone po rodzicach

hamować różne funkcje fizjologiczne.

Wtórne (nabyte)

Wyuczone w konfrontacji z otoczeniem

Męskie feromony wpływają na cykle

Wewnątrzpochodne

Wyzwalane przez bodźce pochodzące
z samego organizmu

Źródło popędu

Nieokreślone

Zewnątrzpochodne

Wyzwalane przez bodźce zewnętrzne

Popęd ciekawości

Dążenie do kontaktu z nowym bodźcem, ale
z gotowością do ucieczki, gdyby bodziec
okazał się groźny

estralne samic. Obecność knura przyspiesza wystąpienie rui i owulację u loch.
Aktywność płciową młodych loszek zwiększa codzienny, bezpośredni (w kojcu, a nie
przez barierki) kontakt z dojrzałym knurem
przez ok. 30 min; początkowo raz, a póź-

Z popędów pierwotnych świnie naj-

kilka tygodni w kojcach porodowych, bez

niej dwa razy w ciągu dnia. Stała obecność

silniej wykazują potrzebę rycia. Wykorzys-

trudu potrafią ponownie korzystać ze

knura jest niewskazana, ponieważ wów-

tują do tego ruchliwą płytkę ryjową, która

stacji.

wionej poprzecznie do przegrody nosa.

czas stopień oddziaływania emocjonalnego obniża się. Kontakt z knurem musi

wspiera się na mocnej kości ryjowej, usta-

Węch

być dla loszki atrakcją, spotkaniem
pobudzającym jej stan emocjonalny.

Kolejnym popędem pierwotnym jest
ścielenie gniazda przez lochy przed opro-

Świnie poznają otoczenie poprzez

Kontakt ten przyspiesza osiągnięcie

szeniem. Jeśli lochy utrzymywane są

obwąchiwanie. Sprawność narządu

dojrzałości płciowej oraz powoduje istotne

w systemach bezściełowych, to niezaspo-

węchu wiąże się z powierzchnią nabłonka

zmiany rozwojowe w narządach rodnych

kojenie tego instynktu wywołuje u nich

węchowego, liczbą komórek węchowych

(tab. 2.). U loszek, które miały kontakt

niepokój i agresję.

oraz budową jamy nosowej. Są zwierzę-

z knurem stwierdzono większą masę
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macicy, co wiąże się również z większą jej

enzymów trawiennych. Dzięki temu świnie

tego pokarmu i powoduje odrzucanie go

powierzchnią. Pojemniejsza macica daje

pobierają większe ilości paszy i jest ona

przez zwierzę w przyszłości. Zapamięty-

możliwość na zagnieżdżenie się większej

lepiej trawiona.

wane są też pozytywne skojarzenia

liczby zarodków.

z pokarmem. Wyczulenie świń na smak
i zapach jest wykorzystywane w optymalizowaniu technologii żywienia poprzez

Tabela 2. Efekt wpływu kontaktu młodych loszek z knurem na osiąganie
dojrzałości płciowej i masę macicy

stosowanie dodatków smakowo-aromatycznych. Należy zwrócić uwagę na

Wiek loszek, dni

Cecha
140

154

147

wykorzystywanie takich samych dodatków

161

w kolejnych mieszankach. Wyniki badań

kk*

bk**

kk

bk

kk

bk

kk

bk

Masa macicy, g

111

57

137

58

163

98

175

77

wykazały, że świnie najbardziej preferują

Liczba loszek z
ciałkami żółtymi

1

0

2

0

2

0

1

0

zapach: serowy, owocowy, mięsny i słodki.
Do pasz dodawane są coraz częściej

*kk - kontakt z knurem przez 10 dni, **bk - brak kontaktu, n=5

syntetyczne aromaty owocowe o zapachu
malinowym, migdałowym, poziomkowym,

Do pobudzania loszek należy wyko-

Smak

truskawkowym, bananowym, waniliowym
czy jabłkowym. Dodatki zawierające

rzystywać knury starsze, produkujące
więcej substancji zapachowych. Gdy

Receptorami smakowymi u ssaków

aromat wanilii są bardzo chętnie pobie-

w gospodarstwie nie ma knura lub nie-

są kubki smakowe, które znajdują się

rane przez prosięta. Często stosuje się

możliwy jest kontakt stymulujący, można

w ścianach brodawek smakowych na

kombinacje zapachów, np. wanilia i masło

rozpylać nad kojcami loch spray „zapach

języku, w błonie śluzowej policzków,

lub ser i maślanka. Należy pamiętać, że

knura”, zawierający feromony samcze.
Silne zapachy wydzielin spełniają

podniebienia miękkiego i tylnej ściany

preferencje smakowo-zapachowe świń

gardła. Każdy kubek smakowy zawiera 20-

i ludzi nie pokrywają się w wielu przypad-

rolę środka informacyjnego i stanowią

100 komórek smakowych. Ssaki rozróżnia-

kach, czego przykładem jest kwas ma-

cechę rozpoznawczą wewnątrz stada.

ją cztery smaki: słony, kwaśny, słodki

słowy - nieprzyjemny dla ludzi, natomiast
dla prosiąt jest atraktantem, ponieważ

Lochy rozpoznają po zapachu swoje

i gorzki. Percepcja smakowa świń jest

młode, dlatego też standaryzację miotów

bardzo dobrze rozwinięta. Liczba kubków

występuje w mleku matki. Prosięta

należy przeprowadzać umiejętnie, ujed-

smakowych wynosi u nich około 15-20 tys.

chętniej pobierają paszę, która ładnie

nolicając zapach prosiąt własnych i ob-

Preferują smak słodki oraz delikatnie

pachnie, a większe pobranie mieszanki

cych, tak aby lochy-mamki nie odrzuciły

kwaśny, nie lubią natomiast smaku gorz-

paszowej przez prosięta stymuluje orga-

obcych prosiąt.

kiego, słonego i zbyt kwaśnego. Odczu-

nizm do intensywniejszego wydzielania

Zapach paszy jest istotnym czyn-

wanie smaku słodkiego wynika z obecności

enzymów proteolitycznych i efektyw-

nikiem regulującym możliwości jej

w paszy związków organicznych, głównie

niejszego wykorzystania białka paszy.

pobrania przez świnie. Stosowanie

polisacharydów. Smak gorzki jest związany

Wyniki badań wskazują, że za-

dodatków aromatycznych modyfikuje

z występowaniem w paszy substancji

stosowane w paszy warchlaków dodatki

zapach i smak oraz ułatwia zwierzętom

antyżywieniowych, między innymi alka-

aromatyczne (wanilina lub wanilina i wiś-

akceptację nowego pokarmu. Jest to

loidów, a słony warunkują związki nie-

nia) znacząco poprawiły wykorzystanie

szczególnie istotne w okresie odchowu

organiczne. Świnie doskonale odróżniają

paszy (tab. 3.).

prosiąt, ponieważ dodatki aromatyczne
zwiększają zainteresowanie młodych świń
paszą stałą. U prosiąt istnieje konieczność
szybkiego przyuczenia ich do wczesnego

Tabela 3. Wpływ dodatków aromatycznych na spożycie i wykorzystanie paszy przez warchlaki
(Falkowski i wsp., 2006)
Cecha

pobierania i wykorzystywania pasz stałych

Grupa doświadczalna - dodatek
kontrolna

tak, aby w dniu odsadzenia prosięta były

Przyrosty dobowe, g

przygotowane do żywienia wyłącznie

Dzienne spożycie paszy, kg

1,71

mieszankami paszowymi.

Zużycie paszy na 1 kg przyrostu
masy ciała, kg

2,47

Zmysły chemiczne: węch i smak
umożliwiają świniom ocenę atrakcyjności

689

wanilina
706

AB

1,54

Aa

2,18

wanilina - wiśnia
672

A

1,53

Ab

2,28

B

ab

A, B - P≤0,01
a, b - P≤0,05

pokarmu. Percepcja węchowa i smakowa
odgrywa ważną rolę w prawidłowej pracy

paszę z dodatkiem 1,5% soli kuchennej od

układu pokarmowego, ponieważ przyjem-

paszy z 2% udziałem soli.

ne dla zwierząt odczucia smakowo-wę-

Pamięć smaku, podobnie jak pamięć

Uzyskane wyniki autorzy tłumaczą
tym, że przyjemne dla zwierząt odczucia
zapachowe powodują wcześniejsze,

chowe poprawiają apetyt oraz pobudzają

zapachu pokarmu, który kiedyś był

odruchowe pobudzenie procesu wydzie-

gruczoły trawienne do wydzielania

przyczyną choroby, wyzwala awersję do

lania soków trawiennych i dokładniejsze
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trawienie składników pokarmowych
zawartych w spożytej paszy.

o zmianach w otaczającym środowisku

zainteresowanie pewnymi barwami, np.:

odbierają za pośrednictwem receptorów

loszki więcej czasu interesowały się

Świnie preferują smakowo niektóre

wzrokowych, które znajdują się w siat-

piłkami w kolorze czerwonym, wieprzki

rośliny ziołowe. Chętnie pobierają paszę

kówce oka. Niewielkie oczy świni są

natomiast w kolorze niebieskim. W innym

z udziałem pokrzywy, krwawnika, mięty,

umieszczone głęboko w oczodołach, po

doświadczeniu, warchlaki więcej czasu

rumianku, oregano i mniszka lekarskiego.

