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Gdy pojawiły się informacje o wystąpieniu afrykańskiego 

pomoru świń (APŚ) w Rosji, dla wielu ekspertów zasadniczym 

pytaniem było: Kiedy pomór będzie w Polsce? Europejskim, 

a przede wszystkim krajowym rynkiem wstrząsnęło potwierdzenie 

przypadków APŚ u dzików przy granicy z Białorusią. Wzdłuż 

tej granicy utworzono strefę z ograniczeniami i większą strefę 

buforową. Po pewnym czasie zmniejszono zakres obu stref. 

Poważnym problemem stało się zagospodarowanie świń z tych  

obszarów, zwłaszcza ze strefy z ograniczeniami. Na początku  

stosowano dopłaty do sprzedawanych tuczników, ale one się skończyły, a w strefie z ograniczeniami pozostało kilka 

tysięcy sztuk świń. Niestety, nie ma zlokalizowanych na tym terenie większych zakładów mięsnych. Duże zakłady 

mięsne nie chcą kupować tuczników ze strefy z ograniczeniami i wypowiadają wzajemne umowy z dostawcami. Tym 

bardziej śmiało działają na tym terenie pośrednicy oferujący rolnikom zakup świń za bardzo niskie ceny.

Wobec takiego załamania opłacalności produkcji świń na tym terenie, będzie zachodzić wygaszanie produkcji. 

Tym bardziej, że istnieje obowiązek badania serologicznego świń kierowanych na ubój oraz stosownej stawki innych 

świń z tegoż stada. Te ogromne koszty są ponoszone przez Skarb Państwa i niestety często przekraczają wartość 

sprzedawanych tuczników.

Istnieje oczywiście zagrożenie wystąpieniem kolejnych przypadków APŚ u dzików. Należy temu zapobiegać 

w największym stopniu. Jednak najważniejszym celem jest niedopuszczenie wystąpienia tej choroby u świń. 

Stąd apel Redakcji do wszystkich hodowców i producentów trzody chlewnej, aby stosowali wszystkie 

zalecane przez Głównego Lekarza Weterynarii środki bioasekuracyjne.

Wszelkie zalecenia i instrukcje w tym zakresie podane są przede wszystkim na stronie GIW 

www.wetgiw.gov.pl/asf. Również na stronie internetowej „POLSUS” www.polsus.pl w zakładce Informacje dla 

hodowców podajemy bieżące informacje nt. APŚ.

Szanowni Czytelnicy,
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Wykres 1. Pogłowie trzody razem i loch od roku 2007

Źródło: ZSRIR MRiRW.
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Początek roku 2014, to pierwszy od 

dawna okres, gdy stan pogłowia świń 

w Polsce zaczął się zwiększać. Zapewne 

najbardziej na skutek rosnącego importu 

warchlaków, ale także dane GUS wskazują 

na niewielki, jednak istniejący wzrost 

liczebności loch. Zmiana metodyki zbie-

rania danych przez GUS mogła wpłynąć na 

wyniki oceny rynku, stąd też spory dystans 

do pozytywnych wiadomości. Zatem sytu-

acja na naszym krajowym rynku jest nieco 

odmienna od reszty UE. Za rok 2013 

roczna produkcja trzody w UE dała w ekwi-

walencie wieprzowiny około 22 404 tysięce 

ton. Oczekiwano stopniowego wzrostu pro-

dukcji, prognozując na rok 2014 produkcję 

22 700 tysięcy ton. Jednak okazało się, że 

w wyniku działania kilku niekorzystnych 

czynników, w tym zwłaszcza wdrożenia za-

ostrzonych przepisów z zakresu dobrosta-

nu świń, ich produkcja zmniejszyła się 

w skali UE o kilka procent. Szacuje się, że 

na początku roku 2014 produkcja była 

mniejsza od tej z roku 2013 o ok. 2 - 3%. 

W wyniku zmniejszenia podaży wieprzo-

winy na rynku europejskim, niemal bez-

boleśnie przeszedł kryzys eksportu wywo-

łany przypadkami APŚ (afrykańskiego 

pomoru świń) u dzików w Polsce i na Litwie.

Produkcja wieprzowiny od 2007 roku 

wykazuje pewne wahania, ale z lekką ten-

dencją spadkową, podobnie jak produkcja 

wołowiny. Natomiast stała jest rosnąca 

produkcja mięsa drobiowego.

Produkcja trzody chlewnej jest jedną 

z ważniejszych gałęzi produkcji rolniczej 

w Polsce. Jednakże w ostatnich latach jej 

znaczenie systematycznie maleje. W 2010 

roku produkcja trzody stanowiła 24,6% 

towarowej produkcji zwierzęcej i 13,8% 

towarowej produkcji rolniczej, podczas gdy 

w 2000 roku było to odpowiednio 37,6% 

i 23,5%. Jest to jeszcze bardziej widoczne, 

jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że dziesięć 

lat temu wartość towarowej produkcji trzody 

była większa od innych gałęzi produkcji 

zwierzęcej. Przewyższała ona o 17% 

wartość produkcji mleka i była ponad trzy-

krotnie większa niż wartość produkcji dro-

biu. W 2010 roku była ona natomiast o 23% 

mniejsza od wartości towarowej produkcji 

mleka i tylko o 23% większa od wartości 

towarowej produkcji drobiu. Stało się tak 

dlatego, że produkcja trzody zmniejszyła 

się w tym okresie, podczas gdy mleka, 

a zwłaszcza drobiu, istotnie wzrosła.

Przyczyną spadku produkcji trzody 

był oczywiście spadek pogłowia trzody, 

który w ostatnich latach uległ nasileniu. 

W lipcu 2011 roku pogłowie trzody wyniosło 

13,5 mln sztuk, a w 2013 już tylko 10,994 

mln sztuk (wyk. 1). U podstaw tego leży 

nieopłacalność chowu trzody w wielu, 

zwłaszcza mniejszych, gospodarstwach. 

Informacja o wzroście pogłowia na 

początku 2014 roku może wynikać ze 

zmiany metodyki liczenia.

Oczywiście stan pogłowia trzody 

chlewnej i trendy zmian są powiązane 

z cenami trzody i kosztami jej produkcji. 

Szczególny wpływ mają ceny zbóż i soi. 

Bardzo wysokie ceny zbóż w ostatnich la-

tach obniżyły opłacalność produkcji. Na 

przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać 

bardzo niekorzystny trend w poziomie po-

głowia trzody, zwłaszcza w kategorii pogło-

wia loch. Na początku roku 2014 zaobser-

wowano wzrost zainteresowania produkcją 

trzody. Zaczęto notować zahamowanie 

spadkowej tendencji, a nawet wzrost pogło-

wia. Poważnym uderzeniem w branżę były 

przypadki padłych dzików z potwierdzonym 

zakażeniem wirusem afrykańskiego pomo-

ru świń. Nastąpiło poważne załamanie cen. 

Zakłady mięsne wykorzystały dramatyczny 

spadek cen żywca na zakupy tańszego 

surowca. Obecnie ograniczenia dotyczą 

znacznie zmniejszonej strefy przy granicy 

z Białorusią. Jednak w poważnym stopniu 

dotyczą także całej UE.

Zapewne stale malejący stan trzody 

i mniejsza podaż na rynku wpływały na 

Aktualny stan produkcji żywca 
wieprzowego w Polsce 

i najbliższe perspektywy
Tadeusz Blicharski
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa; IGiHZ PAN w Jastrzębcu
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Wykres 2. Ceny trzody wg wbc od roku 2011

Źródło: ZSRIR MRiRW.
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Wykres 3. Prognoza cen trzody w UE na rok 2014

Ceny podane są w euro na 100 kg tuszy. Linia czerwona oznacza średnią cen z lat 2009 – 2013, 

linia przerywana ceny z roku 2013, linie czarne proste – prognozy cenowe na rok 2014.
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utrzymywanie się dość korzystnych cen 

żywca. Chociaż generalnie ceny eu-

ropejskie wykazują podobne trendy i zró-

żnicowanie, zależne od skali produkcji 

poszczególnych krajów i ich zdolności 

eksportowych. Największy wpływ na kształ-

towanie cen europejskich ma obecnie 

rynek niemiecki i nasze ceny też są w pew-

nym stopniu od niego zależne (wyk. 4).

Ceny skupu trzody zaczęły rosnąć 

w 2011 roku i w latach 2012 oraz 2013 

utrzymywały się na tym samym, wysokim 

poziomie. Załamanie nastąpiło w roku 2014 

za sprawą wystąpienia dwóch przypadków 

APŚ u dzików (wyk. 2). Dalszy trend zmia-

ny cen zapewne będzie przebiegać jak w 

latach ubiegłych, choć zablokowanie wielu 

rynków eksportowych wpłynie negatywnie 

na poziom cen (wyk. 3).

Zwykle ceny trzody w UE, ze względu 

na wyższe koszty produkcji, były wyższe 

niż w USA. Spodziewano się dalszego 

zwiększania tej różnicy na skutek wdraża-

nia w UE coraz większych ograniczeń, np. 

z zakresu dobrostanu. Tymczasem zupeł-

nie niespodziewany wybuch epidemicznej 

biegunki świń (PED, Porcine Epidemic 

Diarrhoea) w krajach dalekiej Azji oraz USA 

i Kanadzie spowodował znaczący spadek 

produkcji.

Dla sytuacji na rynku europejskim du-

że znaczenie ma eksport wieprzowiny poza 

UE. W roku 2013 wyeksportowano z UE 

3 100 884 ton wieprzowiny. Największym 

odbiorcą była Rosja, gdzie wysłano 

747 233 ton, co stanowiło 24,1% całego 

unijnego eksportu.

Polska jest w grupie państw impor-

terów netto wieprzowiny. Pogłębiający się 

spadek produkcji wieprzowiny nie pozwala 

na uzyskanie pozytywnego bilansu w han-

dlu zagranicznym wieprzowiną. W roku 

2013 wyeksportowano 437 949 ton wiep-

rzowiny o wartości 912 301 tys. euro. Głów-

nymi odbiorcami były: Białoruś, Rosja, Wło-

chy, Japonia, Słowacja, Republika Czeska, 

Chiny i Węgry. Natomiast import wyniósł 

603 916 ton o wartości 1 298 799 tys. euro, 

a głównymi dostawcami były Niemcy, Bel-

gia, Dania, Holandia i Hiszpania.

Do roku 2013 Rosja nie była znaczą-

cym odbiorcą polskiej wieprzowiny. Kłopoty 

eksporterów niemieckich i hiszpańskich 

spowodowały w 2013 roku ułatwione wej-

ście na rynek rosyjski polskim eksporterom. 

W roku 2013 Rosja była ósmym, pod 

względem wartości, odbiorcą wieprzowiny 

z Polski. Jednocześnie zaczęły się rozwijać 

rynki dalekowschodnie, gdzie największym 

importerem wieprzowiny w roku 2013 była 

Japonia.

Najnowsze dane dotyczące handlu 

zagranicznego obejmują pierwsze trzy mie-

siące 2014 roku i przedstawione są na  

wykresie 4. Obecnie, po wprowadzeniu po-

ważnych ograniczeń, głównymi odbiorcami 

krajowej wieprzowiny są Włochy i nadal 

kilka innych, dość egzotycznych krajów. 

Polscy przetwórcy zaczęli odzyskiwać ry-

nek eksportu w 2012 – 2013 roku. Jednak 

potwierdzenie przypadków APŚ u dzików 

załamało ten proces. Tym bardziej nega-

tywnie wpłynęło to na stan i rozwój krajowej 

produkcji.

Nie uległa zmianie, przynajmniej w 

sposób zauważalny, struktura stad, zwłasz-

cza loch. Owszem, powstaje coraz więcej 

tuczarni opartych o importowane warchlaki, 

lecz liczba chlewni z lochami spada.

Obecnie na rynku występuje tenden-

cja funkcjonowania chlewni, które mogą 

oferować duże, wyrównane partie tucz-

ników o liczebności ok. 250 sztuk w jednym 

transporcie. Zrozumiałe, że w tej sytuacji 

poszukiwane są partie prosiąt-warchlaków 

o takiej liczebności. Przy założeniu orga-

nizacji pracy w chlewni polegającej na wy-

proszeniach loch co dwa tygodnie i odsa-

dzaniu prosiąt po 4 tygodniach, w stadzie 

o liczebności 300 loch będzie można w 26 

rzutach uzyskać razem w roku ok. 7200 

prosiąt, czyli ok. 277 prosiąt w jednym rzu-

cie. Praktycznie oznacza to, że dopiero 

dobrze zorganizowane stada o liczebności 

pow. 250 loch mogą dawać atrakcyjną ofer-

tę rynkową. Niestety, stad o liczebności 

A K T U A L N O Ś C I
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Wykres 4. Eksport i import w roku 2013 i 2014

Źródło: ZSRIR MRiRW.
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powyżej 200 loch w roku 2010 było w kraju 

299. Liczyły łącznie 270 483 lochy. Ocze-

kiwana produkcja od takiej liczby loch (w 

zależności od przyjętej produkcyjności), to 

ok. 6 mln prosiąt. W roku 2011 łączny im-

port prosiąt wyniósł ok. 2,6 mln sztuk. 

Oznacza to w przybliżeniu istnienie rynku 

dla 120 tys. loch, najlepiej w 400 

chlewniach po 300 loch każda.

Można z dużą odpowiedzialnością 

określić, że główną przyczyną spadku 

liczebności pogłowia jest przede wszystkim 

jego archaiczna struktura, czyli duża liczba 

małych gospodarstw w momencie wcho-

dzenia Polski do UE oraz nierówne szanse 

polskich producentów świń w porównaniu 

z ich odpowiednikami w krajach UE-15. 

Sytuacja ta utrzymuje się do chwili obecnej. 

Ze skalą produkcji wiąże się jej efektyw-

ność oraz możliwość kumulowania kapi-

tału. Niekorzystne warunki wejścia naszych 

struktur rolnych do UE miały mieć charakter 

przejściowy. Niestety, zostały utrwalone na 

długi czas. Można stwierdzić, że wyrów-

nywanie szans, od chwili wejścia do Unii, 

ma teraz charakter bardzo powolny. Należy 

pamiętać, że na dostosowanie gospo-

darstw do wymogów unijnych Belgowie, 

Francuzi czy Niemcy mieli po kilkadziesiąt 

lat, natomiast nasi producenci wielokrotnie 

mniej czasu. Oznacza to ogromną kumu-

lację wydatków, nie mających za wiele 

wspólnego z efektywnością produkcji.

Niestety, trudno zauważyć w Polsce 

działania wzmacniające nielicznych dużych 

krajowych producentów świń, którzy z wielu 

powodów powinny być preferowani. Można 

wręcz stwierdzić, że różnego rodzaju re-

gulacje administracyjne wymierzone są 

przeciwko nim.

Wiele uwagi zwraca się na niekorzyst-

ne relacje cen żywca i pasz. Ale podobne 

ceny występują w innych rozwiniętych kra-

jach i dają możliwości efektywnej i opłacal-

nej produkcji. Z niską efektywnością krajo-

wych gospodarstw i wielką wrażliwością na 

spadek cen wiąże się słaby poziom facho-

wości wielu producentów trzody.

Po okresie intensywnych działań 

Ministerstwa Rolnictwa i organizacji sa-

morządowych, w tym „POLSUS”, pojawiło 

się szereg działań mogących poprawić 

sytuację na rynku.

Szkolenia

Podjęto poważne akcje szkoleniowe, 

np. z zakresu nowoczesnej i komplek-

sowej produkcji prosiąt. Drugim ważnym 

elementem realizacji strategicznych 

założeń są szkolenia z zakresu procedur 

uzyskiwania pozwoleń na budowę lub 

rozbudowę chlewni. Mając na uwadze 

konieczność prowadzenia rachunkowości 

przez ubiegających się o pomoc z PROW, 

ze środków EFFROW pod kierunkiem 

instytucji wdrażającej FAPA przygotowano 

finansowanie programu szkoleń z zakresu 

rachunkowości dla rolników.