bokach głowy. U świń, odmiennie niż

spędzały przy karmnikach niebieskich niż

Zioła zawierają olejki aromatyczne, które

u pozostałych gatunków zwierząt udomo-

czerwonych i żółtych, co przekładało się

korzystnie działają na receptory smakowe,

wionych, brak makaty odblaskowej, stąd

na większą ilość pobieranej paszy.

co jest istotne w żywieniu mieszankami

nie obserwuje się charakterystycznych

Preferencje barw są więc różne, jednak

z dużym udziałem komponentów o gorszej

odbić światła. Oczy świni „nie świecą”

aby oko świni dostrzegało barwę musi być

smakowitości. W odchowie prosiąt naj-

w nocy. Świnia odróżnia ciemność od

ona pojedyncza i wyraźna. Preferencje

ważniejszym celem stosowania dodatków

jasności, chętnie przechodzi do przestrze-

barw powinny być wykorzystywane

ziołowych jest stymulowanie wzrostu i pro-

ni dobrze oświetlonej, co należy wyko-

w praktyce. Aby urozmaicić środowisko

filaktyka. Zioła, dzięki szerokiej aktyw-

rzystywać przy załadunku i organizować

kojca, zwiększyć zainteresowanie paszą
czy zmniejszyć agresję, należy stosować

ności biologicznej składników, mogą

go tak, aby zwierzęta przechodziły

zastąpić antybiotykowe stymulatory

z ciemnej chlewni na jasno oświetloną

kolorowe (niebieskie, żółte, czerwone)

wzrostu. Dobrym stymulatorem wzrostu

przyczepę.

elementy wyposażenia: koryta, poidła,

i chętnie pobieranym przez świnie jest

Każde oko ma swoje pole widzenia,

czosnek. Dzięki swoim walorom smako-

ale na skutek odpowiedniego ustawienia

wym i zapachowym wzmaga u zwierząt

i ruchów gałek ocznych jednooczne pola

zainteresowanie paszą, poprawia apetyt

widzenia nakładają się na siebie, dając

oraz zwiększa wydzielanie żółci, śliny

obuoczne pole widzenia. Obuoczne wi-

i soków żołądkowych. Substancja biolo-

dzenie u świń jest o wąskim zakresie (50°),

zabawki oraz buty i ubrania ochronne
pracowników chlewni.

Słuch
Świnie rozpoznają osoby po barwie

gicznie czynna zawarta w czosnku -

natomiast widzenie jednooczne (panora-

ubrania, ale także po wielkości sylwetki,

allicyna hamuje infekcje bakteryjne i ogra-

miczne) ma szeroki kąt (330°). Widzenie

zapachu oraz głosie. Dźwięk odbierany

nicza inwazje pasożytnicze, wpływa

obuoczne daje dokładniejszy obraz.

jest przez narząd słuchu. Zadaniem
małżowiny usznej jest wychwytywanie

korzystnie na przemianę materii oraz

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

wspomaga funkcjonowanie układu od-

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego

i skupienie fal dźwiękowych a także

2010 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 344) świnie

określenie kierunku ich źródła. U świni

pornościowego.
Wyczulenie świń na zapach i smak

utrzymuje się w pomieszczeniach

wielkość i kształt małżowiny są zmienne

paszy jest bardzo przydatne w niwelo-

inwentarskich oświetlonych przez nie

i zależą od rasy zwierzęcia. Mięśnie

waniu złych skutków okresów przejścio-

mniej niż 8 godzin dziennie światłem

małżowinowe dotknięte są znacznym

wych w chowie trzody chlewnej, takich jak:

o natężeniu co najmniej 40 lx. Najlepiej

zanikiem, dlatego nasłuchiwanie powią-

odsadzanie prosiąt, przegrupowanie

utrzymywać jest świnie w pomieszcze-

zane jest z ruchami głowy, a nie z ruchami

warchlaków czy zmiana paszy w okresie

niach naturalnie oświetlonych, ponieważ

małżowin usznych.

tuczu. Użycie dodatków aromatyczno-

światło oprócz tego, że pozwala na rozpo-

Między sobą świnie porozumiewają

znawanie otoczenia, określenie kształtu,

się poprzez zapach i wydawanie dźwię-

smakowych jest wówczas jak najbardziej
uzasadnione. Dzięki temu można zwięk-

odległości czy barwy, ułatwia wzajemne

ków. Wyodrębniono około 20 sygnałów

szyć smakowitość paszy i ukryć ewentu-

rozpoznawanie, sprzyja aktywności fi-

dźwiękowych. Najbardziej charakterys-

alne zmiany jej składu, wynikające

zycznej i pobieraniu pokarmu, zwiększa

tyczne to: krótkie głosy ostrzegawcze,

z zastosowania surowców paszowych

wydzielanie hormonów gonado- i tyre-

stawiające całą chlewnię „na nogi” oraz
chrząkanie lochy nawołujące prosięta do

o gorszych parametrach smakowych,

otropowych, melatoniny i serotoniny,

takich jak np. poekstrakcyjna śruta rzepa-

przyspiesza dojrzewanie płciowe loszek,

karmienia i w czasie karmienia, kiedy

kowa. Zapobiega to obniżeniu spożycia

zwiększa liczbę owulowanych komórek

w brodawkach jest już mleko. Dlatego

nowej paszy, co pozwala uniknąć strat,

jajowych i przeżywalność zarodków oraz

ważne jest, aby w chlewniach nie było

wynikających z zahamowania tempa

sprzyja lepszej witalności i rozwojowi

dużego hałasu, który utrudniałby komu-

wzrostu świń.

prosiąt.

nikację wewnątrz stada.

Jak wynika z badań wielu autorów

Wzrok

Literatura znajduje się u Autorki

świnie rozróżniają barwy podstawowe, np.
bez problemu odróżniają kolor niebieski

Chociaż świnie należą do tzw.

od szarego. Z obserwacji zespołu prof.

węchowców, to jednak część informacji

Klocka wynika, że świnie wykazują
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TROCHĘ HISTORII...

Historia hodowli świń ras
wielkiej białej polskiej
i polskiej białej zwisłouchej
na Lubelszczyźnie
Marek Babicz1), Zbigniew Bajda2)
1)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
2)
PZHiPTCh „POLSUS”, filia w Lublinie
„W dziejach ludzkich stale nawarstwiają się dobra kulturalne i materialne. Dlatego godzi się, wymaga tego sprawiedliwość, by
uroczyście obchodzić jubileusze. Są one wyrazem szacunku dla wzlotów i upadków, dla osiągnięć i niepowodzeń poprzedzających nas
pokoleń, a także dla naszej własnej działalności z dnia wczorajszego.”
W. Krautforst
W roku 2012 obchodzono 50. rocz-

angielskiej (wba). Pionierem był Antoni

licznym gospodarzom sprzedawała

nicę uznania świń ras wielkiej białej i białej

Bobrowski (1825-1895), właściciel ma-

materiał zarodowy po niższych cenach.

zwisłouchej za rasy: wielką biała polską

jątku Snopków w powiecie lubelskim. Od

Dodatkowo, maciory utrzymywane przez

i polską białą zwisłouchą. W rozporzą-

roku 1895 tradycje hodowlane podtrzy-

pracowników gospodarstwa mogły być

dzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 27 grud-

mywał jego zięć - Kazimierz Piaszczyński.

kryte knurami rasy wba, co przyczyniło się

nia 1962 roku w sprawie prowadzenia

Hodowlę trzody chlewnej w Snopkowie

do poprawy wartości hodowlanej i użytkowej pogłowia masowego.

ksiąg zwierząt zarodowych w §21 pkt.

zapoczątkowano zakupem świń zarodo-

2 oraz pkt. 4. zapisano:

wych rasy wba w Anglii i Niemczech oraz

l
do rasy wielkiej białej polskiej, za-

średniej białej angielskiej, tamworth i berk-

licza się trzodę chlewną, zaliczaną
przed wejściem w życie rozporządzenia do rasy wielkiej białej,

Chlewnia w Bychawie

shire w Anglii.
W 1878 r. chlewnia w Snopkowie

W 1890 r. powstała chlewnia Anto-

liczyła 40 macior i 5 knurów rasy wba. Po

niego Budnego (1861-1943) w Bychawie.

l
do rasy polskiej białej zwisłouchej,

raz pierwszy materiał hodowlany z chlewni

Pierwszy materiał mateczny do założenia

zalicza się trzodę chlewną, zaliczaną

pojawił się na wystawie w Warszawie

chlewni właściciel zakupił od Antoniego

przed wejściem w życie rozporzą-

w roku 1884, zdobywając od razu złoty

Bobrowskiego ze Snopkowa i od Izabeli

dzenia do rasy białej zwisłouchej.

medal. Kolejne złote medale zwierzęta

Ryx z Prażmowa, knury natomiast

Jest to doskonały moment, aby

z chlewni snopkowskiej zdobyły w latach:

sprowadził z Anglii. Szczytowy rozwój

podkreślić zasługi wielu osób, m.in. z

1885, 1886, 1888 i 1896. Chlewnia była

chlewnia w Bychawie osiągnęła w roku

grona hodowców i naukowców, którzy

reprezentowana na wystawach w Char-

1913. Utrzymywała wówczas 50 macior

swoją działalność związali z regionem

kowie (1887), Kursku (1889), Chersoniu

i 6 knurów rasy wba. Po zniszczeniach

Lubelszczyzny, dając szczególny wkład w

(1890), Smoleńsku (1890), Połtawie

I wojny światowej odzyskała swoje zna-

rozwój hodowli świń, w tym ras wbp i pbz.