PROW 2014-2020

Wreszcie najważniejszym elementem 

realizacji założeń rozwoju sektora trzody 

chlewnej jest przyjęcie w Programie Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 finansowego wsparcia inwestycji 

w zakresie produkcji prosiąt. Wsparcie jest 

określone w Poddziałaniu 6.5.1: Pomoc na 

inwestycje w gospodarstwach rolnych 

(Modernizacja gospodarstw rolnych).

Pomoc ma formę refundacji części 

kosztów kwalifikowalnych operacji. Nie ma 

możliwości wsparcia zakupu zwierząt, roś-

lin oraz używanych maszyn i wyposażenia.

Maksymalna wysokość pomocy nie 

może przekroczyć kwoty 900 000 zł. 

Pomoc przyznaje się na operację o pla-

nowanej wysokości kosztów kwalifiko-

walnych powyżej 50 tys. złotych. Po 

zakończeniu operacji minimalna liczba loch 

w stadzie musi wynosić 50 sztuk.

Regulacje prawne

Kolejnym elementem w niedalekiej 

przyszłości mogącym mieć pozytywny 

wpływ na sektor trzody chlewnej jest 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

go i Rady (UE) 1308/2013 wprowadzające 

regulacje prawne, m. in. w sprawie orga-

nizacji rynków rolnych. Artykuł 168 zawiera 

określenia dotyczące umów lub ofert 

umów. Otóż umowy mają zawierać w 

szczególności cenę do zapłaty, która jest 

niezmienna i określona w umowie lub jest 

obliczana poprzez połączenie różnych 

czynników określonych w umowie. Jest to 

bardzo poważne umocnienie pozycji dos-

tawców, np. żywca wieprzowego, którzy 

w Polsce mają dotychczas bardzo słabą 

pozycję w relacjach z przemysłem mięs-

nym. Prowadzone przez lata negocjacje 

z przedstawicielami przemysłu mięsnego, 

aby dobrowolnie zgodzili się na wpro-

wadzenie do umów elementu cenowego 

nie przyniosły rezultatu. Teraz rozwiązanie 

to będzie wprowadzane na drodze prawa.

Rozporządzenie zawiera także za-

pisy o możliwości utworzenia Prywatnego 

Funduszu Ubezpieczeniowego. Fundusz 

powstałby przy początkowym wsparciu 

Państwa tak, aby jego zasoby uzyskane 

w drodze zwrotnej pożyczki wynosiły 100 

mln zł. Następnie byłby uzupełniany z opłat 

od transakcji. Zasoby funduszu urucha-

mianoby na pomoc w przypadku działania 

sił wyższych, chorób lub drastycznego 

spadku cen. Zasoby Funduszu byłyby 

zarządzane przez producentów.

Zatem stopniowo, ale kompleksowo 

powstaje szereg działań, które wspierają 

sektor produkcji trzody chlewnej. Można 

oczekiwać pozytywnych efektów działań za 

ok. 2 lata, gdy zostaną ukończone pierwsze 

inwestycje, a poziom efektywności produk-

cji będzie się nadal poprawiać.
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Wieprzowina jest kojarzona nega-

tywnie pod względem właściwości pro-

zdrowotnych, mimo że dzisiejsze świnie są 

różne od tych, które przed laty dostarczały 

dużych ilości mięsa tłustego i tłuszczu. 

Sytuacja ta zmieniła się radykalnie w latach 

dziewięćdziesiątych. W wyniku selekcji, 

doskonalenia żywienia świń i warunków 

utrzymania obecnie hodowcy są w stanie 

dostarczać świnie, których grubość 

słoniny, głównego źródła tłuszczu, jest już 

bardzo mała, a czasami podobna do 

grubości wyściółki tłuszczowej pod skórą 

jaka może wystąpić u innych gatunków 

zwierząt, które nie mają słoniny w ogóle.

Dziś mięso jest jednym z podsta-

wowych produktów żywnościowych. 

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej w 2013 roku 

statystyczny Polak w ciągu roku zjadał 

łącznie z podrobami około 70 kg mięsa. 

Struktura spożycia wskazuje, że najwięk-

szym uznaniem cieszy się wieprzowina, 

bowiem spożywamy jej około 36 kg. Na 

drugim miejscu jest mięso drobiowe (27 kg) 

i na końcu wołowina (1,6 kg). W porów-

naniu z innymi krajami europejskimi 

wyglądamy dość skromnie. Na przykład 

w Hiszpanii na osobę przypada 66 kg 

wieprzowiny, w Austrii 59,5 kg, Niemcy 

zjadają jej 53 kg a Duńczycy 64 kg. Nie 

bez znaczenia na wielkość naszego 

spożycia ma wpływ negatywny wizerunek 

mięsa wieprzowego kreowany w mediach. 

Również dietetycy i lekarze ze względów 

zdrowotnych zalecają rezygnację lub 

ograniczenie spożywania mięsa czerwo-

nego. W związku z tym wiele osób 

spożywających wieprzowinę ma poczucie 

winy, że je tłusto i niezdrowo.

Dążąc do zmiany fałszywego, 

negatywnego wizerunku wieprzowiny 

Polski Związek Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS” przygotował 

opracowanie pt. „AKTUALNA WARTOŚĆ 

DIETETYCZNA WIEPRZOWINY, jej zna-

czenie w diecie i wpływ na zdrowie kon-

sumentów”, które obala wiele powszech-

nych mitów o jakości wieprzowiny i jej 

negatywnym wpływie na zdrowie konsu-

mentów. Publikacja przedstawia aktualną 

wartość dietetyczną mięsa wieprzowego 

i wykazuje, że wartości charakteryzujące 

ten gatunek mięsa prezentowane dotych-

czas w literaturze krajowej, są już nieaktu-

alne, bowiem przez ostatnie 20 lat jego 

wartość w tym zakresie uległa znacznej po-

prawie i dziś wieprzowina z powodzeniem 

może być stosowana w codziennej diecie.

Opracowanie powstało dzięki możli-

wości pozyskania wsparcia z Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego. Uzyskane 

środki pozwoliły na przeprowadzenie 

analiz laboratoryjnych, opracowanie wy-

ników badań oraz ich upowszechnienie 

w formie drukowanej.

Przy zaangażowaniu uznanych fa-

chowców i akredytowanych laboratoriów 

przeprowadzono badania, którymi objęto 

120 tusz wieprzowych w przedziale 

85-95 kg, pochodzących od świń mieszań-

ców ras wbp x pbz, o znanym i udokumen-

towanym pochodzeniu, wyprodukowanych 

zgodnie z założeniami Krajowego Pro-

gramu Hodowlanego i według plano-

wanych kojarzeń.

Materiał do analiz pobierano od zwie-

rząt sklasyfikowanych do 3 klas mięsności, 

tj. S, E i U. Dla każdej klasy pobrano próby 

od 40 sztuk z następujących elementów: 

boczek bez kości, karkówka, łopatka, 

schab z kością, szynka, żeberka oraz 

schab bez kości, tkanki łącznej i tłusz-

czowej okalającej mięsień.

W każdym z elementów określono 

podstawowy skład chemiczny, zawartość 

składników mineralnych, cholesterolu, 

witamin z grupy B, A i E oraz kwasów 

tłuszczowych. Dla każdego elementu tuszy 

wieprzowej obliczono wartość ener-

getyczną. Uzyskane wyniki porównane 

zostały z danymi literaturowymi z lat 90. 

oraz nowszymi, powszechnie stoso-

wanymi jako dowód na szkodliwy wpływ 

konsumpcji mięsa wieprzowego na 

zdrowie ludzi.

Uzyskane najnowsze wyniki wska-

zują, że współczesna wieprzowina z po-

wodzeniem może być stosowana w co-

dziennej diecie. To mięso charakteryzuje 

się wysoką jakością i lepszą, w porównaniu 

z wcześniejszymi latami, wartością odżyw-

czą, bowiem zawiera mało tłuszczu, ma 

korzystny profil kwasów tłuszczowych, 

korzystne proporcje kwasów omega-

6:omega-3, mniej cholesterolu i kalorii, jest 

cennym źródłem witamin oraz dobrze 

przyswajalnego żelaza. Ponadto zawiera 

mało soli a jej podstawową zaletą jest 

obniżona zawartość tłuszczu.

Mamy nadzieję, że ta interdyscypli-

narna praca specjalistów z zakresu 

żywienia człowieka, technologii żywności 

oraz chowu i hodowli trzody chlewnej, 

zrealizowana z inicjatywy i pod kierunkiem 

Polskiego Związku Hodowców i Producen-

tów Trzody Chlewnej „POLSUS”, będzie 

postrzegana jako najnowsze kompendium 

wiedzy na temat aktualnej wartości diete-

tycznej mięsa wieprzowego, a upowszech-

nienie wyników badań pozwoli na zmianę 

dotychczasowego wizerunku mięsa wiep-

rzowego i stosowanie go bez obaw 

w codziennej diecie.

Pełna wersja publikacji jest dostępna 

na stronie internetowej www.polsus.pl.

Aktualna wartość dietetyczna 
*mięsa wieprzowego

Tadeusz Blicharski, Anna Hammermeister, Agnieszka Warda
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

*Artykuł opracowano na podstawie publikacji przygotowanej pod kierunkiem dra T. Blicharskiego pt. „Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie 
w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów”, zrealizowanej w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
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Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny

Dwukrotnie mniejsza niż dotychczas uważano zawartość tłuszczu w mięsie, które przez konsu-

mentów oraz specjalistów od żywienia człowieka postrzegane jest jako tłuste, np. boczek czy 

żeberka. Szczególnie boczek, który jeszcze 20 lat temu zawierał około 50% tłuszczu, w efekcie 

selekcji zwierząt i poprawy ich mięsności zmienił swoje proporcje i dziś ma średnio o 15% mniej 

tłuszczu.

Wieprzowina w porównaniu z mięsem wołowym charakteryzuje się korzystnym profilem kwasów 

tłuszczowych: niższą zawartością kwasów nasyconych - SFA (tzw. „złego” tłuszczu) i znacznie 

wyższą zawartością wielonienasyconych kwasów PUFA (tzw. „dobrego” tłuszczu), a więc i ko-

rzystniejszą proporcją kwasów PUFA/SFA.

W porównaniu z mięsem drobiowym wieprzowina, pomimo niższej całkowitej zawartości PUFA, 

charakteryzuje się znacznie korzystniejszą proporcją kwasów omega-6 i omega-3. Proporcja 

kwasów omega-6 do omega-3 w wieprzowinie, niezależnie od wyrębu, wynosi poniżej 10:1, a w 

mięsie drobiowym 20:1.

Poziom cholesterolu jest zbliżony we wszystkich elementach tuszy wieprzowej, ale jego zawartość 

jest mniejsza niż dotychczas podawano w literaturze. W porównaniu z normami amerykańskimi 

USDA polski boczek zawiera mniej cholesterolu o 41%, żeberka o 57% a łopatka, szynka i schab 

o 31-35%. Wieprzowina w porównaniu z mięsem drobiowym zawiera mniej cholesterolu 

(0,54 wobec 0,58-0,74 g/kg).

Wartość energetyczna wieprzowiny zmniejszyła się znacząco w efekcie poprawy umięśnienia świń 

oraz ich lepszego żywienia i utrzymania zgodnie z wymogami dobrostanu. Dla wszystkich elemen-

tów tuszy średnie wartości kaloryczności podawane do tej pory były znacząco wyższe w stosunku 

do wartości stwierdzonych w niniejszym doświadczeniu. Aktualnie 100 g schabu dostarcza 152 

kcal, a 100 g szynki tylko 118 kcal! Dla porównania 100 g tuszki kurczaka to 158 kcal.

Wieprzowina jest cennym źródłem witaminy E. Jest jej dwa razy więcej niż dotychczas sądzono. 

Witaminy B  jest najwięcej w karkówce. Im większa mięsność, tym więcej witaminy B .6 1

Wyniki badań wskazują, że żelazo z mięsa wchłania się w 20-50%, natomiast z produktów 

roślinnych w 1-8%. Poza wątrobą, najbardziej bogatą w żelazo, spośród wszystkich elementów 

tuszy wieprzowej najwięcej żelaza zawiera karkówka (6,25 mg/100 g). Dla porównania w pow-

szechnie zalecanym szpinaku żelazo występuje w ilości 3,57 mg/100 g, a jego przyswajalność jest 

zaledwie na poziomie 1%.

Wieprzowina ma niską zawartość sodu (0,33-0,58 g/kg) w porównaniu z wołowiną (0,74 g/kg) 

i drobiem (0,77 g/kg). Dlatego można proponować ją jako składnik diety przy nadciśnieniu 

tętniczym.

Aktualnie kulinarne mięso wieprzowe nie zawiera zbędnego tłuszczu, ma prawidłową różowo-

czerwoną barwę, jest delikatne i kruche, a optymalny poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) 

korzystnie kształtuje jego smak, zapach i soczystość.

Wartość odżywcza i prozdrowotna mięsa wieprzowego uległa znacznej poprawie przez ostatnie 

20 lat. Na początku lat 90. średnia mięsność tuczników kształtowała się na poziomie tylko 43%! 

Obecnie zawartość mięsa w tuszy wynosi średnio 57%. Jest to efekt systematycznej pracy 

hodowlanej nad poprawą mięsności tuczników. Obecnie wieprzowina nie ustępuje pod względem 

wartości odżywczych innym rodzajom mięs.
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Doświadczenia krajów rozwiniętych 

wskazują, że wraz ze wzrostem zamoż-

ności kurczy się udział rolnictwa w tworze-

niu wartości dodanej gospodarki narodo-

wej. Jest to proces naturalny i wydawać by 

się mogło, że przebiega w sposób nie-

powodujący większych strat w wymiarze 

ogólnogospodarczym. Skoro specyficzne 
[1]właściwości czynnika ziemi  implikują 

nieefektywną alokację czynników pro-

dukcji, to, zgodnie z doktryną ekonomii 

neoliberalnej, konieczny jest ich odpływ 

w kierunku bardziej wydajnych sektorów. 

Takie podejście jest jednak nieuzasadnio-

ne i rodzi negatywne konsekwencje w pos-

taci deprecjacji rolnictwa w stosunku do 

innych działalności, rozwoju koncernów 

transnarodowych w przemyśle spożyw-

czym, upadku gospodarstw drobnotowa-

rowych, ze wszystkimi tego konsekwen-

cjami czy też degradacji środowiska 

naturalnego. Wymiernym skutkiem opisa-

nego procesu jest rozwieranie się nożyc 

cen na niekorzyść rolnictwa i odpływ war-

tości dodanej do jego otoczenia – punktów 

skupu, przetwórców, hurtowników, których 

marża często przewyższa marżę samego 

producenta rolnego. Skalę tego drenażu 

w długim okresie (trwającym ok. 10 lat) 

określa się na 7-8% realnej produkcji 

globalnej rolnictwa. Przy czym szacunek 

ten zakłada dopłaty w ramach WPR, bez 

nich byłoby to ok. 11-13%. Konieczny staje 

się więc mechanizm retransferu (zwróce-

nia) tej części dochodu poprzez instrumen-

ty rynkowe bądź aktywną rolę państwa.