(1893), Kijowie (1897 i 1913), Moskwie

czenie pod koniec lat 20. XX wieku. W roku

(1901, 1906, 1910, 1912, 1914), Lublinie

1929 liczyła 40 macior i 4 knury impor-

Hodowla w Snopkowie

(1901, 1912, 1925), Orle (1911, 1912),

towane z Anglii. Chlewnia, od chwili

Lwowie (1925) oraz Poznaniu (1929). Na

powstania, była ukierunkowana na chów

Początek hodowli zarodowej na
terenie woj. lubelskiego datuje się od roku

ww. wystawach hodowla zdobyła ponad

materiału zarodowego wysokiej klasy.

50 złotych medali.

Rocznie produkowano tu około 150 zwie-

1872, w którym utworzono pierwszą

Interesującym jest fakt, że chlewnia

rząt hodowlanych. W roku 1929 cena

chlewnię zarodową rasy wielkiej białej

snopkowska swoim pracownikom i oko-

4-miesięcznego knurka z hodowli bychaw-
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skiej wynosiła 400-500 zł a loszki 300-400

organizacje państwowe i towarzystwa

iałem zarodowym, i to przeważnie

zł. Dla porównania, w tym czasie dochód

społeczne. W dniu 3 grudnia 1911 roku

populacje świni gołębskiej. Po wojnie

narodowy brutto na 1 mieszkańca w Pol-

została powołana Sekcja Chowu Trzody

ocalało około 14 macior, 4 knury i kilka-

sce wynosił 478 zł.

Chlewnej przy Wydziale Hodowlanym

dziesiąt warchlaków oraz prosiąt rasy

Zwierzęta z chlewni Budnego zdo-

Centralnego Towarzystwa Rolniczego.

wielkiej białej angielskiej, które zgrupo-

były wiele prestiżowych nagród na wysta-

Do ówczesnych województw centralnych,

wano w gospodarstwie Łysołaje w po-

wach organizowanych w Warszawie

w tym lubelskiego, Sekcja sprowadziła,

wiecie lubelskim. Natomiast 9 macior,

(1896), Kijowie (1897), Lublinie (1901,

w latach 1911-1917, 139 knurów i 301 loch

2 knury, kilkadziesiąt sztuk warchlaków

1912, 1922, 1925, 1926, 1928), Berdyczo-

rasy wba oraz 69 knurów i loch rasy białej

i prosiąt, umieszczono w gospodarstwie

wie (1901), Winnicy (1901), Charkowie

ostrouchej (niemieckiej szlachetnej).

Białka w powiecie krasnostawskim.

(1903), Połtawie (1904), Rostowie nad

W roku 1932 powstał Związek Hodowcówi

Utrzymano również kilka macior w gospo-

Donem (1905), Moskwie (1905, 1907,

Producentów Trzody Chlewnej w Lublinie,

darstwie Niedźwiadka w powiecie Łukow-

1909, 1911, 1913) i Poznaniu (1929). Ho-

do którego zapisano chlewnie zarodowe

skim. Na skutek kilkakrotnych rabunków

dowla świń w Bychawie zdobyła ponad

w Bychawie i Woli Piaseckiej.

w roku 1945, w gospodarstwie Łysołaje

40 złotych medali oraz ponad 50 srebrnych. Odegrała główną rolę przy dosko-

pozostały zaledwie: 4 maciory, 2 knury,

Okres międzywojenny

naleniu krajowego pogłowia trzody
chlewnej, zarówno do I wojny światowej,
jak i w okresie międzywojennym.

kilkadziesiąt warchlaków i prosiąt, które
przewieziono do gospodarstwa Rury w

I wojna światowa znacznie zniszczyła materiał hodowlany na terenie woje-

Lublinie.
W tworzeniu współczesnych ras

wództwa lubelskiego. Jak podaje Jan

wielkiej białej polskiej i polskiej białej

Nozdryn-Płotnicki, już po roku 1918

zwisłouchej brało udział kilka podstawo-

nastąpił szybki rozwój chlewni zarodo-

wych ras i typów świń, obecnie już nie

Hodowla
w Koroszczynie

wych. Odbudowały się dawniej istniejące

występujących w hodowli i chowie. W roku

Trzecią chlewnią, która wywarła

oraz powstały nowe. Chlewnie w okresie

1927, zgodnie ze spisem urzędowym

znaczny wpływ na kształtowanie pogłowia

międzywojennym nie osiągnęły jednak

z 30.09.27 r., w pogłowiu krajowym liczą-

świń w regionie Lubelszczyzny była

takiego poziomu hodowlanego, jaki miały

cym 6,3 mln szt., wyróżniano trzy typy

chlewnia Kuczyńskich w Koroszczynie

przed rokiem 1914, gdyż w znacznym

świń. Były to: polska wielka (duża)

w powiecie bialskopodlaskim. Założona

stopniu zmniejszał się popyt i zapotrze-

długoucha (kłapoucha), powszechnie

została w 1890 r. na bazie materiału

bowanie na wysokiej jakości materiał

utrzymywana w woj. pomorskim, poznań-

zarodowego wba, zakupionego w Praż-

zarodowy (w tym okresie odpadł chłonny

skim, śląskim, krakowskim, z odmianą

mowie od Izabeli Ryx, w Snopkowie od

rynek zbytu - Rosja).

świni kolczykowej (rejon woj. kieleckiego

Antoniego Bobrowskiego, jak również

Zanim chlewnie zostały doprowa-

i kaliskiego). Świnie długouche, osiąga-

sprowadzonego z Niemiec i Anglii. W

dzone do wysokiego stanu rozwoju,

jące dojrzałość somatyczną w okresie

okresie największego rozkwitu, w chlewni

nastąpił kryzys gospodarczy w 1932 roku,

2-3 lat przy masie 200-300 kg, dawały

koroszczyńskiej utrzymywano około 25

co nie pozostało bez wpływu na jakość

wyborną, „topną” słoninę i jędrne mięso,

macior i 2 knury, a uzyskany materiał

i poziom hodowli zarodowej, nie tylko

nadające się na trwałe wędliny. Prak-

hodowlany był rozprowadzany na terenie

województwa lubelskiego, ale i całego

tycznie ten typ świń istniał do II wojny

woj. lubelskiego oraz carskiej Rosji.

kraju.

światowej. W roku 1946 Maria Karczew-

Inne chlewnie zarodowe, które odegrały rolę w kształtowaniu pogłowia świń
wielkich białych angielskich na terenie

ska pisała: „…niestety rasa ta jest na

II wojna światowa
i okres powojenny

województw centralnych, w tym również
lubelskiego, należały do Henryka barona

wymarciu i sztuk niemal czystej krwi, nie
skrzyżowanych z innymi rasami, obecnie
niemal nigdzie się nie spotyka.”

II wojna światowa niemal całkowicie

Kolejny popularny typ świń to polska
mała ostroucha, popularna w woj. wileń-

Stokowskiego w Pleckiej Dąbrowie (zało-

unicestwiła hodowlę w regionie Lubel-

żona w 1920 r.), Wacława Szamowskiego

szczyzny. Jak wynika z Akt Wojewódzkiej

skim, nowogródzkim, białostockim. Świnie

w Mchowie (założona w 1922), Wincen-

Rady Narodowej w Lublinie, podczas

te dzielono na dwa podtypy: „mniejszy”

tego Orzeszkowskiego w Leszczynie

okupacji hitlerowskiej, na terenie woje-

(wzrost ok. 65 cm, masa ciała 140 kg,

Szlacheckiej (założona w 1916 r.) oraz

wództwa lubelskiego (Generalnej Gu-

wałeczkowata budowa) i „większy” (masa

dr. Józefa Czarnkowskiego w majątku

berni) były prowadzone 32 chlewnie

ciała 170 kg, wzrost ponad 70 cm, bardziej

Glinnik (założona w 1922 r.).

zarodowe rasy wielkiej białej angielskiej.

prymitywna). Ten podtyp był uważany za

W kształtowaniu hodowli zwierząt

Po zakończeniu działań wojennych

niezwykle odporny na niekorzystne

gospodarskich dużą rolę odegrały również

pozostały tylko niektóre z nich z mater-

warunki utrzymania i żywienia. Jak wspo-
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mina kierownik Stacji Doświadczalnej

Chlewnej. Po II wojnie światowej była to

związane z kolejnymi okresami w krajowej

w Sarnach, w której prowadzono prace

jedna z nielicznych, ocalałych populacji

produkcji wieprzowiny.

hodowlane nad typem świń małych

białych ostrouchych, które włączono do

1.

ostrouchych, „… prosięta, które przyszły

prac nad świnią wielką białą.

na świat w czasie wielkich mrozów

W 1949 r. rozróżniano świnie: wielkie

1928/1929, tylko pierwsze dni swego

białe angielskie, wielkie białe ostrouche

Przemiany w kierunkach hodowli
świń w Polsce po roku 1926, związane z produkcją i eksportem bekonu.