Możliwości zwiększania wartości 
dodanej w skoordynowanych 
systemach produkcji mięsa 
wieprzowego

Sebastian Stępień
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obok relatywnie niskiej efektywności 

produkcji rolniczej, producent rolny obar-

czony jest także większym ryzykiem 

zmienności cen, a zmiany koniunktury 

w rolnictwie przebiegają w sposób bardziej 

gwałtowny aniżeli zmiany koniunktury 

ogólnogospodarczej. Zarówno ceny, jak 

i produkcja rolna wykazują relatywnie wy-

sokie wahania, przy czym w długim okresie 

straty ekonomiczne nie są rekompenso-

wane zyskami, a nadwyżka ekonomiczna 

przejmowana jest przez działy pozarol-

nicze – pośredników i przetwórców żyw-

ności. Ich marża to różnica między ceną 

produktu finalnego a ceną uzyskiwaną 

przez rolnika w punkcie skupu (przykła-

dowo dla mięsa wieprzowego wynosi ona 

ponad 9 zł, dla ceny żywca na poziomie 

6 zł). Celem artykułu jest określenie dzia-

łań, które mogą podjąć producenci rolni 

w celu zwiększania wartości dodanej. Pub-

likacja skupia się na rynku żywca wieprzo-

wego w Polsce, ze względu na zacho-

dzące w ostatnich latach przeobrażenia 

i trudności producentów trzody chlewnej.

Czynnikiem wpływającym na rozwój 

rynku mięsa wieprzowego w Unii Euro-

pejskiej są przede wszystkim ceny pasz, 

które kształtują opłacalność chowu. Droże-

jące zboża prowadzą do restrukturyzacji 

branży, czego efektem jest upadek mniej 

Relacje cenowe i koszty 
produkcji trzody 
chlewnej

efektywnych podmiotów i wzrost koncen-

tracji pogłowia w większych gospo-

darstwach. Duże znaczenie dla funkcjo-

nowania sektora mają ponadto wymogi 

unijne dotyczące dobrostanu zwierząt 

i ochrony środowiska. Wystarczy wspom-

nieć o unijnej dyrektywie w zakresie 

dostosowania pomieszczeń dla loch, która 

obowiązuje od początku 2013 roku. 

Konsekwencją wyżej opisanych tendencji 

jest zmiana geograficznej struktury 

produkcji żywca wieprzowego w UE. 

Skurczyła się ona przede wszystkim 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Powodem tej sytuacji był spadek opła-

calności produkcji, przede wszystkim 

w mniejszych, niewyspecjalizowanych 

gospodarstwach, brak środków na po-

prawę efektywności i konkurencyjności 

produkcji oraz przestawienie się wielu pod-

miotów na produkcję roślinną, wymaga-

jącą mniejszych nakładów pracy, a przy 

tym dającą możliwość uzyskania wyższych 

dopłat bezpośrednich.

W Polsce tendencja spadkowa po-

głowia świń trwa nieprzerwanie od 2006 

roku. W końcu listopada 2012 r. liczba 

zwierząt wyniosła 11,1 mln sztuk, w 2013 

roku spadła poniżej 11 mln szt. Według 

danych GUS pogłowie trzody chlewnej 

w końcu listopada 2013 r. liczyło 10 994,4 

tys. sztuk, wykazując w porównaniu z 

analogicznym okresem ubiegłego roku 

spadek o 1,2%. Zaledwie w ciągu 7 lat 

pogłowie obniżyło się o ok. 8 mln szt. (po-

nad 40%). Spadkowi podaży towarzyszył 

[1] Zalicza się do nich m. in.: niską elastyczność cenową i dochodową popytu na żywność, niemobilność czynnika ziemi i jej niepodzielność, biologiczny charakter 
produkcji i związany z tym wolniejszy obrót kapitału, uzależnienie od czynników przyrodniczo-klimatycznych.
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wzrost cen skupu żywca z 3,8 zł/kg do 

6,2 zł/kg we wrześniu 2013 r. Tym samym 

ceny w Polsce były wyższe od cen u naj-

większych producentów mięsa wieprzo-

wego w UE – Niemiec, Francji, Danii, 

Holandii, Belgii. Kilka miesięcy później 

sytuacja zmieniła się diametralnie na sku-

tek wykrycia w Polsce, w pobliżu granicy 

z Białorusią, dwóch przypadków choroby 

afrykańskiego pomoru świń u dzików. 

Reakcją na zaistniałą sytuację było 

ograniczenie popytu na żywiec przez 

zakłady przetwórcze w Polsce, przede 

wszystkim w rejonach objętych ogra-

niczeniami (powiaty województwa 

podlaskiego, części lubelskiego i mazo-

wieckiego), a w państwach trzecich 

wprowadzenie embarga na polską 

wieprzowinę (w tym w Rosji, na Ukrainie 

i Litwie). Skutkiem był spadek cen skupu do 

poziomu 4,2 zł/kg wagi żywej (średnio 

w kraju, a na obszarach zagrożonych 

znacznie poniżej 4 zł/kg) na przełomie 

lutego i marca 2014 r. W następnych 

tygodniach nastąpiło odbicie i w połowie 

kwietnia zanotowano przeciętną cenę sku-

pu 5,10 zł/kg żywca, tj. ok. złotówkę mniej, 

niż płacono w drugiej połowie 2013 roku. 

Była to cena niższa niż średnio w UE i niż-

sza niż w Niemczech, choć nadal przekra-

czała cenę skupu w Danii, Belgii i Holandii.

Opłacalność produkcji należy jednak 

rozpatrywać nie tylko z perspektywy cen 

mięsa wieprzowego, ale przede wszystkim 

ich relacji do kosztów wytwarzania. I tak, 

średni koszt wyprodukowania 1 kg tucz-

nika (w cyklu zamkniętym) w I. połowie 

2013 roku, według kalkulacji Wielko-

polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu, kształtował się na poziomie 

5,5 zł. Wrześniowa cena żywca pokrywała 

zatem z nadwyżką koszty chowu (choć 

jeszcze w maju 2013 r. była od nich niższa 

– 5,1 zł). Jednocześnie sytuacja w II. 

połowie 2013 roku była bardziej korzystna 

niż rok wcześniej, kiedy koszty kształto-

wały się na poziomie ok. 6 zł, przy średniej 

cenie skupu 5,3 zł. Poprawa opłacalności 

była wynikiem niższych cen zbóż paszo-

[2]wych . Choć sytuacja ekonomiczna pro-

ducentów trzody uległa poprawie, to warto 

podkreślić, że w latach 2004-2010 średnia 

relacja cen skupu żywca wieprzowego do 

kosztów produkcji wynosiła 1,3, w II poło-

wie 2013 roku jest to 1,1. Z kolei w kwietniu 

2014 roku przeciętny koszt produkcji 1 kg 
[3]żywca oscylował wokół 5,9-6,0 zł  i 

znacznie przekraczał cenę skupu żywca – 
[4]5,1 zł/kg . Warto też zaznaczyć, że dla 

osiągnięcia tzw. dochodu parytetowego 

(równego średniemu wynagrodzeniu w 

gospodarce narodowej wg GUS) cena 

skupu powinna wynosić ok. 6,3 zł, a więc 

być wyższa o ponad 1 zł od aktualnej ceny 

skupu. W sytuacji ograniczenia w eks-

porcie polskiej wieprzowiny, utrzymu-

jącego się ujemnego salda w handlu 

zagranicznym i spadającego popytu na ten 

gatunek mięsa na rynku wewnętrznym, 

trudno jednak spodziewać się wzrostu cen 

do tego poziomu w kolejnych miesiącach.

Istotne dla określenia pozycji produ-

centa rolnego na rynku żywca wieprzo-

wego jest ustalenie relacji cen otrzymywa-

nych przez niego w skupie do cen 

detalicznych. Wskaźnik ten określa jaki 

udział wartości dodanej produktu final-

nego trafia do gospodarstwa rolnego, a 

ile przejmuje jego otoczenie. Z danych 

zawartych w tabeli 1. wynika, że w latach 

2010-2013 relacja ceny skupu do ceny 

detalicznej zwiększyła się z ok. 28% do 

41%, co jest wynikiem szybszego wzrostu 

cen surowca niż cen wyrobu gotowego. 

Ostatnie miesiące przyniosły jednak po-

gorszenie relacji cena skupu:cena deta-

liczna, co jest konsekwencją załamania się 

popytu i spadku cen żywca. W dłuższym 

okresie, tj. w latach 1997-2011 udział 

surowca w cenie detalicznej mięsa 

wieprzowego wahał się w przedziale 33-
[5]54%, przy średniej równej 42% . Tym 

samym niemal 60% wartości rynkowej 

Tabela 1. Ceny mięsa wieprzowego w wybranych fazach przetwarzania 

Ceny w zł/kg 2010 2011 2012 IX 2013 IV 2014

Cena skupu żywca 3,8 4,5 5,3 6,2 5,1

Cena poubojowa mięsa 5,1 6,0 7,1 8,0 6,5

Ceny detaliczne mięsa wieprzowego* 13,7 14,1 15,4 15,4 13,5

Relacja ceny skupu do ceny detalicznej 27,7% 31,9% 34,4% 40,8% 37,8%

Relacja ceny poubojowej do ceny detalicznej 37,2% 42,6% 46,1% 52,6% 48,1%

*Średnia cena trzech produktów objętych badaniem GUS: schabu z kością, szynki gotowanej 
i kiełbasy toruńskiej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rynku Mięsa Wieprzowego 2013, nr 25 oraz 
2014, nr 15; Ceny w gospodarce narodowej. Lipiec 2013 r., GUS, Warszawa 2013 
oraz strony internetowej www.cenyskupu.pl

[2] Średnia cena pszenicy paszowej we wrześniu 2013 roku wynosiła 735 zł, kukurydzy paszowej 784 zł, żyta paszowego 515 zł. Te same ceny w 2012 roku 
kształtowały się odpowiednio na poziomie 932 zł, 898 zł i 785 zł (Rynek zbóż 2013, nr 38).
[3] Wyższe koszty w porównaniu z wrześniem 2013 roku to skutek wyższych cen zbóż paszowych: pszenicy – 785 zł/tonę i żyta – 620 zł/tonę.
[4] Obliczenia własne na podstawie bazy danych Agrokoszty oraz informacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
[5] Cenę detaliczną mięsa stanowił koszyk trzech produktów: schabu z kością, łopatki z kością oraz boczku z żeberkami.

13%

45%

42%

Gospodarstwa rolne

Przetwórcy 
(ubojne, rzeźnie, 
zakłady mięsne)

Detaliści

Rysunek 1. Udział wartości dodanej kolejnych faz produkcji w cenie detalicznej mięsa
wieprzowego średnio w latach 1997-2011.
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produktu przejmowali pośrednicy – za-

kłady skupujące, przetwórnie, hurtow-

nie i detaliści, i to w ramach tej wartości 

można dokonywać przepływu nadwyżki 

ekonomicznej do producenta rolnego.

Jednocześnie w ostatnich latach 

obserwuje się wzrost udziału marż handlu 

detalicznego. Wynika to z faktu, iż w miarę 

wzrostu zamożności i zmiany trybu życia 

(brak czasu na przyrządzanie posiłków we 

własnym gospodarstwie domowym), coraz 

większą część popytu stanowią produkty 

wysoko przetworzone, o dużej wartości 

dodanej. Nadwyżkę z tego tytułu przejmują 

nie przetwórcy, ale sprzedawcy finalni, 

w tym przede wszystkim duże sieci han-

dlowe, które wykorzystują swą siłę przetar-

gową do negocjacji niższych cen u swoich 

dostawców. Spadek marży przetwórcy wy-

nikać może także ze wzrostu wydajności 

pracy i produktywności kapitału, osiągnię-

tego dzięki nakładom inwestycyjnym po 

akcesji do UE. Z drugiej strony, niższy u-

dział przemysłu mięsnego w cenie finalnej 

może być efektem stosowania tańszych 

technologii produkcji, m. in. stosowania 

wypełniaczy przy wyrobie wędlin (solanek 

wodnych, białek sojowych itp.).

Warto też przypomnieć, że sektor 

rolny jako pierwotny etap produkcji, jest 

znacznie bardziej wrażliwy na zmiany 

koniunktury gospodarczej aniżeli działy 

pozarolnicze. W miarę przechodzenia na 

wyższy stopień przetworzenia, skala fluk-

tuacji się obniża i najniższe wahania wys-

tępują na poziomie handlu detalicznego. 

W długim okresie, w przypadku sektora 

wieprzowiny, różnice między najwyższymi 

i najniższymi cenami skupu żywca wie-

przowego dla kolejnych 2-3 lat sięgają 

nawet 50% (tak było np. w latach 2004-

2006 i 2008-2010), dla cen mięsa suro-

wego nie przekraczają 20%, a cen 

przetworów mięsnych maksymalnie kilka-

naście procent. Dlatego obecna, relatyw-

nie korzystna dla producentów żywca 

wieprzowego, sytuacja cenowa może mieć 

charakter przejściowy. W dalszej części 

artykułu wskazana zostanie jedna z możli-

wości przeciwdziałania negatywnym skut-

kom wahań cen i zwiększania wartości 

dodanej w produkcji mięsa wieprzowego 

w długim okresie.

W drugiej połowie XX wieku w krajach 

wysokorozwiniętych rozwinęła się koordy-

nacja pionowa, która ma swoje źródło 

w pogłębiającej się rozbieżności między 

rozproszonymi, na ogół drobnymi gospo-

darstwami rolnymi, a skoncentrowanymi 

firmami przemysłu spożywczego i handlo-

wymi. Koordynacja pionowa definiowana 

jest jako ciągły transfer produktu od rolnika 

do konsumenta lub jako koordynacja 

kolejnych etapów produkcji pod względem 

ilości, jakości i czasu. W produkcji żywca 

wieprzowego przeważają dwa rozwią-

zania. W wielu krajach europejskich, takich 

jak Niemcy, Holandia, Francja dominują 

transakcje rynkowe typu spot (sprzedaż 

do punktu skupu oferującego w danym mo-

mencie najlepsze warunki, bez formalnych 

powiązań), uzupełnione o nieformalne 

długoterminowe porozumienia i kontrakty 

marketingowe określające warunki sprze-

daży i zakupu surowca. W innych krajach, 

takich jak Stany Zjednoczone, Dania czy 

Hiszpania pełna pionowa koordynacja jest 

szeroko rozwinięta, zastępując w dużej 
[6]części wolny rynek . W tych systemach 

producenci rolni przestrzegać muszą wy-

tycznych odnośnie systemów chowu, 

stosowanych pasz, zabiegów weteryna-

ryjnych itp., aby otrzymany towar był 

jednakowy pod względem jakościowym, 

ułatwiając przetwórcom zdobywanie wy-

branych segmentów rynku (przykładowo 

duńskie rzeźnie oferują towar specjalnie 

Skoordynowany system 
produkcji

wyselekcjonowany na rynki: brytyjski i ja-

poński). I choć kontrakty produkcyjne 

ograniczają w części swobodę gospodar-

stwa rolnego, czyniąc je często podległym 

scentralizowanym decyzjom przetwórców, 

to podkreśla się przy tym korzyści, jakie 

daje taki system wytwarzania żywności. 

Bez wątpienia dowodem na to może być 

ekspansja mięsa z Danii i Stanów 

Zjednoczonych na rynki międzynarodowe.

Jednym z głównych motywów dzia-

łania producentów i przetwórców mięsa 

w kierunku rozwoju skoordynowanych sys-

temów produkcji uznaje się wzrastające 

wymogi co do jakości mięsa wśród kon-

sumentów. W szczególności chodzi o speł-

nienie przez producentów i przetwórców 

takich norm, jak dobrostan zwierząt, 

bezpieczeństwo żywnościowe, możliwość 

śledzenia łańcucha produkcyjnego oraz 

dbałość o środowisko naturalne. Można 

stwierdzić, że synchronizowanie produkcji 

mięsa wieprzowego w celu zapewnienia 

jakości i bezpieczeństwa żywnościowego 

dostarcza bodźców dla koordynacji nieryn-

kowej, w której ważniejszą rolę odgrywają 

różnego rodzaju powiązania instytucjonal-

ne aniżeli czynniki ekonomiczne (cena 

surowca). Argumentuje się, że zwykłe 

transakcje rynkowe nie są w stanie 

zapewnić producentom odpowiedniej 

informacji odnośnie wymogów klientów. 

Współpraca gospodarstw z odbiorcami 

(rzeźniami, zakładami mięsnymi) pozwala 

zatem „zaoszczędzić” koszty transakcyjne. 

Z punktu widzenia hodowcy trzody chlew-

nej korzyści związane są z premiami za 

odpowiednią jakość surowca (czyli taką, na 

którą jest największe zapotrzebowanie na 

rynku), natomiast dla przetwórcy kluczową 

kwestią jest pozyskanie zwierząt o zbli-

żonej jakości, na pożądanym poziomie 

i w odpowiednim miejscu i czasie. Koordy-

nacja pionowa ma również ważne zna-

czenie w zmniejszaniu niepewności co do 

jakości towarów w sytuacjach kryzyso-

wych, które w przemyśle mięsnym 

występują dość często (np. choroba BSE, 

pryszczyca, ptasia grypa).

Z badań na temat sektora mięsnego 

w Wielkiej Brytanii wynika, że integracja 

pionowa jest obecnie dominującą formą 

[6] W Danii w systemie kooperacyjnym produkowanych, ubijanych i przetwarzanych jest łącznie ponad 90% świń, w Stanach Zjednoczonych ponad 70%.
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organizacyjną w przemyśle mięsnym. Ta 

współpraca dotyczy nie tylko producentów 

rolnych i przetwórców, ale rozwija się 

w kierunku handlu detalicznego z jednej 

strony i dostawców środków do produkcji 

z drugiej. Podobnie jak wyżej, za główny 

czynnik tego procesu uznaje się zmienia-

jące się postawy konsumentów mięsa, 

legislację w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego oraz kryzysy na rynku 

rolnym, związane z chorobami zwierząt. 

Główny nacisk na zacieśnianie współpracy 

kładą detaliści, którzy sprzedają towary 

pod swoją marką i dlatego dbać muszą 

o własny wizerunek. W ich interesie leży 

dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe 

i wysoką jakość produktów finalnych. 

Inaczej wygląda sytuacja w Japonii. Rynek 

trzody chlewnej w tym kraju nie jest 

zintegrowany, przez co producenci rolni 

mają problemy z dotarciem do informacji 

o zmieniających się wymogach odbiorców 

końcowych i mało elastycznie reagują na te 

zmiany. Tym samym krajowy sektor 

wieprzowiny w dużym stopniu został 

wyparty przez import surowca z Danii 

i Stanów Zjednoczonych, które poprzez 

koordynację produkcji potrafiły sprostać 

oczekiwaniom tutejszych nabywców.

Odbiorcy na rynku mięsa i jego prze-

tworów wywierają coraz większą presję na 

producentów wieprzowiny. Szczególnie 

mocną pozycję ma rozbudowany system 

sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz 

wielkie sieci handlowe. To oznacza, że 

konkurencja między dostawcami mięsa 

wieprzowego jest wysoka i daje przewagę 

wielkim sieciom handlowym w zakresie 

dyktowania niższych cen i innych warun-

ków transakcji. Podobnie firmy zajmujące 

się eksportem towarów starają się wpływać 

na obniżenie cen u swoich dostawców. 

Jednocześnie dostarczane przez zakłady 

przetwórcze mięso powinno posiadać 

odpowiednią jakość i sprostać rosnącym 

potrzebom konsumenta. Czynnikiem decy-

dującym o obecności na rynku międzyna-

rodowym jest ponadto status zdrowotny 

kraju (regionu), spełniający wymagania 

instytucji odpowiedzialnych za bezpie-

czeństwo żywności i bezpieczeństwo 

weterynaryjne (Office International des 

Epizootie – OIE, Komisja Weterynaryjna 

UE, służby weterynaryjne poszczególnych 

państw). Organizacje te uruchamiają me-

chanizmy przeciwdziałające zbyt daleko 

posuniętej liberalizacji, pomimo postę-

pujących procesów globalizacji oraz 

działań GATT i WTO, które dążą do roz-

woju międzynarodowego handlu. Sprawia 

to, że eksporterami żywności i żywych 

zwierząt mogą być praktycznie te kraje, 

które posiadają odpowiednio zorgani-

zowane struktury oraz środki na realizację 

programów i badań laboratoryjnych oraz 

monitorowanie określonej populacji świń. 

Bez ich prowadzenia oraz posiadania 

dokumentacji związanej z tymi badaniami 

eksport mięsa, a tym bardziej żywych 

zwierząt, do krajów wysoko rozwiniętych 

jest w praktyce niemożliwy.

W Polsce skoordynowane systemy 

produkcji i przetwarzania mięsa wieprzo-
[7]wego są słabo rozwinięte , choć zauważyć 

można wzrost popularności tego typu roz-

wiązań. Jednym z nich jest zainicjowany 

przez Polski Związek Hodowców i Pro-

ducentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

i Związek „Polskie Mięso” System Jakości 

PQS (Pork Quality System). Jest to system 

dobrowolny, otwarty dla wszystkich produ-

centów żywca wieprzowego, zakładający 

współpracę wszystkich faz produkcji, od 

surowca do wyrobu finalnego („od pola do 

stołu”). Mięso wieprzowe produkowane wg 

opisanych w systemie wymogów (w za-

kresie doboru ras, żywienia, masy ciała 

i wieku uboju zwierząt) jest chudsze, 

bardziej trwałe w przechowywaniu, ma 

lepszy smak i większą przydatność kuli-

narno-przetwórczą. Proces wytwarzania 

produktu spełnia także oczekiwania 

konsumentów w zakresie dobrostanu 

zwierząt, zdrowia ludzi i ochrony środo-

wiska. Mięso sprzedawane jest w formie 

zapakowanej, a na opakowaniu za-

mieszone jest logo Systemu PQS oraz 

informacje pozwalające prześledzić 

ścieżkę pochodzenia produktu. Daje to 

klientom możliwość świadomego zakupu 

i gwarancję, że mięso pochodzi z certy-

fikowanej produkcji.

Podobne cele pełni drugi z systemów 

– Quality Assurances for Food Products 

(QAFP), który jednak w przeciwieństwie 

do pierwszego, obejmuje wiele sektorów, 

w tym mięso wieprzowe. Ww. systemy 

zostały uznane za krajowe systemy jakości 

żywności w dniu 11 grudnia 2009 r. na 

podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi.

Poza celem, jakim jest zwiększenie 

rozpoznawalności towaru wśród konsu-

mentów, opisane projekty mają zapewnić 

wyższe dochody producentom mięsa 

wieprzowego, poprzez wzrost wolumenu 

sprzedaży i wyższe ceny produktu. Są też 

odpowiedzią na rosnący popyt na żywność 

wysokiej jakości i o powtarzalnych ce-

chach. Strategia dostawców oparta na 

niskiej cenie, ale gorszej jakości towaru, 

jest błędem i choć w krótkim okresie może 

generować zyski, to prędzej czy później 

przegrywa rywalizację z konkurencją. 

Oczywiście sztuką jest łączenie dobrej 

jakości z umiarkowanie niską ceną, ale 

trzeba pamiętać, że koszty spełnienia 

standardów jakościowych nie zawsze to 

umożliwiają. Z drugiej strony dochodzi do 

nadużyć, polegających na sprzedaży to-

warów niskiej jakości po zawyżonej cenie, 

która ma sprawiać wrażenie wysokiej 

jakości. W gąszczu wyrobów, które znaj-

dują się w ofercie sprzedaży, skutecznym 

sposobem na ograniczanie tego ryzyka 

jest zakup produktów certyfikowanych 

przez niezależne jednostki certyfikujące. 

W skali makroekonomicznej wymierną 

korzyścią wdrożenia tego typu systemów 

może być zahamowanie spadkowej ten-

dencji pogłowia trzody chlewnej w Polsce, 

poprzez wzrost wewnętrznego spożycia 

mięsa wieprzowego (w tym ograniczenie 

importu w fazie przetwórstwa), jak i oży-

wienie jego eksportu.

[7 przyp.red] Wyniki spisu przeprowadzone przez Areté dla DG AGRI i opublikowane w 2010 r. przez Komisję Europejską wskazują, że na rynku europejskim działa  
ponad 400 dobrowolnych, zintegrowanych systemów wytwarzania  produktów rolnych i środków spożywczych, które stosują mechanizm certyfikacji. Obejmują 
cały łańcuch produkcyjny lub jego fragment (np. B2B) i dotyczą  różnych segmentów  rynku żywnościowego, np. 229 dotyczy mięsa i produktów mięsnych, 161 
mleka, 118 produkcji jaj a 153 produktów zbożowych.
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Działanie naszych produktów opiera się na naturalnych 

procesach występujących w przyrodzie. Naturalnie dobrane bak-

terie usuwają powstający z gnojowicy amoniak, który działa trująco 

i drażni drogi oddechowe. 

Uboczne produkty chowu zwierząt przetwarzane z wyko-

rzystaniem preparatów dostarczanych przez EKOB-TBA Sp. z o.o. 

są doskonałym środkiem poprawiającym efektywność biogazowni 

i stanowią mniejsze obciążenie dla otoczenia  chlewni (zapachy).

Działanie biopreparatów na gnojowicę 

 Stosowanie biopreparatów korzystnie 

wpływa na jakość obornika i gnojowicy jako nawozu i umożliwia jego 

wcześniejsze wykorzystanie.

Dostarczamy produkty w proszku i w płynie do stosowania 

zewnętrznego w ściółce i zbiornikach gnojowicy.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I ZDROWIE 

SWOICH ZWIERZĄT!

Zalety preparatu:

lUpłynnianie osadów i kożuchów gnojowicy (lepsze usuwanie 

gnojowicy).

lOgraniczenie powstawania odorów (amoniaku, siarkowodoru, 

skatolu, indolu, itp.).

lPrzetwarzanie gnojowicy w płynny nawóz dzięki działaniu 

specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów (zwiększe-

nie zawartości potasu, magnezu, wapnia, przeciwdziałanie 

oparzeniom roślin).

Pod wpływem stosowania biopreparatu gnojówka w krótkim 

okresie czasu podlega fermentacji, a obornik nie ma patogennej 

mikroflory i jest gotowy do wykorzystania jako nawóz.

Usuwanie amoniaku z otoczenia 

zwierząt zmniejsza liczbę zakażeń dróg oddechowych i po-

prawia ogólną odporność zwierząt. 

ułatwia jej odpro-

wadzanie, poprawia warunki higieniczne hodowli i polepsza 

komfort pracy ludzi.

POSTAĆ

ÜBeżowy proszek (opakowania 1 kg, 25 kg).

PRZYGOTOWANIE

ÜPrzed zastosowaniem preparat należy aktywować 

poprzez rozpuszczenie go w  ciepłej wodzie.

DAWKOWANIE

Zbiorniki
3Ü100-200 g/m  zbiornika gnojowicy co 3-4 miesiące; przy 

3zablokowaniu drożności (zbyt gruby kożuch) 1-2 kg/m  

zbiornika.

Zwierzęta

Ü100 g/lochę lub tucznika/ co 4 miesiące; 50 g/prosię po 

każdym czyszczeniu kojca.

MIEJSCE STOSOWANIA

ÜPodściółka (posypać i spłukać wodą w celu aktywacji), 

kolektory (proszek aktywowany w wodzie, podawany 

najdalej od zbiorników na gnojowicę).

44-151 Gliwice, ul. Ciesielska 75
tel.: +48 32 722 06 91
tel.: +48 32 700 76 74
www.ekobtba.pl
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hodowli zwierząt



Liczne spotkania z hodowcami i pro-

ducentami trzody chlewnej w ramach szko-

leń FAPA z zakresu nowoczesnej i kom-

pleksowej produkcji prosiąt, realizowanych 

przez PZHiPTCH „POLSUS” w ramach 

konsorcjum, wskazują na pewne zagad-

nienia, które najczęściej i najchętniej były 

poruszane przez rolników. Dlatego wydaje 

się być zasadne przedstawienie i przy-

pomnienie kilku zasad, które mają wpływ 

na opłacalność produkcji w chlewniach.

Układ rozrodczy knura składa się 

z: jąder, najądrzy, nasieniowodów, prącia, 

przewodu moczowo-płciowego, gruczołów 

dodatkowych i worka mosznowego. W jąd-

rach odbywa się produkcja plemników 

i hormonów. Na grzbietowej i bocznej stro-

nie przewodu moczowo-płciowego znajdu-

ją się dodatkowe gruczoły płciowe: gruczo-

ły opuszkowo-cewkowe i pęcherzykowe 

oraz gruczoł krokowy. Wydzielina tych gru-

czołów służy do odżywiania plemników 

oraz utrzymywania ich żywotności i ruch-

liwości. Po zmieszaniu wydzieliny dodatko-

wych gruczołów płciowych z zawiesiną 

plemników powstaje płyn nasienny. U knu-

rów nad otworem wejściowym przewodu 

moczowo-płciowego znajduje się zachy-

łek, w którym zbiera się mocz oraz wydzie-

liny gruczołów, stąd swoisty zapach. Wy-

dzielina napletka jest źródłem zanieczysz-

czeń bakteryjnych nasienia.

Proces spermatogenezy u knurów 

rozpoczyna się w wieku 2 miesięcy. Ko-

mórki macierzyste podlegają stopniowym 

podziałom i różnicują się, przechodząc 

przez kolejne fazy, aż do powstania plem-

ników. Każda z komórek macierzystych 

podlega określonej liczbie podziałów, dając 

tym samym stałą liczbę (28) spermato-

cytów I rzędu. Podczas następnego 

Knur i jakość nasienia

podziału chromatycznego powstają z nich 

spermatocyty II rzędu, które przekształcają 

się w krótkim czasie w spermatydy, cha-

rakteryzujące się pojedynczą (haploidalną) 

liczbą chromosomów. Podczas ostatecz-

nego procesu podziału (spermiogenezy), 

spermatydy zmieniają kształt na wydłu-

żony, zaczynają się poruszać i przekształ-

cają się w plemniki. Spermatogeneza jest 

procesem cyklicznym i trwa ok. 45 dni. 

Dlatego wszelkie problemy, np. udar 

cieplny czy też choroby odbijają się słabą 

jakością nasienia po 6 tygodniach od 

leczenia czy przegrzania.

Pamiętajmy, że najlepsze efekty 

(skuteczność krycia i wykrywalność rui) 

uzyskamy kiedy samiec jest na stałe 

odosobniony od stada podstawowego 

i loch oraz loszek. Należy umożliwić 

lochom codzienny kontakt z knurem, ale 

tylko podczas wyszukiwania objawów 

rujowych lub zabiegów inseminacyjnych 

(fot. 1).

Prawidłowe utrzymanie knurów wy-

maga zapewnienia im optymalnych warun-

Warunki utrzymania

ków środowiskowych. Dotyczy to m. in.: 

zagwarantowania samcom bardzo dobre-

go chłodzenia i odpowiedniej cyrkulacji 

powietrza. Wymagane parametry mikrokli-

matu w pomieszczeniach dla knurów to: 

temperatura 12-15ºC, wilgotność 60-75%, 

przepływ powietrza 0,5-0,2 m/sek. Młode 

knury (8-12 miesięcy) powinny być eksplo-

atowane zarówno w kryciu naturalnym, jak 

i inseminacyjnie nie częściej niż trzy razy 

w ciągu dwóch tygodni. Dorosłe knury 

(powyżej 12 miesiąca) powinny być eks-

ploatowane dwa - trzy razy w ciągu 

tygodnia. Zatem knur musi stać odosob-

niony w pomieszczeniu czystym i suchym 

zapewniającym optymalną temperaturę.