2.

Krzyżowanie świń rasy białej ostro-

życia spędziły w budynku, gdzie ciepłota

(zbliżone do wba) oraz białe zwisłouche -

uchej (niemiecka biała szlachetna)

nie spadała poniżej zera, następnie

mniej szlachetne niż ww. rasy, lecz bar-

z rasą wba.

przeniesiono je do chlewa, gdzie pano-

dziej odporne i lepiej znoszące eksten-

wało stale ok. 10 stopni mrozu, pomimo to

sywne warunki utrzymania i żywienia.

z ogólnej liczby prosiąt tylko jedno zginęło

Najwcześniej stado loch rasy wba

3.

Powstanie rasy wielkiej białej pomorskiej (1936 r.) w typie mięsnym.

4.

Wpisanie pogłowia świń rasy wba

z przeziębienia, pozostałe zaś rozwinęły

w rejonie Lubelszczyzny utrzymywano

przez władze okupacyjne w okresie

się nie gorzej od prosiąt letnich”.

w Niedźwiadce k. Łukowa. W roku 1948

II wojny światowej, do ksiąg rasy

zakupiono świnie wba w rejon Niedrzwicy,

białej ostrouchej.

Świnie te, określane jako „poleskie”,
zalecano do hodowli wszędzie tam, gdzie

natomiast w 1952 r. w rejon Radecznicy.

warunki pozostawały na bardzo niskim

Do krycia loch w regionie Niedrzwicy użyto

w 1947 r., 25 knurów i 250 loch rasy

poziomie. Po II wojnie światowej po-

knura rasy wba sprowadzonego z ZZD

wba z terenu północnej Irlandii,

5.

Import, w ramach pomocy UNRRA

pulacja świń poleskich występowała

Brody, który został wpisany do księgi

z których utworzono 25 stad. Od tego

w rejonie środkowego Bugu. Prace nad tą

wojewódzkiej jako Arlekin, pod nr 1GLb.

czasu prace hodowlane prowadzono

grupą świń, określonych jako „nadbu-

Właścicielem knura był Jan Zdeb

dla rasy pomorskiej i angielskiej.

żańskie”, prowadzone były pod kierow-

z Niedrzwicy Kościelnej.

nictwem Jana Nozdryna-Płotnickiego

Łącznie w latach 1947-1960 impor-

Nowe chlewnie tworzono w gospo-

w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym

darstwach państwowych i u rolników

w Uhrusku, należącym do Akademii

indywidualnych. W 1953 r. zorganizowano

Rolniczej w Lublinie.

9 chlewni hodowlanych w PGR, 13 w spół-

towano z Anglii i Szwecji około 300
loch i 200 knurów rasy wielkiej białej.
6.

Uchwała podjęta w 1951 r. w Krakowie (Ministerstwo Rolnictwa oraz

Na terenie województwa lubel-

dzielniach produkcyjnych oraz 9 gniazd

Instytut Zootechniki), usankcjono-

skiego, w latach 1920-1948, najbardziej

hodowlanych u rolników indywidualnych

wana w dniu 2 sierpnia 1956 r. przez
Ministra Rolnictwa, o połączeniu ras

popularny był typ świń białych przekrzy-

w powiatach Zamość, Bełżyce i Lubartów.

żowanych knurami rasy wielkiej białej

Z uwagi na niedostateczną produkcję

i nadaniu im nazwy wielkiej białej, co

angielskiej, której cenne hodowle znaj-

materiału hodowlanego, około 90%

spotkało się z protestem środowisk

dowały się w tym regionie.

knurków i loszek sprowadzono z terenu

naukowych i hodowlanych (wielka

W latach 30. XX w., zgodnie z

kraju. Od roku 1956 wszystkie knury

biała = Large White).

Ustawą z dnia 5 marca 1934 roku

niezbędne do krycia pogłowia masowego

7.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa

o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody

produkowano już we własnym zakresie, tj.

z grudnia 1962 roku wprowadzono

chlewnej i owiec oraz rozporządzeniem

na terenie Lubelszczyzny. W 1960 r.

nazwę Wielka Biała Polska.

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia

sprowadzono 52 lochy do Zespołu

16 marca 1935 roku w sprawie wykonania

Hodowli Elitarnej w Jarosławcu i w rejon

ustawy, prowadzono księgi dla ras:

Radecznicy.

Powstanie rasy polskiej
białej zwisłouchej

wielkiej białej angielskiej, białej ostro-

Z hodowlą świń wielkich białych wiąże

uchej, białej zwisłouchej, a także

się produkcja wysokiej jakości wieprzowiny,

Analogiczne etapy można wyodręb-

krajowych typów trzody chlewnej. W gru-

a szczególnie bekonu. Jego produkcja na

nić w powstawaniu rasy polskiej białej

pie świń białych ostrouchych występowała

Lubelszczyźnie miała swoje wieloletnie tra-

zwisłouchej. Należy podkreślić fakt, że do

wielka biała ostroucha, znana jako pomor-

dycje. W latach 1937-1939 eksportowano

lat 60. ubiegłego stulecia typ świni białej
zwisłouchej miał niewielkie znaczenie, ze

ska, uznana przez Ministra Rolnictwa,

28-48 tys. szt., natomiast w latach 1951-

w dniu 5 grudnia 1936 r., za odrębną rasę.

1970 - 1035 tys. szt. Eksportu bekonów

względu na ograniczone możliwości

Ogniskami twórczymi świń pomorskich

zaprzestano dopiero w 1971 roku.

produkcji bekonu.

były: Lipie w powiecie chełmińskim oraz
Lakowy w powiecie starogardzkim. Wysoki poziom hodowli w gospodarstwach

1.

Powstanie rasy wielkiej
białej polskiej

nie zaboru pruskiego (Wielkopolska,

chłopskich pozwolił na uznanie ich w roku

Pomorze, Śląsk).

1936 za hodowle zarodowe i włączenie do

Powstanie rasy wielkiej białej

Pomorskiego Związku Hodowców Trzody

polskiej można podzielić na pewne etapy

20

Hodowla świń białych zwisłouchych
pochodzenia niemieckiego na tere-

2.

Import 40 knurów rasy niemieckiej
uszlachetnionej krajowej z byłej
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NRD w roku 1953; od 1954 do 1960

3.

4.

belskiego i zamojskiego. Od 1974 r.

powoływanie zespołów hodowców trzody

import 60 knurów i 120 loch szwedz-

rozpoczęto realizację krzyżowania

chlewnej. Przykładem jest koło hodowców

kiej uszlachetnionej krajowej, nas-

towarowego świń na Lubelszczyźnie.

trzody chlewnej w Dawidach, które

tępnie krzyżowanie ww. ras z popu-

Stąd, OSHZ w Lublinie opracowała model

rozpoczęło działalność w kwietniu 1956 r.,

lacją świń białych zwisłouchych

organizacyjny hodowli zarodowej i re-

w składzie 23 hodowców. W 1977 r. zespół

pochodzenia niemieckiego utrzymy-

produkcyjnej świń w okręgu lubelskim.

prowadził hodowlę zarodową w siedmiu

waną w Polsce.

Ujęto w nim hodowlę zarodową, tj.

gospodarstwach, tj. u Mariana Dzyra,

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa

produkcję knurów i loszek ras czystych,

Stanisława Burca, Zygmunta Jakubiuka,

z grudnia 1962 roku - wprowadzono

w tym wbp i pbz oraz hodowlę repro-

Stanisława Kowalczuka, Mariana Kowal-

nazwę Polska Biała Zwisłoucha.

dukcyjną, tj. produkcję loszek krzy-

czuka, Stanisława Kozaka i Stanisława

W latach 70. XX wieku sukcesywnie

żówkowych: wbp x pbz, wbp x pbz-23,

Szypulskiego. W latach 1956-1964 w zes-

sprowadzano do Polski świnie zwi-

pbz x wbp, puł x pbz.

pole hodowano świnie rasy puławskiej.

słouche z innych krajów europej-

Od roku 1983 rozpoczęto sukcesyw-

W latach 1963-1967, na skutek nowej

skich i utrzymywano je jako odrębne

ne przenoszenie postępu genetycznego

rejonizacji świń, utrzymywano rasę wbp,

linie:

z hodowli zarodowej do chowu masowe-

a od roku 1967, w związku z ponowną

pbz 21 - linia norweska


go. W tym celu zaostrzono selekcję i roz-

rejonizacją, wprowadzono świnie rasy

pbz 22 - linia holenderska


szerzono ocenę przyżyciową knurów.

pbz, które utrzymywane są na wysokim

pbz 23 - linia niemiecka


W roku 1986, w celu intensyfikacji pro-

poziomie hodowlanym również obecnie.

pbz 24 - linia walijska


dukcji, w większym zakresie wprowadzo-

Analogiczną działalność prowadził zespół

Od roku 1992 zwierzęta wszystkich

no do krzyżowania knury rasy pbz-23,

hodowlany na terenie gminy Czemierniki

linii oraz potomstwo świń zwisłouchych,

utrzymywane od 1985 roku w stadzie

utrzymujący rasę wbp. Hodowlę tej rasy,

importowanych z zagranicy, wpisywane są

hodowlanym na fermie w Pukarzowie.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra

do księgi zwierząt zarodowych rasy pbz

W roku 1988 wprowadzono je do 7 chlewni

Rolnictwa z 24.04.1959 r., zapoczątko-

jako jedna populacja hodowlana.

indywidualnych w rejonie Niedrzwicy,

wali: Piotr Król, Stanisław Laszczka,

Czemiernik i Komarówki.

Stanisław Łucek, Antoni Sałaga ze wsi

Organizacja hodowli
zarodowej

Analiza stad i rejonów hodowlanych

Bełcząc, Henryk Brzyski z Wygnanowa,

na przestrzeni lat 1975-2000 wykazała, że

Antoni Tarkowski ze Skoków oraz Ignacy

najlepsze hodowle ras wbp w sektorze

Arbaczewski ze Stójki.

W dniu 24.09.1973 roku Woje-

publicznym to: GD Czesławice, ferma

wódzka Stacja Oceny Zwierząt w Lublinie

Kijowiec, a w sektorze prywatnym: rejon

Ważne nazwiska

przejęła od Związku Producentów Trzody

Radecznicy, Niedrzwicy, Czemiernik.

Chlewnej w Lublinie całość prac w stadach

Natomiast dla rasy pbz najlepszy sektor

W tworzeniu 50-letniej historii

hodowlanych. Z połączenia ww. orga-

publiczny to ZFTCH Pukarzów, a sektor

hodowli obecnych ras świń wielkiej białej

nizacji, w dniu 1.01.1975 r. utworzono

prywatny - rejon Radecznicy, Jabłonia.

Okręgową Stację Hodowli Zwierząt

Jednym z działań, zmierzających do

polskiej i polskiej białej zwisłouchej na
Lubelszczyźnie brało udział wiele osób,

w Lublinie (OSHZ), która przejęła całość

poprawy pogłowia masowego przez

związanych z instytucjami naukowymi czy

prac hodowlanych na terenie województw:

wprowadzanie zwierząt reprodukcyjnych

branżowymi oraz liczni hodowcy. Należą

bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lu-

o wysokiej wartości hodowlanej, było

do nich m.in.: prof. dr hab. Jan NozdrynPłotnicki (1906-1986), prof. dr hab.
Zygmunt Surdacki (1923-2002), prof. dr

KONKURENCYJNE CENY!

hab. Aleksander Walkiewicz, prof. dr hab.
Eugeniusz Wielbo (1947-2004), prof. dr
hab. Andrzej Stasiak, dr Krystyna Lecyk,

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "INSATEX - MT”

Adres:
61-615 Poznań
ul.Madziarska 38

Kontakt:
tel./fax: 61 822 01 21
e-mail: biuro@insatex.pl

TATUOWNICE USZNE

prof. dr hab. Marian Różycki, mgr Czesła-

PRZETESTOWANE PRZEZ

wa Janiga, inż. Henryk Skórski, mgr

TOP AGRAR

Bolesław Żur, mgr inż. Mirosława Gamoń,

I UZNANE ZA

Marek Gamoń, mgr inż. Marek Pitera, mgr

NAJLEPSZE W POLSCE!

Józef Zieliński, Bolesław Błaszczak, Maria

www.insatex.pl
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Tymicka, Jerzy Połoszynowicz, Stefan
Błotniak, dr Zbigniew Bajda, Bronisław Bogacz, Stanisław Stefanek, Józef Stefanek,
Mieczysław Król, Antoni Zdeb, Kazimierz
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TROCHĘ HISTORII...

Pietrzak, Józef Machaj z gminy Niedrzwi-

rostu masy ciała,

Cele hodowlane dla ras matecznych

l
mięsności tusz na poziomie: 58 % dla

ca Duża, Zygmunt Nowak z Olszowca,
Eugeniusz Bociański z gminy Końsko-

loszek, 60 % dla knurków,
l
uwolnienia ras, należących do kom-

wola, Henryk Milaniuk z miejscowości
Dawidy, gm. Jabłoń, Stanisław Szcze-

ponentu matecznego, od niekorzys-

panek, Edward Małysz, Tadeusz Paszko,

nej mutacji genu wrażliwości na stres

Stanisław Gozdecki, Jan Gozdecki, Wła-

RYR1T.

dysław Żur, Zbigniew Żur z rejonu Radecz-

Produkcja świń w województwie

nicy, Stanisław Niezgoda z Gałęzowa,

lubelskim utrzymuje się od wielu lat na

Krzysztof Kropiwiec oraz Tadeusz Dzyr

wysokim poziomie. Według danych

z Dawid, gm. Jabłoń.

„POLSUS”, w roku 2011 pod oceną było
pogłowia krajowego. W strukturze rasowej

Zgodnie z aktualnymi założeniami

pbz a obserwowane różnice w zakresie
poziomu cech użytkowości tucznej, rzeź-

„POLSUS”, prace hodowlane w obrębie

nej i rozpłodowej między rasami wbp

ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej

i pbz są niewielkie (tab. 1, 2, 3, 4).

wysokiego poziomu cech związal

340 dni

Plenność

27 szt.

Liczba sutków

16 szt.

160 dni

680 g dla loszek
800 g dla knurków

Procentowa
zawartość
mięsa w tuszy

trwa nieprzerwanie od ponad 140 lat, a tra-

nej, zmierzają do uzyskania:

12 szt.

Wielkość
przyrostu
dobowego

Hodowla świń na Lubelszczyźnie

zwisłouchej, zaliczanych do linii matecz-

Liczba prosiąt w 21.
dniu życia

Długość okresu
międzymiotu

występowała przewaga loch rasy wbp nad
Krajowego Programu Hodowlanego

13 szt.

Wiek pierwszego
oproszenia

1364 loch zarodowych, co stanowiło 10 %

Współczesne działania

Liczba prosiąt
urodzonych

58% dla loszek
60% dla knurków

dycje hodowlane przekazywane są często
Wolne od
mutacji
genu RYR1 T

z pokolenia na pokolenie.

nych z użytkowością rozrodczą,
odpowiedniego tempa wzrostu,
l

Literatura znajduje się u Autorów.

Genotyp RYR CC

niskiego zużycia paszy na 1 kg przyl

Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp i pbz na terenie działania Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, filia w Lublinie w roku 2011 r.
Rasa

Liczba stad

WBP

13

356,3

647

PBZ

10

202,5

349

Liczba prosiąt
żywo ur.,
szt.

Liczba prosiąt
w 21.dniu,
szt.

Liczba sutków
u lochy,
szt.

Wiek pierwszego
oproszenia,
dni

166

12,10

10,55

14,65

357

174

85

12,61

10,94

14,62

342

179

Średnia liczba Liczba ocenianych miotów
loch pod oceną
ogółem
pierwszych

Okres międzymiotu,
dni

Tabela 2. Średnie wyniki oceny przyżyciowej loszek rasy wbp i pbz na terenie działania Polskiego Związku Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS”, filia w Lublinie w roku 2011 r.
Rasa

Liczba stad

Liczba loszek

Wiek w dniu
oceny,
dni

Masa ciała
w dniu oceny,
kg

WBP

13

PBZ

10

Średnia grubość Przyrost dzienny
stand.,
słoniny,
g
mm

1409

172

104

10,4

829

169

104

10,4

Zaw.mięsa
w tuszy,
%

Wysokość „oka”
polędwicy,
mm

Indeks,
pkt.

629

57,6

55

109

646

57,3

54

110

Tabela 3. Średnie wyniki oceny przyżyciowej knurków rasy wbp i pbz na terenie działania Polskiego Związku Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS”, filia w Lublinie w roku 2011 r.
Rasa

Liczba stad

Liczba loszek

Wiek w dniu
oceny,
dni

Masa ciała
w dniuo ceny,
kg

Średnia grubość Przyrost dzienny
stand.,
słoniny,
g
mm

WBP

13

176

179

119

9,6

669

PBZ

10

240

161

111

9,3

735

Zaw. mięsa
w tuszy,
%

Wysokość „oka”
polędwicy,
mm

Indeks,
pkt.

58,9

54

108

57,8

55

114

Tabela 4. Średnie wyniki oceny w SKURTCh knurów i kojarzeń rasy wbp i pbz na terenie działania Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, filia w Lublinie w roku 2011 r.
Rasa

Liczba stad

WBP
PBZ
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Liczba zwierząt

Przyrost
dzienny,
g

Zużycie paszy
na 1 kg
przyr.,
kg

Długość
środkowa
tuszy,
cm

Średnia grubość
słoniny,
mm

Pow. „oka”
polędwicy,
2
cm

Masa szynki
zadniej bez
słoniny,
kg

Zaw. mięsa
w tuszy,
%

13

27

890

2,67

79,9

10

36

831

2,86

80,4

1,23

51,3

9,38

61,0

1,26

52,9

9,34

62,0
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Biogazownie - przegląd
europejskich rozwiązań
Katarzyna Skrzymowska
PZHiPTCh „POLSUS”
Opracowano na podstawie artykułu Stefanie Eggers „Biogas. A country-by-country comparison” agrifuture 1/2013.