O zdolności zapładniającej nasienia 

decyduje m. in. stan strukturalny plemni-

ków. Dlatego poza rutynową oceną powin-

no się wykonywać okresowo badanie 

bakteriologiczne i morfologiczne pobie-

ranych ejakulatów. Badanie morfologiczne 

wykonuje się w celu określenia odsetka 

plemników niezmienionych morfologicznie 

i wykazujących wady. Nieprawidłowości 

Badanie nasienia

Kilka uwag na temat 
rozrodu świń

Piotr Kołodziejczyk
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

fot. 1 
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Fot. 1. Okazywanie knura podczas wyszukiwania rui u loch i loszek: 

zapach, odgłosy, widok, dotyk, kontakt nos w nos, 

obwąchiwanie, trącanie lochy, obskakiwanie



klasyfikuje się w dwóch grupach: jako wady 

główne i wady podrzędne. Wady główne 

powstają w jądrach, podczas procesu 

spermatogenezy. Na ich występowanie 

mają wpływ przede wszystkim czynniki 

środowiskowe, m. in.: przegrzanie orga-

nizmu, niedoborowe żywienie, bakteryjne

 i grzybowe toksyny w paszach, stany cho-

robowe, niektóre preparaty farmakologicz-

ne, nadmierna eksploatacja oraz wady 

genetyczne. Wady podrzędne powstają 

w trakcie przechodzenia plemników przez 

wyprowadzające drogi płciowe lub w efek-

cie nieprawidłowego postępowania z na-

sieniem po jego uzyskaniu. W ejakulacie 

płodnego knura nie powinno być więcej niż 

20% plemników wadliwych. Ejakulaty, 

w których jedna z wad głównych przekra-

cza 5%, a jedna z wad podrzędnych 10%, 

powinny być dyskwalifikowane. Warto pa-

miętać, że mając mikroskop u siebie moż-

na samemu ocenić podstawową wartość 

nasienia i tego z zakupu, i od własnego 

knura, sprawdzając czy żyje ponad połowa 

plemników, czy wykazują prawidłowy ruch 

postępowy i czy nie ma aglutynacji. Zwykły 

mikroskop świetlny kosztuje do 300 zł. 

W okularze powinien mieć powiększenie 

10x a w obiektywie 100x.

Decyduje ono o efektywności produk-

cji trzody chlewnej. Jest możliwe wówczas, 

kiedy od pierwszych dni życia loszka utrzy-

mywana jest we właściwych warunkach 

środowiskowych, gwarantujących spełnie-

nie wszelkich wymagań i potrzeb bytowo-

produkcyjnych oraz jest prawidłowo 

żywiona i pielęgnowana. Przyszła matka 

musi również bezproblemowo przebyć 

trudne i decydujące o jej dalszym życiu 

i użytkowości okresy: okołoporodowy 

i okołoodsadzeniowy.

Od dnia odsadzenia, przez cały okres 

przebywania w odchowalni, musi się pra-

widłowo rozwijać i dojrzewać tak, aby 

w chwili pierwszego krycia być w odpo-

wiednim wieku, tzn. w 210-230 dniu 

życia i przy masie ciała 130–150 kg. 

Ponadto musi mieć już za sobą zakoń-

czony rozwój somatyczny. Aby zagwaran-

Prawidłowe 
przygotowanie loszek 
do rozrodu

tować loszkom harmonijny, równomierny 

wzrost i rozwój, wraz z jednoczesnym 

i zsynchronizowanym dojrzewaniem so-

matycznym i płciowym, trzeba je prawi-

dłowo prowadzić, aby w całym wspomnia-

nym wyżej okresie nie przyrastały więcej 

niż 600 – 700 g dziennie.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego 

przygotowania loszek do rozrodu jest także 

korelacja pomiędzy terminem przyjścia na 

świat przyszłej matki a czasem pojawienia 

się u niej pierwszej rui. Loszki urodzone w 

miesiącach wiosennych wcześniej 

wchodzą w ruję niż loszki urodzone 

w miesiącach jesiennych. Jest to związane 

zarówno z temperaturami w okresie 

odchowu, jak i ilością światła w posz-

czególnych etapach ich rozwoju.

Pojawianie się pierwszych objawów 

rui w wieku 6-8 miesięcy musi być już 

zdecydowanym sygnałem i początkiem 

dalszej pracy hodowcy nad właściwym 

przygotowaniem loszek do rozrodu i pierw-

szego krycia. W tym okresie loszki 

reprodukcyjne powinny już przebywać 

w specjalnie przeznaczonych dla nich 

pomieszczeniach z odpowiednia ilością 

światła (do 200-250 luksów) przez okres 

kilkunastu godzin w ciągu doby. Muszą 

również otrzymywać specjalistyczną 

paszę dla loszek hodowlanych. Optymal-

nym i doskonale sprawdzającym się 

w praktyce rozwiązaniem jest przygotowa-

nie loszkom remontowym dwóch zróżnico-

wanych pasz LH: od 60 do 90 kg masy ciała 

i od 90 kg do pokrycia. Do masy ciała 90-

100 kg loszki powinny być utrzymywane 

w całkowitej izolacji od knura. Loszki 

odchowywane w tuczarniach i wybierane 

stamtąd do krycia (zazwyczaj na krótko 

przed pierwszym kryciem) mają zwykle 

odpowiednią masę ciała, ale często są 

jeszcze niedojrzałe do rozrodu. Efektem 

tego są problemy z rozrodem: zbyt mała 

liczba loszek prawidłowo manifestujących 

objawy rui, duża liczba samic powtarza-

jących ruję, mało liczne i niewyrównane 

mioty oraz niemal pewne problemy w po-

nownym wejściu w następny cykl rozrod-

czy. Aby zapobiec takim sytuacjom 

koniecznym jest, aby loszki przeznaczone i 

zakwalifikowane wcześniej do rozrodu były 

poddane systematycznemu monitoringowi 

wzrostu i selekcji. W celu prawidłowego 

wprowadzenia loszki w rozród trzeba 

możliwie jak najwcześniej rozpocząć 

obserwacje pierwszych pojawiających się 

rui i prowadzić pełną ewidencję wraz ze 

szczegółowymi zapisami zaszłości. Ewi-

dencjonowanie wszystkich rui u młodych 

loszek pozwala na precyzyjne określenie 

terminu krycia oraz na racjonalne wyko-

rzystanie okresu pomiędzy tzw. rują właś-

ciwą (tą, w której inseminuje się loszkę po 

raz pierwszy) a rują ją poprzedzającą. Ten 

okres należy wykorzystać na dobre przy-

gotowanie narządu rozrodczego loszki do 

pierwszej ciąży. Jednym ze sposobów jest 

flushing.

W przypadku loszek pochodzących 

z zakupu, zaraz po przywiezieniu ich do 

gospodarstwa należy bezwzględnie prze-

prowadzić, trwający od 6 do 8 tygodni, 

proces kwarantanny i aklimatyzacji. Ma on 

na celu adaptację nowo zakupionych zwie-

rząt do lokalnych warunków środowisko-

wych oraz kontakt z występującymi w da-

nym środowisku patogenami. Jest to 

również okres ostatniej fazy dojrzewania 

loszek do rozrodu. W tym okresie należy 

uważnie obserwować pojawiające się po 

transporcie ruje i bardzo szczegółowo je 

ewidencjonować. W żadnym wypadku 

nie należy kryć/inseminować loszek w 

pierwszej rui po ich przybyciu do 

gospodarstwa!

W okresie aklimatyzacji loszek należy 

również przeprowadzić ich kwarantannę. 

Zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii 

nadzorującego stado, należy przeprowa-

dzić wszystkie szczepienia ochronne 

i zabiegi profilaktyczne.

W okresie przygotowania loszek do 

pierwszego krycia, powinny one przeby-

wać w kojcach zbiorowych, co ułatwia ich 

stymulację. Młode loszki powinny przeby-

wać w suchych i jasnych pomieszczeniach 

(o natężeniu światła nie mniejszym niż 

200-250 luxów i temperaturze ok. 18°C), 

w których minimalna powierzchnia części 

legowiskowej na 1 sztukę wynosi ok. 1 m² . 

Powinny mieć zapewniony nieograniczony 

dostęp do zawsze świeżej i czystej wody. 

Najlepsze efekty uzyskamy przy codzien-

nym (najlepiej 2x na dobę) doprowadzaniu 

i okazywaniu knura (fot. 2,3). Podczas 

okazania należy wykonywać uciskanie 

grzbietów u wszystkich loszek, nawet 
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prosięta starsze, w przypadku zbyt małej 

należy postępować jak przy MMA. 

Podawać lochom antybiotyki, wapno oraz 

leki niesterydowe przeciwzapalne. Nie 

wolno lochom karmiącym podawać ste-

rydowych leków przeciwzapalnych, któ-

re powodują utratę mleka w wymieniu!

Omówione powyżej zagadnienia 

wskazują, że tematyka rozrodu jest 

zawsze aktualna, a szkolenia z tego 

zakresu, szczególnie w formie realizo-

wanej przez „POLSUS”, w małych 20- 

osobowych grupach, sprzyjają wymianie 

informacji, poglądów, indywidualnym roz-

patrywaniu problemów czy wątpliwości. 

Są to zagadnienia niezwykle trudne, ale 

o ogromnym znaczeniu, bowiem wpływają 

na wyniki produkcyjne i stronę ekonomicz-

ną gospodarstw.

u tych, które nie prezentują wyraźnych 

objawów rujowych (tab. 1). Czas uciskania 

powinien wynosić od kilku sekund u loszek 

bez rui do nawet 2 minut u zwierząt w rui. 

Zwierzęta w rui oznaczać należy 3 kolo-

rami kredki w zależności od tygodnia, 

w którym wykryto ruję. Np. od poniedziałku 

do niedzieli wszystkie na czerwono a w 

następnym tygodniu na niebiesko; kolejny 

tydzień oznaczyć np. kolorem zielonym 

(fot. 4, 5). Pozwoli to przewidzieć termin 

następnej rui, kiedy już loszka będzie 

spełniać parametry masy ciała i wieku do 

pierwszego krycia.

Poród u lochy nie powinien trwać 

dłużej niż 5-6 godzin. Odstępy pomiędzy 

porodami nie mogą być dłuższe niż 30 

minut. Wyjątkiem jest czas trwania przerwy 

między pierwszym a drugim prosięciem, 

który może wynosić nawet półtorej 

godziny. Locha przystępująca do poro-

du nie może być najedzona; przez 2 dni 

przed porodem powinna wyłącznie pić 

wodę a pasza powinna być podana 

Okres okołoporodowy

w bardzo niewielkiej ilości - około pół 

kilograma dziennie. Nad rodzącymi się 

prosiętami należy umieścić lampę 

grzewczą. Jeśli czas porodu jest dłuższy, 

podawać zalecane przez lekarza wetery-

narii hormony, tj. oksytocynę. Uwaga! 

Maksymalna ilość wynosi 2 ml na lochę 

i nie częściej niż co 1 godzinę. W połowie 

porodu można lochom podać Simpanorm 

– beta bloker, który powoduje tonizację 

mięśniówki macicy. W przypadku pier-

wiastek lek ten można podać jeszcze przed 

rozpoczęciem porodu, co spowoduje ich 

uspokojenie. Po zakończonym porodzie

i w jego trakcie prosięta cały czas powinny 

ssać siarę. Po godzinie locha powinna 

urodzić łożysko. Przez trzy dni należy 

kontrolować temperaturę. Najbardziej pra-

widłowa temperatura to 34ºC. W przypad-

ku zbyt dużej produkcji mleka dokładać 

Sposób % loch reagujących 
znieruchomieniem

Uciskanie grzbietu

Uciskanie grzbietu
 i głosknura

Uciskanie i zapach knura

Uciskanie, zapach i głos

Uciskanie, zapach, głos 
i widok knura

48%

71%

81%

90%

97

Tabela 1.

Fot. 2 Fot. 3 

Fot. 4 Fot. 5 
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Wpływ wyników użytkowości 
tucznej i rzeźnej loszek na ich 
późniejszą użytkowość 
rozpłodową

Jarosław Ptak
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Cechy użytkowości rozpłodowej loch, 

a konkretnie płodność i plenność gospo-

darcza, są cechami w decydujący sposób 

wpływającymi na opłacalność produkcji, 

bowiem koszty związane z zakupem 

i utrzymaniem lochy rozkładają się na 

mniejszą lub większą liczbę uzyskanych od 

niej prosiąt, a w konsekwencji tuczników.

Należy zaznaczyć, że doskonalenie 

cech użytkowości rozpłodowej wpływa 

pośrednio także na efekty prac hodowla-

nych prowadzonych nad doskonaleniem 

cech użytkowości tucznej i rzeźnej. Dzieje 

się tak, ponieważ w przypadku bardziej 

licznych miotów można zwiększyć 

intensywność selekcji, co bezpośrednio 

wpływa na uzyskiwanie większego pos-

tępu hodowlanego. Dlatego też dosko-

nalenie użytkowości rozpłodowej loch 

stanowi zasadniczy element w progra-

mach hodowlano – produkcyjnych.

W Krajowym Programie Hodowla-

nym w zakresie użytkowości rozpłodowej 

loch oceniane są następujące cechy: wiek 

pierwszego oproszenia, liczba prosiąt 

żywo urodzonych, liczba prosiąt martwo 

urodzonych, liczba prosiąt odchowanych 

do 21 dnia, przyczyny upadków prosiąt, 

liczba sutków, liczba miotów uzyskanych 

od lochy i okres międzymiotu.

Prowadząc ocenę i selekcję loch, na 

podstawie liczby prosiąt urodzonych 

w miocie, należy mieć także na względzie 

kolejność miotu, na podstawie którego 

dana locha ma być oceniana. Stare 

porzekadło hodowlane mówi, że „Pierwszy 

miot jest zły, drugi, trzeci i czwarty bardzo 

dobry, piąty dobry, a dalsze coraz mniej 

warte”. Najwłaściwszym kryterium oceny 

płodności loch wydaje się zatem wyliczanie 

średniej z kilku miotów. Należy także 

wspomnieć, że do 1994 r., oprócz cech 

wymienionych powyżej, zbierano również 

informacje o masie miotów. Dane te były 

rejestrowane w dniu urodzenia prosiąt oraz 

w 21 i 56 dniu ich życia. Ocena ta miała na 

celu określenie mleczności loch. Dopiero 

w 1994 r. zaprzestano oceny masy miotów, 

gdyż w nowoczesnej technologii żywienia 

prosięta są dokarmiane już od pierwszego 

tygodnia życia i cecha ta przestała 

w sposób obiektywny odzwierciedlać rze-

czywistą mleczność loch.

Jednym z podstawowych fenotypo-

wych wskaźników użytkowości rozrodczej 

loch jest liczba i wykształcenie sutków. 

Powinno ich być co najmniej 14, równo-

miernie rozmieszczonych (symetrycznie) 

i dobrze wykształconych. Sutki kraterowe, 

z zagłębionym ujściem kanalika mlecz-

nego, dyskwalifikują lochę i powinna być 

ona wybrakowana. Liczba, jakość i roz-

mieszczenie sutków są cechami bardzo 

wysoko odziedziczalnymi, dlatego zarów-

no lochy, jak i knury obarczone tymi wada-

mi powinny być bezwzględnie eliminowane 

z hodowli.

Przez wiele lat ocenę użytkowości 

rozpłodowej loch krajowego pogłowia 

hodowlanego prowadziły na swoim terenie 

Wojewódzkie Stacje Oceny Zwierząt pod-

ległe Ministrowi Rolnictwa. Opraco-

wywanie i publikację wyników tej oceny 

rozpoczęto w Instytucie Zootechniki 

w 1962 r. Obejmowała ona następujące 

rasy: wielką białą polską, polską białą 

zwisłouchą i puławską, a od 1963 r. także 

złotnicką białą.