Od wielu lat powstają w Europie

jako biogazowy substrat turbo, odgrywają

jących Niemczech, dlatego też instalacje

instalacje, mające na celu pozyskiwanie

na razie niewielką rolę wśród roślin ener-

biogazowe powstające w oparciu o sub-

energii, ciepła i gazu z organicznych

getycznych we Włoszech.

straty rolnicze są tu znacznie mniejsze.

produktów ubocznych rolnictwa, pozosta-

Średnia wydajność pojedynczej in-

W chwili obecnej całkowita wydaj-

łości przy wytwarzaniu żywności w zakła-

stalacji wynosi około 850 kW, co w skali

ność biogazowni w Austrii wynosi 100 MW.

dach rolno-spożywczych oraz z biomasy

kraju pozwala na wyprodukowanie około

roślinnej, drogą fermentacji.
Powszechnie wiadomo, że pro-

600 MW energii pochodzącej z bio-

dukcja biogazu stała się integralnym
działem rolnictwa w Niemczech, ale rzecz

Sytuacja w Szwajcarii jest podobna

Czechy

do stanu w Austrii. Średnia wydajność

Produkcja biogazu systematycznie

roślin energetycznych jest znikoma. Sub-

ma się zupełnie inaczej w pozostałych
krajach Europy.

Szwajcaria

gazowni.

instalacji wynosi 100 kW, a produkcja
rośnie od ponad trzech lat. Rozwój tej

strat roślinny w szwajcarskich biogazow-

Włochy

branży stymulowany jest głównie niskimi

niach nie jest uważany za szczególnie

kosztami budowy instalacji oraz dopłatami

opłacalny, a produkcja roślin energetycz-

Rynek biogazu rozwija się tu suk-

na poziomie 17 eurocentów/kWh. W chwili

nych nie jest specjalnie dotowana. Dopłaty

cesywnie od 2009 roku. Siłą napędową do

obecnej w Czechach funkcjonuje 320

dla producentów biogazu są dość wysokie

rozwoju tej branży rolnictwa we Włoszech

biogazowni i przewiduje się, że liczba ta

i wynoszą około 23 eurocenty/kWh dla

są głównie dopłaty dla producentów,

wzrośnie do około 600 w 2016 roku. Upra-

instalacji do 50 kW. Dopłaty maleją jednak

wynoszące 28 eurocentów/kWh dla

wy roślin energetycznych prowadzone są

wraz ze wzrostem produkowanej energii

biogazowi, wytwarzających do 1 MW

na powierzchni 70 tys. ha, podczas gdy

przez dany zakład aż do 14 eurocen-

energii. Dopłaty gwarantowane są przez

zboża i kukurydza paszowa uprawiane są

tów/kWh, przy produkcji ponad 5 MW.

15 lat i dodatkowo zwolnione są od

na obszarze około 270 tys. ha.

wzrosła z 60 w 2009 roku do ponad 700

Dodatkowa „premia rolna” przysługuje
instalacjom do 5 MW, które produkują bio-

wszelkich podatków. Liczba instalacji

Austria

gaz w oparciu o rolne produkty uboczne
i odpadowe.

w 2012 roku. Tak gwałtowny wzrost ich
liczby spowodował obniżenie dopłat dla

Produkcja prądu ze źródeł odna-

Według informacji Niemieckiej Agen-

biogazowni, które powstaną po 1 stycznia

wialnych jest wspierana przez państwo za

cji ds. Energii, w Szwajcarii funkcjonuje

2013 r., do poziomu 14-18 eurocentów

pomocą programu dopłat dla produ-

140 biogazowni.

za 1 kWh w zakładach wytwarzających

centów, którzy wprowadzają wytworzoną

do 1MW energii. Około 200 włoskich

w ten sposób energię do krajowej sieci

biogazowni wytwarza energię tylko

energetycznej. Pomimo programu, nastą-

Wielka Brytania

i wyłącznie z gnojowicy. Maksymalnie

piła pewna stagnacja w rozwoju tej branży,

W produkcji biogazu Wielka Brytania

30% wytworzonej energii pochodzi z sub-

ponieważ oferowane dopłaty nie są satys-

znajduje się daleko w tyle za Niemcami. Tu
jednak wyraźnie widać postęp. W począt-

stratów roślinnych, głównie kukurydzy,

fakcjonujące dla rolników. W zeszłym roku

pszenżyta i sorga, uprawianych na

wynosiły one odpowiednio: 18,5 eurocen-

kowej fazie rozwoju, w połowie 2010 roku,

obszarze 120 tys. ha na południu kraju.

ta/kWh dla instalacji wytwarzających do

w Wielkiej Brytanii powstały dwie

Przewiduje się, że produkcja roślin

250 kW, 16,5 eurocenta dla wytwarzają-

biogazownie. Dopłaty dla producentów są

energetycznych, zwłaszcza sorga, wzroś-

cych 500 kW oraz 13 eurocentów dla

realizowane w oparciu o kwotowy system

nie do około 200 tys. ha. Należy

większych wytwórni. Rolnictwo w Austrii

zbywalnych certyfikatów. W ten sposób

zaznaczyć, że buraki cukrowe, traktowane

jest bardziej rozdrobnione niż w sąsiadu-

państwo ustala pewną proporcję pomię-

infoPOLSUS
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dzy energią pochodząca z Odnawialnych

stracie. Dopłaty wahają się w przedziale

nasz kraj na trzeciej pozycji w rankingu

Źródeł Energii, a tą z tradycyjnych źródeł.

12-17 eurocentów/kWh. Wydaje się, że

rynków biogazowych o największym po-

Podstawowa dopłata dla producentów

najważniejszym substratem roślinnym we

tencjale w Europie. Dla porównania

wynosi 18,52 eurocenta/kWh dla instalacji

Francji jest sorgo, uprawiane jako poplon

potencjał biogazowy Niemiec wynosi 3,43

do 250 kW, 17,14 eurocentów dla bio-

po jęczmieniu.

megatony ekwiwalentu olejowego.

gazowni wytwarzających pomiędzy 250 a

Centrum produkcji biogazu znajduje

Obecnie w Polsce funkcjonuje 17

500 kW oraz 12,47 eurocentów dla naj-

się w Alzacji, ale coraz większym zain-

biogazowni rolniczych. Ich liczba jest

większych instalacji - ponad 500 kW.

teresowaniem, jako potencjalnym terenem

zdecydowanie za mała, aby osiągnąć,

Brytyjską specyfiką jest waloryzacja

dla nowych instalacji, cieszą się także

zakładany w Polsce w 2020 roku, poziom

dopłat, uwzględniająca roczną inflację.

okolice Paryża oraz rejon Szampanii.

Brytanii będzie funkcjonowało około 300

14% energii pozyskiwanej z odnawialnych
źródeł.

Szacuje się, że w 2015 roku w Wielkiej

Polska

Produkcja biogazu przebiega w Europie według wielu bardzo zróżnico-

biogazowni.
Rozwój branży biogazowej w Polsce

wanych scenariuszy, w zależności od

Francja

postępuje bardzo powoli. Przyczyną

specyfiki danego kraju. Zauważalną,

takiego stanu rzeczy nie są bynajmniej

wspólną tendencją jest dążenie do

Rynek biogazu we Francji jest wciąż

mało ambitne plany energetyczne kraju,

optymalnego wykorzystania rolniczych

w fazie rozwoju. W chwili obecnej tylko

lecz brak sprawnego, państwowego

produktów ubocznych oraz odpadowych,

kilka instalacji produkuje energię na bazie

wsparcia oraz skomplikowane procedury

jako substratu do fermentacji w bioga-

substratów rolniczych. Fermentacji w bio-

prawne, dotyczące uzyskiwania pozwoleń

zowniach. Wydaje się, że dalszy rozwój

gazowniach mogą być poddawane

do produkcji biogazu. Najważniejszy

i funkcjonowanie biogazowni w Europie

wyłącznie rośliny, które uprawiane są jako

instrument wsparcia produkcji biogazu

będzie wymagał jednak wykorzystania

poplon, a nie plon główny. Bardzo wcześ-

jest uzależniony od skali produkcji bio-

roślin energetycznych, uprawianych spec-

nie, bo już w 2006 roku, utworzono tu ramy

gazowi, połączonej z systemem kwotowa-

jalnie na surowiec do fermentacji w bio-

prawne funkcjonowania instalacji bioga-

nia produkcji zielonej energii (za pomocą

gazowniach. Wśród roślin uprawianych na

zowych. Głównym problemem we Francji

świadectw pochodzenia wydawanych

starym kontynencie, jako rośliny energe-

jest brak preferencji w stosunku do źródeł

przez prezesa Urzędu Regulacji Energe-

tyczne, szczególne znaczenie przypisuje

pochodzenia energii. Kolejną barierą jest

tyki, które następnie mogą być przed-

się krzyżówkom sorga oraz zbożom jarym

również długotrwały, kilkuletni proces

miotem handlu). Dostawcy i dystrybutorzy

i ozimym. Przewiduje się, że w 2020 roku

uzyskiwania pozwoleń na budowę bioga-

zielonej energii są zobowiązani do wy-

całkowita moc wszystkich biogazowni

zowni, czy elektrowni wiatrowych lub

twarzania z góry określonej, za pomocą

europejskich wyniesie 6000 MW.

ogniw solarnych. Francuskie prawo doty-

certyfikatów pochodzenia, ilości energii.

Nie ma wątpliwości, że największy

czące biogazowni jest bardzo restryk-

Dopłaty dla producentów biogazu w 2013

potencjał rozwoju produkcji biogazu w Eu-

cyjne. Uzależnia ono poziom dopłat od

r. wyniosą 17,3 eurocenta/kWh dla insta-

ropie nie należy do Niemiec, ale do innych

spełnienia przez producenta biogazu

lacji poniżej 50 kW oraz 16,1 eurocenta dla

krajów. Pytanie, jak będzie przebiegał

szeregu warunków, m.in. od określonego

instalacji powyżej 200 kW. Europejski

dalszy rozwój branży biogazu w Europie,

poziomu produkcji energii, stopnia wyko-

Związek ds. Biomasy (AEBIOM) ocenia

pozostaje otwarte.

rzystania wyprodukowanego ciepła oraz

potencjał biogazowy Polski na 3,13 mega-

procentowej zawartości gnojowicy w sub-

ton ekwiwalentu olejowego, co plasuje

Zaproszenie do współpracy

www.saerimner.lt
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W związku z planowanym rozwojem firma Saerimner zajmująca się produkcją tuczników na
Litwie poszukuje w Polsce partnerów do współpracy.
Saerimner posiada obecnie 11 ferm zlokalizowanych na Litwie, w których produkuje rocznie
420 000 tuczników oraz 85 000 prosiąt (30 kg).
Oferta współpracy skierowana jest do gospodarstw rolnych posiadających minimum 1000
miejsc dla tuczników. Preferowane są gospodarstwa położone w północno-wschodniej
Polsce. W ramach współpracy zorganizowanej na zasadach tzw. tuczu kontraktowego firma
Saerimner zapewnia pełną obsadę prosiąt, pasze na cały okres tuczu od 30 do 110 kg,
opiekę weterynaryjną oraz stałą zapłatę za każdego tucznika, który osiągnie 110 kg, w
wysokości około 39 zł. Producent przystępujący do współpracy ponosi odpowiedzialność za
żywienie zwierząt, opiekę weterynaryjną i inne zagadnienia ściśle związane z prawidłowym
przebiegiem tuczu.
Ryzyko finansowe związane np. ze zmienną ceną prosiąt, kosztami weterynaryjnymi czy
kosztami pasz ponosi Saerimner.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z firmą Saerimner na zasadach tuczu
kontraktowego proszone są o bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy pod adresem :
e-mail: info@saerimner.com
tel.: +370 698-204-29 (preferowany język rosyjski lub angielski).
Informacje o firmie na dostępne są na stronie: www.saerimner.lt
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Wieprzowina PQS
wschodzącą gwiazdą
polskiej kuchni
Agnieszka Warda
PZHiPTCh „POLSUS”
O tym, jak bardzo lubimy wieprzowinę i jak dużo jej zjadamy wskazują liczne
wyniki badań rynkowych oraz dane
statystyczne. Jednak, która spośród
oferowanych jest najlepsza, często
musimy zdecydować sami na podstawie
własnych doświadczeń i doznań smakowych. Półki sklepowe uginają się pod
ciężarem mięsa wieprzowego, zarówno
pakowanego, jak i dostępnego na wagę.
W momencie zakupu stajemy więc przed
dylematem - który z oferowanych produktów powinien znaleźć się w moim
koszyku, w mojej lodówce, w moim garnku
i w końcu na moim talerzu…
Od trzech lat, bo tyle trwa kampania
informacyjna dotycząca mięsa wieprzowego PQS, próbujemy wskazać konsumentom produkt, po który warto sięgnąć,
choćby z ciekawości i chęci przetestowania „nowości”. Kanały informacyjne, za
pomocą których staramy się dotrzeć do
odbiorców są różne - na ulice dużych
miast wyjechały autobusy ze znakiem
PQS. Przystanki komunikacji miejskiej,
oznaczone charakterystyczną grafiką
PQS, przyciągają uwagę pasażerów
i przechodniów. Nie sposób nie zauważyć
również ogromnych billboardów w centrach wielu miast (np. Dworzec Centralny
w Warszawie). Konsumenci mogą dowiedzieć się o certyfikowanym mięsie PQS
poprzez reklamy w prasie konsumenckiej,
m.in. Poradniku Domowym, Kuchni, Świecie kobiety, Gali, Claudii. Ponadto, w prasie branżowej, tj. Hurt&Detal, Rynek
spożywczy, Fresh&Cool Market, Rzeźnik
Polski, ukazały się artykuły sponsorowane na temat PQS. Konsumenci mogli
również spróbować swoich sił w konkursie
„Mistrzowie PQS”, gdzie nagrodą główną
były jednodniowe kursy gotowania w restauracji Soul Kitchen w Warszawie.
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PQS obecny jest na najpopularniejszych portalach internetowych - onet.pl,
gazeta.pl, wp.pl, interia.pl czy money.pl.
Artykuły sponsorowane ukazały się na stronach internetowych poświęconych kulina-

riom i zdrowiu - ugotuj.to, we-dwoje.pl,
pychotka.pl, dieta.pl, mediweb.pl, wizaz.pl,
infor.pl, poradnikzdrowie.pl.
Kampania informująca o ponadstandardowej jakości mięsa wyprodukowa-

Fot. 1. Pan Grzegorz Pruszkowski i dr inż. Anna Hammermeister
na planie programu telewizyjnego “Okrasa łamie przepisy”

Fot. 2. Pan Grzegorz Pruszkowski i dr inż. Anna Hammermeister
na planie programu telewizyjnego “Okrasa łamie przepisy”
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nego w systemie PQS pojawiła się również
w telewizji. Oprócz billboardów sponsorskich, wyemitowane były programy, takie
jak „Pytanie na śniadanie” oraz „Okrasa
łamie przepisy”. Cały odcinek programu
Karola Okrasy, poświęcony był systemowi
PQS i wyjaśnieniu, dlaczego akurat to
mięso warto wybrać spośród wielu innych
dostępnych na rynku. Gośćmi specjalnymi
programu byli: Pan Grzegorz Pruszkowski, prowadzący wzorową hodowlę trzody
chlewnej i dr inż. Anna Hammermeister ekspert w dziedzinie PQS z ramienia
„POLSUS” (fot. 1, 2). Karol Okrasa, chcąc
poznać tajniki dobrego smaku mięsa PQS,
zaczął od źródła, czyli gospodarstwa
produkującego świnie, aby w dalszej części programu przyrządzić pyszne dania na
bazie wieprzowiny PQS. I naprawdę były
pyszne…
Smak PQS poznali również młodzi
utalentowani kucharze, którzy stanęli do
prestiżowego konkursu kulinarnego „L’Art
de la cuisine Martell 2013”, który odbył się
na zamku w Rynie. Na stoisku PQS, które
przyciągało tłumy odwiedzających, dania
serwował sam Tomasz Jakubiak - popularny ekspert kulinarny i doświadczony
kucharz (fot. 3, 4). Przygotował m.in.
meksykańskie hamburgery z szarpaną
łopatką wieprzową PQS i salsą kolendrową oraz domową kiełbasę doprawianą
czosnkiem i majerankiem (fot. 5). Wieprzowina PQS królowała również podczas
uroczystej gali, gdzie serwowana była jako
danie główne. Smak polędwiczki wieprzowej PQS na ragout z soczewicy z coulis
z buraka poznały polskie gwiazdy i jednocześnie koneserzy dobrej kuchni, m.in.
Rafał Królikowski, Andrzej Grabarczyk
i Andrzej Supron, a także profesjonaliści
kulinarni - Kurt Scheller, Marek Widomski,
Joseph Seelesto.
My również zachęcamy Państwa
do degustacji mięsa wieprzowego PQS,
które od niedawna dostępne jest w sieci
sklepów internetowych frisco.pl oraz
befsztyk.pl. Proponujemy wykorzystanie
sprawdzonych przepisów kulinarnych
PQS, dostępnych na stronie internetowej
www.wieprzowinapqs.pl. Zachęcamy
także do nadsyłania własnych propozycji kulinarnych na adres redakcji
infoPOLSUS.
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Fot. 3. Konkurs Martell

Fot. 4. Tomasz Jakubiak podczas przyrządzania jednego z dań PQS

Fot. 5. Domowa biała kiełbasa doprawiana czosnkiem i majerankiem
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Produkujemy w Systemie PQS
Agnieszka Warda
PZHiPTCh „POLSUS”