Parametry cech użytkowości rozpło-

dowej na przestrzeni lat ulegały sys-

tematycznej poprawie. Początkowo, na 

skutek selekcji naturalnej, następnie 

w wyniku działalności człowieka, czyli 

selekcji sztucznej. I w tamtym czasie, 

i obecnie lochy ras wbp i pbz charaktery-

zują się podobną liczbą prosiąt urodzonych 

w miocie (1962 – odpowiednio 10,48 

i 10,46; 2010 – 11,48 i 11,55). Analogicznie 

jest w przypadku liczby prosiąt odchowa-

nych do 21 dnia życia (1962 – 9,30 i 9,42, 

2010 – 10,67 i 10,71). Z przedstawionych 

danych wynika, że uzyskano postęp w tych 

cechach. Jednak znamiennym jest, że 

przez 48 lat pracy hodowlanej postęp ten 

jest tak znikomy. W przypadku liczby 

prosiąt urodzonych uzyskano 1,0 prosię 

w rasie wbp i 1,09 prosięcia w rasie pbz. 

Trochę lepiej jest w przypadku liczby 

prosiąt odchowanych do 21 dnia życia – 

uzyskano 1,37 prosięcia więcej w przypad-

ku rasy wbp i 1,29 prosięcia w rasie pbz. 

Można przypuszczać, że w przypadku 

liczby prosiąt odchowanych większy wpływ 

na poprawę tej cechy miała poprawa 

warunków środowiskowych i stanu zdrowia 

stada niż postęp genetyczny.

Słabe efekty pracy hodowlanej nad 

doskonaleniem genetycznym cech rozpło-
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dowych spowodowane były prawdopo-

dobnie przez dwie główne przyczyny.

Po pierwsze, większość wysiłku 

w pracy hodowlanej nad trzodą chlewną 

była skupiona na doskonaleniu cech 

tucznych i rzeźnych. Dopiero w ostatnich 

dziesięciu latach zaczęto stosować więk-

szy udział cech rozpłodowych w modelach 

selekcyjnych. Zdaniem wielu badaczy 

jednostronna selekcja w kierunku maksy-

malnego umięśnienia świń i szybkiego 

tempa wzrostu może mieć ujemny wpływ 

nie tylko na cechy rozrodcze samic, ale też 

na wiele cech związanych z rozrodczością 

samców. Wiele prac różnych autorów 

wskazuje na występowanie ujemnych 

korelacji pomiędzy cechami użytkowości 

rozpłodowej i cechami użytkowości tucznej 

i rzeźnej, tzn. dowodzą, że są to cechy 

antagonistyczne. Prowadząc więc selekcję 

na mięsność lub przyrost dzienny, 

zmniejsza się różnicę selekcyjną w ce-

chach rozpłodowych. Dotyczy to zwłasz-

cza wyników starszych badań, sprzed 

dwudziestu czy nawet trzydziestu lat. 

Jednak wyniki najnowszych badań nie 

potwierdzają tej tezy. Wielu autorów 

wskazuje na minimalną zależność lub brak 

ujemnych zależności pomiędzy cechami 

użytkowości rozpłodowej loch a ich 

cechami użytkowości tucznej i rzeźnej.

Po drugie, wielkość wpływu efektu 

selekcji na postęp w danej cesze zależy od 

jej odziedziczalności. Z badań wielu 

autorów wynika, że współczynniki 

odziedziczalności dla liczby prosiąt 

urodzonych osiągają wartości od 0,10 do 

0,17, a dla liczby prosiąt w 21 dniu od 0,07 

do 0,14. Nieco wyższe współczynniki 

odziedziczalności otrzymano w przypadku 

masy prosiąt w 21 dniu, bowiem 

przyjmowały one wartości od 0,24 do 0,27.

Od tego czasu w sposób zasadniczy 

zmieniła się wartość genetyczna populacji 

świń, na której prowadzono badania. 

Diametralnie zmieniły się również warunki 

środowiskowe, czyli poziom żywienia 

i warunki utrzymania świń, co niewątpliwie 

także mogło mieć wpływ na uzyskiwane 

wyniki, zwłaszcza w zakresie cech nisko 

odziedziczalnych.

Dlatego w celu weryfikacji wcześniej-

szych poglądów i poznania aktualnych 

współzależności zachodzących pomiędzy 

cechami rozpłodowymi a cechami tucz-

nymi i rzeźnymi w krajowej populacji świń, 

wykonano badania na lochach rasy 

polskiej białej zwisłouchej utrzymywanych 

w krajowych stadach hodowlanych.

Materiał badawczy stanowiły lochy ra-

sy pbz urodzone w okresie od 1.06.2004 r. 

do 31.12.2006 r. i ocenione przyżyciowo 

według metodyki wprowadzonej od 

1.10.2004 r. W obliczeniach uwzględniono 

tylko te lochy, które urodziły i odchowały 

4 kolejne mioty. Dodatkowym kryterium 

było posiadanie przez matki tych loch 

również co najmniej 4 miotów.

W celu stwierdzenia, czy istnieje 

zależność pomiędzy wartością tuczną 

i rzeźną loch określaną przyżyciowo a ich 

późniejszą użytkowością rozpłodową, 

oszacowano współczynniki korelacji po-

między grupami cech charakteryzujących 

te użytkowości. Korelacje oszacowano też 

pomiędzy cechami tucznymi i rzeźnymi 

oraz pomiędzy cechami rozpłodowymi.

W pracy uwzględniono następujące 

cechy:

w zakresie użytkowości tucznej i 

rzeźnej: wiek w dniu oceny, masę 

ciała w dniu oceny, przyrost dzienny, 

grubość słoniny w punkcie P2 i P4, 

grubość mięśnia najdłuższego grzbie-

tu w punkcie P4, zawartość mięsa 

w tuszy (%), indeks selekcyjny (pkt)

w zakresie użytkowości rozpło-

dowej loch: liczbę prosiąt uro-

dzonych i odchowanych do 21 dnia 

w miotach od pierwszego do czwar-

tego oraz średnio w dwóch, trzech 

i czterech miotach.

Oszacowane współczynniki korelacji 

prostej pomiędzy cechami tucznymi i rzeź-

l

l

nymi loszek a ich użytkowością rozpłodo-

wą wskazują na brak, albo bardzo 

nieznaczne zależności między tymi 

dwoma grupami cech wartości użytkowej. 

Najwyższe, dodatnie korelacje z użytko-

wością rozpłodową zanotowano w przy-

padku cech: przyrost dzienny i indeks 

selekcyjny. W przypadku przyrostu korela-

cje kształtowały się na poziomie od r=0,11 

dla liczby prosiąt w 21 dniu w trzecim 

i czwartym miocie do r=0,22 dla liczby 

prosiąt urodzonych w czterech miotach. 

W przypadku indeksu najwyższy współ-

czynnik korelacji otrzymano dla liczby 

prosiąt urodzonych w czterech miotach 

(r=0,21) a najniższy dla liczby prosiąt 

w 21 dniu w czwartym miocie (r=0,10). 

Niskie, ujemne współczynniki uzyskano 

pomiędzy standaryzowaną grubością sło-

niny w punktach P2 i P4 oraz cechami: 

liczba prosiąt w 21 dniu w pierwszym 

miocie (-0,10 i -0,11) oraz liczba prosiąt 

w 21 dniu w dwóch, trzech i czterech 

miotach (-0,11 do -0,12).

W przypadku pozostałych cech, tzn.: 

procentowej zawartości mięsa w tuszy, 

wysokości oka polędwicy, masy ciała 

w dniu oceny, grubości słoniny w punktach 

P2 i P4 oraz średniej grubości słoniny 

współczynniki korelacji przyjmowały 

wartości bliskie zera.

Oszacowano również współczynniki 

korelacji pomiędzy cechami użytkowości 

tucznej i rzeźnej loch. Najwyższą, dodatnią 

korelację wykazano pomiędzy przyrostem 

dziennymi i indeksem (r=0,83). Współ-

czynniki korelacji pomiędzy wysokością 

oka polędwicy i mięsnością oraz indeksem 

były takie same i wynosiły r=0,68. Także 

wysokie współczynniki otrzymano pomię-
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dzy cechami: procentowa zawartość mięsa 

i indeks (r=0,60) oraz masa ciała i indeks 

(r=0,58). Ujemne współczynniki korelacji, 

zgodnie z przewidywaniami, uzyskano 

pomiędzy grubością słoniny i mięsnością 

(od r=-0,43 do r=-0,47) oraz grubością 

słoniny i indeksem (od r=-0,22 do r=-0,24).

W następnym etapie dokonano 

wyliczeń współczynników korelacji po-

między cechami użytkowości rozpłodowej 

loch. Korelacje pomiędzy liczbą prosiąt 

urodzonych w pierwszym miocie i liczbą 

prosiąt urodzonych w kolejnych miotach 

były niskie (od r=0,21 do r=0,16) i zmniej-

szały się z każdym następnym miotem. 

Wynika stąd, że trudno jest przewidywać 

liczbę prosiąt jaką locha urodzi w kolejnym 

miocie tylko na podstawie miotu, który go 

poprzedza. O wiele dokładniej można 

przewidzieć te wartości, gdy weźmie się 

pod uwagę średnią ze wszystkich miotów, 

które locha urodziła do tego czasu. 

Korelacja pomiędzy liczbą prosiąt 

urodzonych w pierwszym miocie a liczbą 

prosiąt w 21 dniu w pierwszym miocie była 

wysoka i wynosiła r=0,83. Współczynniki te 

zmniejszały się z każdym kolejnym miotem 

odchowania prosiąt do 21 dnia życia. 

Podobne relacje zachodziły w przypadku 

liczby prosiąt urodzonych i odchowanych 

w następnych miotach. Również wysokie 

współczynniki korelacji uzyskano pomię-

dzy cechami: liczba prosiąt urodzonych 

w pierwszym i drugim miocie a średnią 

liczbą prosiąt urodzonych w dwóch, trzech 

i czterech miotach (od r=0,58 do r=0,80). 

Analogiczne zależności otrzymano 

pomiędzy cechami: liczbą prosiąt w 21 dniu 

w pierwszym, drugim i trzecim miocie 

a średnią liczbą prosiąt w 21 dniu w dwóch, 

trzech i czterech miotach. Najwyższe 

korelacje uzyskano pomiędzy liczbą 

prosiąt w 21 dniu w trzech miotach i liczbą 

prosiąt w 21 dniu w czterech miotach 

(r=0,92) oraz pomiędzy liczbą prosiąt 

urodzonych w trzech miotach i liczbą 

prosiąt urodzonych w czterech miotach 

(r=0,91).

Następnym etapem badań było prze-

śledzenie zależności pomiędzy użytko-

wością rozpłodową matek i użytkowością 

rozpłodową córek. Korelacje pomiędzy 

liczbą prosiąt urodzonych przez matki 

a liczbą prosiąt urodzonych przez córki 

w miotach od 1 do 4 układały się nie-

równomiernie i wynosiły od 0,19 do 0,22. 

Nieco wyższe współczynniki, wzrastające 

wraz z liczbą miotów, uzyskano w przy-

padku średniej liczby prosiąt urodzonych 

przez córki w dwóch, trzech i czterech 

miotach (od 0,25 do 0,32).

Z kolei u matek dla cechy „liczba 

prosiąt w 21 dniu” najwyższe korelacje 

wykazano dla liczby prosiąt w 21 dniu 

w dwóch, trzech i czterech miotach (od 

0,31 do 0,35), najniższe zaś dla cech liczba 

prosiąt urodzonych w drugim, trzecim 

i czwartym miocie (0,16 – 0,17).

Wielu autorów uważa, że na cechy 

rozpłodowe duży wpływ wywiera środo-

wisko. Pod względem genetycznym 

bowiem zwierzęta wykazują niewielką 

zmienność, co ilustrują niskie współczyn-

niki odziedziczalności cech rozpłodowych. 

Wynika to stąd, że selekcja na cechy 

rozpłodowe była prowadzona od bardzo 

wielu pokoleń. Najpierw była to selekcja 

naturalna, bowiem większe szanse 

przeżycia miały zwierzęta pochodzące 

z liczniejszych miotów. Po udomowieniu 

tego gatunku właściciele zwierząt również 

dążyli do zwiększenia liczby prosiąt 

otrzymywanych od loch, co było podyk-

towane czynnikami ekonomicznymi.

Analizując wyniki przedstawione 

w niniejszym opracowaniu, możemy dojść 

do podobnych wniosków. Mianowicie, 

badania na dużej części populacji hodo-

wlanej rasy polskiej białej zwisłouchej nie 

wykazały zależności pomiędzy cechami 

tucznymi i rzeźnymi loszek określonymi 

przyżyciowo a ich późniejszą użytko-

wością rozpłodową. Zależności tej nie 

obserwowano zarówno dla całej populacji 

uwzględnianej w badaniach, jak też 

w obrębie grup stad posiadających 

zwierzęta różniące się tempem wzrostu, 

mięsnością i grubością słoniny. Wyniki te 

wydają się zaskakujące i są rozbieżne 

z wynikami badań innych autorów, głównie 

tymi, które były przeprowadzone w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Rozbieżności w wyni-

kach badań przeprowadzonych w ostat-

nich latach z wynikami sprzed, np. trzy-

dziestu lat możemy tłumaczyć zmianą 

warunków środowiskowych jaka miała 

miejsce w tym czasie. Myślę, że znaczne 

zmiany warunków utrzymania świń, 

a zwłaszcza poprawa mikroklimatu 

w chlewniach, ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na utrzymywanie właściwej 

temperatury pomieszczeń inwentarskich 

oraz stosowanie dobrze zbilansowanych 

dawek paszowych spowodowały, że wyniki 

użytkowości rozpłodowej loch przestały 

być uzależnione od posiadania przez lochy 

odpowiedniej grubości okrywy słoniny 

grzbietowej, która stanowiła rezerwę ener-

getyczną organizmu.

Chcąc zastosować uzyskane wyniki 

badań w pracy hodowlanej realizowanej 

przez Związek „POLSUS”, mającej na celu 

równoczesne doskonalenie zarówno cech 

rozpłodowych, jak tucznych i rzeźnych, 

koniecznym jest uwzględnianie w mode-

lach selekcyjnych obydwu grup tych cech.
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Uzyskiwanie pozwoleń 
na budowę lub 

rozbudowę 
chlewni

Piotr Włodawiec
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent, Warszawa

Drodzy Czytelnicy,

Hodowcy i Producenci Trzody Chlewnej,

mając na uwadze fakt, że jesteśmy na 

półmetku szkoleń z zakresu procedur 

uzyskiwania pozwoleń na budowę lub 

rozbudowę chlewni, jest to właściwy 

moment na podsumowanie naszych 

dotychczasowych spotkań. Cieszę się, że 

mogliśmy spotkać się w Bratoszewicach, 

Piotrkowie Trybunalskim, Ślesinie, Sielinku 

i Opolu. Każde spotkanie miało indy-

widualny charakter. Dyskutowaliśmy nie 

tylko o sprawach budowlanych, ale 

również o problemach prawnych, z którymi 

stykają się hodowcy i producenci trzody 

chlewnej. Tych kilka spotkań utwierdziło 

mnie w przekonaniu, że potrzebują 

Państwo profesjonalnego wsparcia, nie 

tylko w sferze produkcyjnej, ale również 

w sferze prawnej. Dlatego też w tym miej-

scu chciałbym podziękować Polskiemu 

Związkowi Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS” za nie-

oceniony wkład w podnoszenie świado-

mości prawnej wśród hodowców i pro-

ducentów trzody chlewnej, która jest 

konieczna, ponieważ rolnicy ponoszą 

ryzyko gospodarcze i nie zabezpieczają 

się przed nim w odpowiedni sposób.