Agnieszka Warda: Panie Prezesie, ZDIZ Żerniki Wielkie jest dużym
producentem, ale i hodowcą świń. Jaką wielkością produkcji może
się Pan obecnie pochwalić?
Mirosław Koska: W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Żernikach Wielkich od kilku lat utrzymywanych jest
średniorocznie około 600 macior, od których sprzedawanych jest
około 14 000 szt. tuczników. Co ważniejsze, około 250 szt. to lochy
hodowlane rasy wbp i pbz. Można zatem powiedzieć, że prawie 70%
loch tych ras w województwie dolnośląskim jest utrzymywanych
w Żernikach.
Czy taka skala produkcji jest opłacalna?
Trudno jest mówić o opłacalności produkcji, jeśli średnia cena jednej
tony paszy dla trzody kosztuje ponad 1,3 tys. zł. Dowodem na to jest
ciągle malejąca liczebność populacji świń w Polsce, zbliżająca się
już do 10 mln sztuk. Zmniejsza się również - niestety - liczba naszych
loch. Według mojej wiedzy nie ma już nawet 1 mln sztuk. Tym
niemniej, w ubiegłym roku udało się wypracować niewielki zysk
i podobnego wyniku spodziewamy się w roku bieżącym.
Fermę hodowlano-produkcyjną prowadzi Pan na bardzo wysokim
poziomie. Świadczy o tym chociażby certyfikat zdrowia „POLSUS”,
który potwierdza stosowanie szeroko pojętej profilaktyki
weterynaryjnej w stadzie. Czy gospodarstwo ma udokumentowane
spełnienie dodatkowych norm potwierdzających jego
„nowoczesność”?
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Jednostka uzyskała już w kwietniu 2005 roku Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji
do chowu i hodowli świń. Oznacza to, że w Zakładzie spełniane są
wszystkie normy dotyczące ochrony wody, gleby i powietrza.
Dodatkowo, część naszych gruntów wydzierżawiliśmy inwestorowi,
który buduje biogazownię o dużej mocy. Po jej uruchomieniu
zmniejszy się i tak już niewielka uciążliwość fermy dla środowiska
i mieszkańców najbliższej okolicy, a przede wszystkim ograniczone
zostaną nasze koszty produkcji. Uruchomienie instalacji planuje się
na miesiąc lipiec bieżącego roku. Posiadamy również Certyfikat
zgodności procesu produkcji i produktu w programie „PQS - System
Jakości Wieprzowiny” z wymaganiami specyfikacji PQS.
ZDIZ Żerniki Wielkie przystąpił do Systemu PQS praktycznie na
samym początku, kiedy system dopiero się rozwijał. Co Pana
skłoniło do takiej decyzji?
Certyfikat otrzymaliśmy już 18.01.2011 roku. Po zapoznaniu się
z warunkami produkcji umożliwiającymi uzyskanie takiego certyfikatu stwierdziłem, że nie ma żadnych przeszkód, żeby wystąpić
ze stosownym wnioskiem do biura certyfikacji. Już po trzech
miesiącach, w dniu 13 kwietnia 2011 roku uzyskaliśmy pozwolenie
na używanie wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego PQS.
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Fot. Pan Mirosław Koska - Prezes ZDIZ Żerniki Wielkie

Idea etykietowania mięsa i wprowadzania na rynek produktu
najwyższej jakości od początku jawiła mi się jako bardzo potrzebna,
zarówno dla producenta jak i konsumenta. Dość powiedzieć, że
produkcja żywności w różnych systemach jakości w wielu krajach
zaczyna być standardem.
Czy w swojej chlewni posiada Pan tylko produkcję PQS czy
prowadzi Pan również chów tradycyjny?
W naszym Zakładzie żywiec wieprzowy jest w 100% produkowany
zgodnie z procedurami i wymogami systemu PQS.
Jakie rasy świń posiada Pan w gospodarstwie? Które z nich są
elitą PQS?
Wszystkie rasy świń utrzymywane w gospodarstwie spełniają
wymogi rasowe w zakresie systemu PQS. Elitę stanowią więc
czystorasowe lochy i knurki ras wbp i pbz oraz knury mieszańcowe
pietrain x duroc. Z loch rasy pbz i wbp kojarzonymi z knurami ras wbp
i pbz produkujemy loszki mieszańcowe F1, które są kryte knurami
rasy pietrain x duroc. Pozyskane w ten sposób tuczniki
charakteryzują się bardzo dobrymi cechami rzeźnymi oraz wysoką
przydatnością przetwórczą. Optymalna barwa mięsa, jego
wodochłonność, kwasowość i zawartość tłuszczu śródmięśniowego
decydują o jego walorach kulinarnych - mięso jest kruche, soczyste i
smaczne.
Czy ZDIZ Żerniki Wielkie czerpie korzyści z tytułu przynależności
do Systemu PQS?
Póki co, bezpośrednio finansowych - nie, ale pośrednio owszem.
Nasze tuczniki mają bardzo dobra opinię i mogę powiedzieć, że
każdy kto zakupił choć jedną partię staje się potencjalnie naszym
stałym odbiorcą. W związku z tym, cena uzyskiwana za żywiec
wieprzowy jest bardzo wysoka. Ta dobra opinia przekłada się na
sprzedaż naszego materiału hodowlanego w postaci bezstresowych
czystorasowych loszek i loszek F1 oraz nasienia - utrzymuje się ona
na stałym poziomie, mimo iż branża znajduje się w kryzysie. Mam
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nadzieję, że wkrótce zakłady mięsne zwiększą swoje
zainteresowanie pozyskiwaniem surowca PQS i gotowe będą
więcej za niego zapłacić.
Zgodność produkcji z Systemem PQS jest weryfikowana przez
niezależną jednostkę certyfikującą na podstawie opracowanych
kryteriów technicznych. Czy Pana zdaniem te wymogi nie są zbyt
wygórowane?
Absolutnie nie. Uważam, że zdecydowana większość producentów
może u siebie wdrożyć system PQS. I powinna to zrobić choćby po
to, żeby stworzyć przeciwwagę dla mięsa pochodzącego z importu,
które często jest wątpliwej jakości. A to byłby już interes.
Jakie widzi Pan korzyści przyszłościowe dla producentów trzody
chlewnej, związane z rozwojem Systemu PQS?
My Polacy zawsze lubiliśmy cudze chwalić a swojego nie znaliśmy.
Potrzebna jest zmiana mentalności w naszym społeczeństwie. To
między innymi zadanie dla Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego,
na który łożymy przecież własne pieniądze. Czas kryzysu oraz
nierówne warunki produkcji w obrębie Unii Europejskiej nie sprzyjają
rozwojowi systemu PQS. Mimo tego, moim zdaniem należy rozwijać
ten system i wdrażać jego cele. Jestem przekonany, że coraz
bardziej świadomy konsument częściej i chętniej będzie sięgać po
produkty wyższej jakości.
Co, Pana zdaniem, jest słabym punktem Systemu PQS?
Zdecydowanie zbyt małe zainteresowanie produktami PQS
zakładów mięsnych. Niestety, podobnie jak dla konsumenta, najważniejszą pozostaje cena towaru. I trudno się dziwić, że przetwórcy
wolą sprowadzić z zagranicy gorszej jakości ale tańsze surowce.
Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich zakładów mięsnych, ale
z pewnością tych największych. Proponowane przez zakłady z cer-

tyfikatem PQS ceny za taki surowiec nie są wyższe niż za produkt
bez gwarancji jakości.
Jak ocenia Pan rozwój Systemu PQS na przestrzeni ostatnich lat?
Generalnie oceniam pozytywnie. Jednak w moim odczuciu sporadycznie pojawiające się reklamy systemu PQS są niewystarczające.
Przynajmniej w naszym regionie produkty oznaczone znakiem PQS
nie rzucają się w oczy. A przecież wieprzowina, ze względu na
zawartość biologicznie czynnych składników, jest żywnością
funkcjonalną.
Czy próbował Pan kiedyś mięso PQS?
Oczywiście. Chętnie sam przygotowuję kotlety schabowe „po
belwedersku”. Do soli i pieprzu dodaje się (przed nałożeniem
panierki) czosnek i majeranek. Całość smaruje się majonezem.
Przygotowanie więc jest bardzo proste a efekt wyśmienity. Warto
spróbować.
Czy Pana zdaniem, spoglądając na kawałek mięsa PQS można
ocenić, że jest to mięso lepszej jakości?
Jak najbardziej, choć łatwiej jest ocenić, że kawałek mięsa na pewno
nie jest objęty gwarancją PQS. Mięso PQS jest sprzedawane w
formie zapakowanej i oznakowanej logo. Ma ładną różowoczerwoną barwę i nie wycieka z niego nadmiernie sok mięśniowy.
Ważną cechą jest zawartość tłuszczu śródmięśniowego, który
decyduje o kruchości i soczystości mięsa. W programach
hodowlanych zwraca się coraz większą uwagę na jakość mięsa,
w tym na zawartość tłuszczu śródmięśniowego, którego winno być
około 2,5% a jest około 1%. A więc wieprzowina będzie jeszcze
smaczniejsza, i co za tym idzie być może wzrośnie jej spożycie czego życzę sobie oraz innym hodowcom i producentom.
Dziękuję za rozmowę.

Fot. Gospodarstwo Żerniki Wielkie

28

infoPOLSUS

Projekty zrealizowane
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

NOWOŚĆ
Strategia odbudowy i rozwoju produkcji
trzody chlewnej w Polsce do roku 2030

Promocja materiału
hodowlanego
podczas targów
i wystaw

Promocja materiału
hodowlanego
podczas targów
i wystaw

Wieprzowina od kuchni

Więcej wiem - mądrze jem
Promocja materiału
hodowlanego
podczas targów
i wystaw

Projekt edukacyjny
Wieprzowina - wiem co jem!