Głównym celem szkoleń jest zwięk-

szenie świadomości prawnej wśród 

rolników, co w niedalekiej przyszłości 

spowoduje, że hodowcy i producenci 

trzody chlewnej będą lepszym partnerem 

do rozmów z organami administracji, ale 

również staną się bardziej wymagającym 

podmiotem w relacjach cywilno-prawnych. 

Informacje, które przekazałem w trakcie 

szkoleń są wiedzą pozwalającą w bardziej 

świadomy sposób zaplanować rozbudo-

wę, modernizację lub budowę nowej 

chlewni. Umożliwiają również, przed roz-

poczęciem inwestycji, zdiagnozować 

ryzyka, które mogą wystąpić podczas 

procesu inwestycyjnego (budowlanego). 

Istotnym elementem poprzedzającym roz-

poczęcie procesu inwestycyjnego jest 

sprawdzenie otoczenia, kierunków rozwo-

ju gminy, w której planowana jest 

inwestycja, relacji sąsiedzkich, wielkości 

planowanej produkcji itp.

Diagnoza ww. czynników na wstęp-

nym etapie pozwala zorientować się, czy 

istnieją ryzyka, a jeśli istnieją to jakie i czy 

są to ryzyka, które mogą negatywnie 

wpłynąć na realizację planowanego 
[1]przedsięwzięcia . W mojej ocenie nie 

zawsze wdrożenie szybkiego pomysłu 

w życie kończy się sukcesem. W trakcie 

realizacji przedsięwzięcia można napotkać 

wiele trudności, np. skargi sąsiadów czy 

włączenie się w proces inwestycyjny 

organizacji ekologicznej. Są to czynniki ne-

gatywne, które w najlepszym scenariuszu 

wydłużają proces inwestycyjny, a w najgor-

szym doprowadzają do wydania przez 

organ administracji decyzji odmawiającej 

wydania warunków zabudowy albo poz-

wolenia na budowę.

Pierwszy jest pomysł, ale co dalej? 

Od pomysłu do zasiedlenia obiektu długa 

droga. W chwili kiedy wiemy, co chcemy 

robić (budowa, rozbudowa, modernizacja) 

powinniśmy ustalić wielkość planowanej 

produkcji oraz czy na terenie gminy, na 

obszarze której planowana jest inwestycja, 

obowiązuje miejscowy plan przestrzen-
[2]nego zagospodarowania , czy takiego 

Od czego zacząć?

[1] Zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na 

wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne 

podmioty.
[2] Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego, sporządzanym przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, uchwalanym przez radę gminy i ogłaszanym przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustala się w nim 

przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (więcej na str. 7 – 11 

poradnika „Procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni” dostępnego na www.polsus.pl).
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planu brak. Skala produkcji w sposób bez-

pośredni wpływa na powstanie obowiązku 

sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko. Miejscowy plan przestrzen-

nego zagospodarowania bądź jego brak, 

decyduje o tym, czy trzeba występować 

do starosty o warunki zabudowy albo 

o wydanie pozwolenia na budowę.

Należy mieć na uwadze, że inwestor 

planujący przedsięwzięcie powinien wys-

tąpić o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jeszcze przed wystąpie-

niem z wnioskiem o wydanie m.in. decyzji 

pozwolenie na budowę i decyzji o wa-

runkach zabudowy. Oczywiście z 

praktycznego punktu widzenia wskazane 

jest, żeby jeszcze przed wystąpieniem ze 

stosownym wnioskiem do organu 

skonsultować kwestie środowiskowe ze 

specjalistą z danej dziedziny. Taki model 

procedowania  pozwol i  pozyskać  

niezbędną wiedzę, tzn. czy planowana 

inwestycja wymaga oceny oddziaływania 

na środowisko, co w konsekwencji wiąże 

się z koniecznością wydania przez organ 

decyzji środowiskowej. Trzeba pamiętać, 

że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 

1397 z późn. zm.) „chlewnie” traktowane 

są jako przedsięwzięcia mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko 

(grupa I) albo jako przedsięwzięcia 

m o g ą c e  p o t e n c j a l n i e  z n a c z ą c o  

oddziaływać na środowisko (grupa II). 

Rodzaj zwierząt (knur, maciora, tucznik, 

warchlak, prosię) oraz wielkość obsady 

(ilość inwentarza) przesądza, do której 

kategorii planowana inwestycja zostanie 

zakwalifikowana (więcej na str. 13 

Poradnika). To na inwestorze spoczywa 

ciężar oceny rozmiaru planowanej 

inwestycji.

Wielkość planowanej 
produkcji jako kluczowy 
element planowanego 
przedsięwzięcia
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Rodzaj przedsięwzięcia
Raport o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko
Karta informacyjna 

przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie mogące
zawsze znacząco

oddziaływać naśrodowisko
(grupa I)

Obowiązkowo 

Może być złożona w przypadku, 
gdy wnioskodawca złożył kartę 
wraz z wnioskiem o ustalenie 

zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko

Przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco

oddziaływać naśrodowisko 
(grupa II)

W przypadku gdy organ
prowadzący postępowanie po

złożeniu wniosku stwierdzi
potrzebę oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko –
organ określa zakres raportu 

Obowiązkowo

Tabela 1.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna wydawana przez starostę, 

zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w 

ustawie). Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę jest podstawowym warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych. Stronami postępowania o pozwoleniu na budowę są 

inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją administracyjną. Organ administracji 

publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią 

inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny 

sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzja administracyjna jest kwalifikowanym 

aktem administracyjnym, stanowiącym przejaw woli organów administracji publicznej, 

wydanym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego lub 

finansowego, o charakterze władczym i zewnętrznym, rozstrzygający konkretną sprawę, 

konkretnie określonej osoby fizycznej lub prawnej w postępowaniu unormowanym przez 

przepisy proceduralne. 

Zgodnie z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, każda decyzja 

powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie 

strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i 

prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, 

jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być 

opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 

powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna 

zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 

Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. 

Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji 

wydanych na skutek odwołania. Ponadto organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji 

również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała 

możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes 

bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Decyzja o warunkach zabudowy – decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta ustalająca warunki zabudowy w wypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, mająca na celu ustalenie, że dane zamierzenie 

inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Wiąże organ wydający decyzję o 

pozwoleniu na budowę.
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Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(DŚU) z załącznikami i kartą informacyjną przedsięwzięcia

Wnioskodawca przedkłada raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko w zakresie zgodnym z postanowieniem

Właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wydaje 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i podaje do 

publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w której zajmuje również stanowisko dotyczące konieczności ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Organ podaje informację do publicznej 

wiadomości o wydaniu decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią (od decyzji przysługuje odwołanie)

Właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) występuje o opinię 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

(ewentualnie o opinię co do zakresu raportu)

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) (na postanowienie przysługuje 

zażalenie). Postanowienie określa jednocześnie zakres raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 

przedłożenia przez wnioskodawcę raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(na postanowienie zażalenie nie przysługuje)

Właściwy organ 

(wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta)

Występuje o opinię 

i uzgodnienia

Właściwy organ do wydania decyzji, 

bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej 

wiadomości informacje o postępowaniu

Właściwy organ przeprowadza postępowanie z udziałem 

społeczeństwa w terminie 21 dni (może przeprowadzić 

rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa)

Opinia powiatowego państwowego inspektora sanitarnego

(wydawana w drodze postanowienia termie 30 dni od dnia 

otrzymania dokumentów – nie przysługuje zażalenie)

Uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

(wydawana w drodze postanowienia termie 30 dni od dnia 

otrzymania dokumentów – nie przysługuje zażalenie)

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

(30 dni) (na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

Właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) 

w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wydaje:

Opinia powiatowego państwowego inspektora sanitarnego

(termin 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii)

Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

(termin 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii)

Schemat 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II)



Postępowanie w 
sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Postępowanie o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

wszczyna się na wniosek podmiotu planu-

jącego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

Organ administracji powinien wydać 
[3]decyzję w odpowiednim terminie  i w 

tym zakresie związany jest treścią art. 35 

Kodeksu postępowania administracyjnego 

(więcej – na str. 14 Poradnika). W przypad-

ku budowy chlewni organem właściwym do 

wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest przede wszystkim 
[4]wójt, burmistrz lub prezydent miasta , 

na którego obszarze właściwości przedsię-

wzięcie jest realizowane. W zależności od 

rodzaju przedsięwzięcia inwestor zobowią-

zany jest dołączyć do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach: kartę informacyjną i raport od-

działywania na środowisko (tab. 1). 

Z uwagi na ograniczony zakres niniej-

szego artykułu w dalszej jego części omó-

wiona zostanie decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach w kontekście inwestycji 

zaliczanej do II grupy (chlewnia, jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko). 

Schemat 1. obrazuje w jaki sposób 

wydawana jest decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarun-

kowaniach ważna jest 4 lata od dnia, 

w którym stała się ostateczna. W terminie 

tym inwestor powinien wystąpić o wydanie 

innych koniecznych do przedsięwzięcia 

decyzji inwestorskich, takich jak m.in 

pozwolenia na budowę, decyzji o zatwier-

dzeniu projektu budowlanego czy decyzji 

o pozwoleniu na wznowienie robót budo-

wlanych. Ważność decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach może być wydłu-

żona z 4 lat maksymalnie do 6 lat, o ile 

realizacja planowanego przedsięwzięcia 

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się 

warunki określone w tej decyzji. Wydłu-

żenia terminu dokonuje organ, który wydał 

decyzję i może to nastąpić tylko w terminie 

ważności decyzji (tzn. przed upływem 4 lat 

od dnia, w którym decyzja stała się osta-

teczna). Zajęcie stanowiska następuje 

w drodze postanowienia. Decyzja o środo-

wiskowych uwarunkowaniach może zos-

tać przeniesiona na inny podmiot wtedy, 

gdy inwestor wyraził zgodę na przeniesie-

nie decyzji na inny podmiot a inny podmiot 

na rzecz, którego ma nastąpić przeniesie-

nie decyzji, przyjmie warunki zawarte w tej 

decyzji. Po spełnieniu warunków organ 

właściwy do wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach jest obowiązany 

do przeniesienia decyzji na inny podmiot. 

Stronami w postępowaniu o przeniesienie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach są podmioty, między którymi ma być 

dokonane przeniesienie decyzji.
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[3] Zgodnie z art. 57 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego. „jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 

uważa się najbliższy następny dzień powszedni”. Dniami wolnymi od pracy są, zgodnie z art. 151 § [9] 1 Kodeksu pracy, niedziele i święta określone odrębnymi 

przepisami. Jednakże jeśli chodzi o kwestię soboty, NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11) stwierdził, że sobota jest dniem 

równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego.
[4] Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub 

wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do 

zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

właściwy jest m.in. w sprawach o uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co do 

zasady – w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na 

terytorium tej gminy organem wykonawczym gminy jest burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w miastach miast, w których do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy o samorządzie gminnym prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym, organem wykonawczym jest 

prezydent miasta.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe 

informacje o planowanym przedsięwzięciu. Jest ona wymagana w przedsięwzięciach 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Karta 

informacyjna może być również złożona w przedsięwzięciach mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) w sytuacji, gdy do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załącza wniosek o wyznaczenie 

przez organ zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na 

podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie 

podejmuje decyzję o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

lub decyzję o rezygnacji z przeprowadzania takiej oceny. Rzetelne i prawidłowe 

wypełnienie karty informacyjnej wpływa na skrócenie czasu trwania postępowania w 

przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zawsze obo-

wiązkowy w przedsięwzięciu zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (grupa I). 

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (grupa II) tylko, gdy organ prowadzący postępowanie stwierdzi potrzebę 

przeprowadzenia OOŚ - określając zakres raportu dla danego przedsięwzięcia. Organ, 

określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz 

istniejące możliwości techniczne i dostępność danych. Organ, określając zakres raportu, 

może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko: odstąpić, co do niektórych wymagań, co do zawartości raportu oraz wskazać: 

rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, rodzaje oddziaływań oraz 

elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy, zakres i metody badań.



Propozycja wsparcia inwestycji 

w rozbudowę i modernizację chlewni utrzy-

mujących lochy znalazła się ostatecznie 

w projekcie PROW na lata 2014-2020. 

Sytuacja na rynku trzody powoduje, że 

wsparcie, o którym mowa jest bardzo ocze-

kiwane przez hodowców i producentów 

trzody. Liczne spotkania, konferencje 

i ankiety pokazały, że istnieje bardzo duża 

liczba hodowców i producentów świń, 

którzy chcą inwestować w chlewnie, ale 

napotykają na ogromne trudności z załat-

wieniem formalności i uzyskaniem pozwo-

lenia na budowę. Pomocą dla rolników 

byłoby precyzyjne zapoznanie ich z wymo-

gami prawa i trybem postępowania w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę lub 

rozbudowę czy modernizację budynków 

inwentarskich dla świń.

W tym celu PZHiPTCh „POLSUS” 

złożył do Funduszu Promocji Mięsa Wie-

przowego projekt programu szkolenio-

wego z zakresu procedur uzyskiwania 

pozwoleń na budowę lub rozbudowę 

chlewni, który został przyjęty do realizacji 

w ramach budżetu FPMWp na 2014 r. 

Szkolenia organizowane są w dwóch 

etapach, pierwszy odbył się w okresie 

styczeń – maj 2014 r., drugi zaplanowano 

na wrzesień – grudzień 2014 r., na terenie 

województw o największym natężeniu 

hodowli i chowu świń: wielkopolskie 

(5 szkoleń), kujawsko-pomorskie (3), 

łódzkie (2), mazowieckie (2), warmińsko-

mazurskie (2), opolskie (1), lubelskie (1). 

W szkoleniach będą mogli wziąć udział 

rolnicy ze wszystkich województw, nieza-

leżnie od miejsca organizacji szkolenia. 

Szkolenia będą prowadzone w formie 

wykładów i praktycznych ćwiczeń przez 

osoby o wykształceniu prawniczym i doś-

wiadczeniu w zagadnieniach rolniczych, 

zwłaszcza związanych z hodowlą i pro-

dukcją świń.

Czas trwania jednego szkolenia - 

8 godzin. Maksymalna liczba uczestników 

jednego szkolenia – 25 osób.

Więcej informacji na temat szkoleń 

oraz poradnik pt. „Procedury uzyskiwania 

pozwoleń na budowę lub rozbudowę 

chlewni” w formacie pdf są dostępne na 

stronie: www.polsus.pl.

Szkolenia zrealizowane w pierwszym 

etapie projektu cieszyły się sporym zainte-

resowaniem hodowców, którzy aktywnie 

uczestniczyli w merytorycznych dyskus-

jach. Najwięcej pytań i wątpliwości budziły 

kwestie związane z przepisami dotyczący-

mi ochrony środowiska, a także zagadnie-

nia stricte budowlane, co wskazuje na 

potrzebę rozszerzenia w przyszłości 

programu szkoleń oraz nawiązania 

współpracy z ekspertami z tych dziedzin, 

aby hodowcy mogli uzyskać kompleksowe 

informacje na temat planowania nowych 

inwestycji.

„Program szkoleniowy z zakresu procedur 

uzyskiwania pozwoleń na budowę lub 

rozbudowę chlewni”

Trudna sytuacja na rynku trzody 

chlewnej, utrzymująca się od kilku lat, 

stymulowała do działań wiele środowisk 

związanych z tą branżą. Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi powołał w 2012 roku zespół 

ekspertów, który opracował propozycje 

rozwiązań systemowych wspierających 

sektor produkcji trzody chlewnej w Polsce. 

Praca zespołu koncentrowała się na 

omówieniu niekorzystnych zjawisk, które 

powodują spadek produkcji wieprzowiny 

w Polsce, a w szczególności spadek 

pogłowia loch i produkcji prosiąt. Celem 

zespołu było zaproponowanie środków 

wsparcia, które mogłyby odwrócić tę nieko-

rzystną tendencję. Polski Związek Hodow-

ców i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS” także podjął aktywne działania 

w tej kwestii, koordynując prace nad doku-

mentem pt. „Strategia odbudowy i rozwoju 

produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 

2030” , zawierającym szczegółowe zalece-

nia dla całego sektora. Opracowanie 

powstało w ramach projektu finan-

sowanego z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego. Na potrzeby realizacji tego 

projektu, pod przewodnictwem PZHiPTCh 

„POLSUS”, zostało powołane konsorcjum 

organizacji branżowych związanych z sek-

torem trzody, w którego skład weszły: 

Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzy-

szenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Unia 

Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego oraz Związek „Polskie Mięso”.

Informacje o projekcie
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Tabela 1. Harmonogram szkoleń

Lp. Województwo Termin Miejsce

1. łódzkie 12.02.2014
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Bratoszewicach

2. łódzkie 13.02.2014
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 

w Piotrkowie Trybunalskim

3. kujawsko-pomorskie 4.03.2014 Zajazd WIK

4. kujawsko-pomorskie 5.03.2014 Zajazd WIK

5. kujawsko-pomorskie 6.03.2014 Zajazd WIK

6. wielkopolskie 12.03.2014
Centrum Wystawienniczo-Szkoleniowe WODR 

w Sielinku

7. wielkopolskie 13.03.2014
Centrum Wystawienniczo-Szkoleniowe WODR 

w Sielinku

informacja będzie dostępna na www.polsus.pl
w terminie późniejszym

informacja będzie dostępna na www.polsus.pl
w terminie późniejszym

informacja będzie dostępna na www.polsus.pl
w terminie późniejszym

informacja będzie dostępna na www.polsus.pl
w terminie późniejszym

informacja będzie dostępna na www.polsus.pl
w terminie późniejszym

8. opolskie 25.03.2014 Restauracja AQARELE

9. wielkopolskie 24.09.2014

10. warmińsko-mazurskie 30.09.2014 Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie

11. warmińsko-mazurskie 01.10.2014 Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie

12. lubelskie 08.10.2014 LODR Końskowola

13. wielkopolskie 15.10.2014

14. wielkopolskie 16.10.2014

15. mazowieckie 06.11.2014

16. mazowieckie 19.11.2014



Hodowlę trzody chlewnej określają normy, których realizacja 

zapewnia optymalne warunki dla życia i zdrowia zwierząt. Chlewnia 

musi być sucha, ciepła, dobrze wentylowana, właściwie oświetlona 

i dostosowana do każdego etapu rozwoju zwierząt. Warunki mikro-

klimatyczne w dużej mierze decydują o zdrowiu, samopoczuciu 

i produkcyjności. Najbardziej istotne w chlewni są: optymalna tem-

peratura i wilgotność powietrza. Parametry te, w zależności od 

jakości budynku, podlegają dużym wahaniom i z tego powodu wpły-

wają szczególnie istotnie na prawidłowość hodowli. Przebywanie 

trzody w zimnych pomieszczeniach skutkuje częstymi schorze-

niami układu oddechowego. Obniżenie temperatury powietrza 

w chlewni powoduje większe zapotrzebowanie na paszę, przy 

mniejszym przyroście masy ciała. W okresie tuczu (35 - 70 kg masy 

ciała) przyrost dzienny tuczników zmniejsza się o 15 - 20 g na dobę 

w miarę obniżania temperatury powietrza o 1°C. Normy termiczne - 

temperaturowe dla poszczególnych grup produkcyjnych trzody 

chlewnej są bardzo zróżnicowane: • prosięta 24 - 31°C • warchlaki 

17 - 24°C • tuczniki 14 - 22°C • młodzież hodowlana 16 - 24°C • 

knury 12 - 20°C • lochy luźne i niskoprośne 12 - 20°C • lochy 

wysokoprośne 15 - 25°C • lochy karmiące 18 - 26°C.

Ponadto prosięta po urodzeniu przez 3 dni praktycznie nie 

posiadają systemu termoregulacji, dlatego hodowcy muszą za-

pewnić odpowiednią temperaturę otoczenia, zwłaszcza w począt-

kowej fazie ich życia i rozwoju. W przeciwnym wypadku mogą 

zapaść w śpiączkę, która najczęściej kończy się upadkami. 

Dlatego przez cały czas dochodzenia do w pełni sprawnego 

systemu termoregulacji, co następuje w wieku około 3 tygodni, 

prosięta muszą być w ciągły sposób dogrzewane, szczególnie 

w okresie jesienno - zimowym i wczesną wiosną.

Thermoval Polska; ul. Bokserska 25, tel.: +48 22 853 27 27, +48 22 853 70 66; fax: +48 22 853 68 04; 
e-mail: handlowy@thermoval.pl; www.thermoval.pl

02-690 Warszawa; 

30
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31 29 27 26 24

Wartość temperatur - norma dla prosiąt w pierwszych 5 miesiącach życia

O G R Z E W A N I E    S T A N O W I S K    D L A    Z W I E R Z Ą T

Do montażu płyt HP Thermoval  w ruszcie podłogi czy też w wyznaczonych 
obszarach podłogi betonowej wykorzystujemy specjalne uchwyty montażowe. 
Taki sposób montażu umożliwia szybki dostęp do wybranego elementu systemu 
ogrzewania ( płyty HP ) w trakcie wykonywania w chlewni prac porządkowych 
i ewentualnie serwisowych.

panel grzejny HP

uchwyty montażowe

ogrzewanie 
promiennikowe

elektryczne ogrzewanie podłogowe - panelowe

Ogrzewanie podłogowe gwarantuje dostosowanie tempera-

tury do różnorodnych potrzeb bytowych trzody chlewnej oraz 

najkorzystniejszy rozkład temperatury w pomieszczeniach inwen-

tarskich. Zastosowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego 

w postaci płyt HP Thermoval pozwala ogrzewać tylko te miejsca, 

w których wydzielanie ciepła jest wskazane. Taka technologia 

pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

W opracowaniach naukowych poświęconych technologiom 

hodowli zwierząt eksperci są zgodni:

logrzewanie podłogowe jest zdrowsze, efektywniejsze i tańsze 

w porównaniu z ogrzewaniem lampami promiennikowymi,

lzwierzęta nie muszą sie gromadzić  pod zawieszonymi nad 

nimi lampami promiennikowymi,

lpoprawia się ich zdolność przeżycia o 3 - 4%,

lzwiększa się tempo przyrostu masy ciała o 4 - 6%.

System elektrycznego ogrzewania z zastosowaniem płyt HP 

Thermoval gwarantuje komfortowe warunki bytowe zwierząt oraz 

dynamiczne przyrosty ich masy ciała i zapewnia:

üprecyzyjną regulację temperatury powierzchni ogrzewanej 

podłogi za pomocą regulatora temperatury, współpracują-

cego z czujnikiem temperatury umieszczonym w podłodze,

ürównomierny rozkład temperatury,

üindywidualne sterowanie ogrzewaniem każdego stanowiska,

üsuchą podłogę (osuszanie podłogi i ściółki jest korzystne 

przy usuwaniu odchodów),

üznaczne obniżenie kosztów zużytej energii.

Zachęcamy do zastosowania technologii płyt HP Thermoval. 

Gwarantujemy fachowe doradztwo i sprawny serwis.

ciężar płyt HD: HP - 60 (25 kg), HP - 100 (35 kg), HP - 120 (50 kg), HP - 130 (40 kg)

Numer 
katalogowy

Wymiary 
(m)

Powierzchnia
2

(m )
Moc 
(W)

Cena 
netto (zł)

Cena 
brutto (zł)

0,80 x 0,38 x 0,045 

1,20 x 0,38 x 0,045

1,60 x 0,38 x 0,045

1,15 x 0,55 x 0,030

0,30

0,45

0,60

0,63

 65

109

131

142

544,72

731,71

918,70

673,98

670,00

900,00

1130,00

829,00

HP - 60

HP - 100

HP - 120

HP - 130

uchwyt montażowy   23,58   29,00

PARAMETRY PANELI GRZEJNYCH - CENY ZAKUPU

Panele do ogrzewania kompleksów hodowlanych - zasilanie: ~ 230 V

Ogrzewanie podłogowe może być instalowane pod całą powierzchnią 
podłogi kojca lub w jego części.

24 infoPOLSUS



Lato i jesień ubiegłego roku obfitowały w spotkania z przed-

stawicielami różnych  firm hodowlanych, paszowych i handlowych 

ze Wschodniej Azji: New Hope Liuhe, Marubeni i Muyang z Chin, 

Japonii oraz Tajlandii. Spotkania te odbywały się w biurze Związku 

w Warszawie (fot. 1). Rozmowy toczyły się w bardzo miłej i przy-

jaznej atmosferze. Naszych gości interesował polski rynek 

produkcji świń, a przede wszystkim struktura i wielkość pogłowia, 

systemy produkcji, zaplecze paszowe oraz perspektywy rozwoju 

tego rynku w Polsce i w Europie.

Natomiast na przełomie maja i czerwca 2013 r. gościła w 

naszym kraju delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej. 

Przewodniczył jej wiceminister rolnictwa Zhang Taolin, a w jej skład 

wchodzili m. in. dyrektorzy departamentów Ministerstwa Rolnictwa 

Chin. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy m. in. w zakresie 

hodowli i produkcji świń. Na prośbę naszego Ministerstwa 

Rolnictwa Związek „POLSUS” zorganizował dla gości z Chin wizytę 

w gospodarstwie hodowlanym trzody chlewnej. I tak, 31 maja 

Chińczycy odwiedzili gospodarstwo Państwa Teresy i Grzegorza 

Pruszkowskich, zam. w Galominie w woj. mazowieckim (fot. 2 i 3.).

Nadmienić trzeba, że delegacja chińska po raz pierwszy miała 

okazję zobaczyć jak wygląda europejskie gospodarstwo rolne. 

Interesowało ich wszystko, począwszy od rodzaju uprawianych 

roślin, struktury zasiewów, wysokości plonów, posiadanych maszyn 

do uprawy roli po szczegóły związane z produkcją zwierzęcą, czyli 

osiągane wyniki z produkcji świń, wielkość sprzedaży materiału 

hodowlanego i tuczników a nawet zagadnienia związane z 

zagospodarowaniem obornika i gnojowicy. Pan minister zadawał 

mnóstwo pytań, które świadczyły o jego wielkim zaangażowaniu w 

problematykę produkcji rolniczej, ale także o dużej wiedzy na ten 

temat.

Pan Grzegorz Pruszkowski znakomicie spisał się w roli 

przewodnika po gospodarstwie i cierpliwie odpowiadał na wszelkie 

pytania gości. Natomiast Pani Teresa, z pomocą córek, 

przygotowała miłą niespodziankę w postaci poczęstunku z 

wędlinami własnego wyrobu, sałatkami i ciastami, czym zachwyciła 

wszystkich dostojnych gości.

Kto się interesuje 
polskim rynkiem 

trzody?
Jarosław Ptak
PZHiPTCH „POLSUS”, Warszawa
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Pięcioletni okres wydatkowania 

środków z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego sprzyja przemyśleniom i ref-

leksjom na temat jego działania. Od chwili 

utworzenia Funduszy Promocji do walki 

o klienta stanęły wszystkie branże zwią-

zane z produkcją rolno-spożywczą. Tym 

samym rozpoczął się wyścig o pozyskanie 

rodzimego konsumenta.

Głównym gatunkiem mięsa, które 

konkuruje na rynku z wieprzowiną jest 

mięso drobiowe. Obecnie spożycie wie-

przowiny wynosi 36 kg/osobę. Największy 

3,5 kg/na osobę spadek spożycia wie-

przowiny odnotowano na przestrzeni lat 

2011-2012. Według Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

spożycie drobiu wzrosło o 2,8% do ok. 

25,5 kg na osobę w 2011 r., aby w 2012 r. 

osiągnąć już poziom 26 kg. Rok 2013 to 

kolejny wzrost spożycia o 3,4%. Według 

prognoz Komisji Europejskiej na lata 2011-

2020 szacowany jest dalszy, systematycz-

ny wzrost konsumpcji drobiu w krajach UE.

Samowystarczalność naszego kraju 

w produkcji wieprzowiny sięga około 90%, 

podczas gdy w przypadku produkcji drobiu 

poziom ten wynosi 125%.

Sytuacja jest jeszcze bardziej niepo-

kojąca, biorąc pod uwagę spadający stan 

pogłowia krajowego oraz wciąż rosnące 

ceny mięsa na półkach sklepowych. 

Ponadto tak zwany zły PR mięsa wiep-

rzowego (cholesterol, tłuszcz) oraz ostatnie 

wydarzenia związane z afrykańskim 

pomorem świń, nie sprzyjają zjednywaniu 

klientów.

Ze względu na fakt, iż wieprzowina 

przez lata posiadała pierwsze niezachwia-

ne miejsce w spożyciu krajowym, potrzeba 

jej promocji na rynku wewnętrznym nie 

była dostrzegana. Ponadto nie istniały 

środki umożliwiające tego typu zadania. 

Obecnie ukierunkowana akcja promocyjna 

stała się wręcz koniecznością wsparcia 

branży. W tym miejscu należy nadmienić, 

iż w „Długofalowej strategii promocji 

wieprzowiny” opracowanej na potrzeby 

Komisji Funduszu Promocji Mięsa Wie-

przowego przez zespół ekspertów IERiGŻ, 

konieczność promocji wieprzowiny na 

krajowym rynku została dość wyraźnie 

zaznaczona. Autorzy strategii, powołując 

się na szeroko zakrojone działania 

promocyjne i akcje marketingowe na 

rynkach wewnętrznych w krajach takich jak 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy 

Dania, dostrzegli „potrzebę koordynacji 

działań promocyjnych na szczeblu 

krajowym”. Jednocześnie jako gwarancję 

sukcesu kampanii zdefiniowano „wspól-

ną identyfikację wizualną i werbalną 

kampanii promocyjnej (logotyp, hasło) 

oraz stronę internetową kampanii, jako 

niezbędny element komunikacji”.

Komisja Zarządzająca Funduszem 

Promocji Mięsa Drobiowego już dawno 

odkryła, iż kluczem do sukcesu w promocji 

jest pozyskanie rodzimego konsumenta. 

Roczny budżet Funduszu Promocji Mięsa 

Drobiowego to 6-7 mln zł. Wśród zadań, 

które są realizowane przy użyciu powyż-

szego funduszu, są projekty głównie 

nastawione na pozyskanie krajowego kon-

sumenta, o czym świadczą realizowane ze 

środków Funduszu w ostatnich dwóch 

latach duże kampanie medialne (telewizja, 

internet), np. „Promocja Mięsa Gęsiego 

w Polsce”, „Ciesz się smakiem i zdrowiem 

wybieraj drób”, „Drób w dobrym stylu”, „No-

wa jakość w drobiarstwie”, „Podaj Indyka”.

Powyższe informacje świadczą 

o sztywno wytyczonej i konsekwentnie 

realizowanej strategii jaką podjęła Komisja 

Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. 

Gros środków z funduszu nastawionych 

jest na krajowe kampanie medialne.

Sytuacja ta jest dla rodzimego rynku 

wieprzowiny zagrażająca ze względu na 

malejące spożycie wieprzowiny i jedno-

cześnie rosnące ceny mięsa wieprzowego. 

Ponadto obecny styl życia wielu Polaków 

nastawiony na produkty light i prozdro-

wotne również przechyla szalę zwycięstwa 

na stronę mięsa drobiowego. Ugrunto-

wane przekonanie o tym, że wieprzowina 

jest tłusta i sprzyja chorobom układu wień-

cowego dodatkowo utrudnia utrzymanie 

dotychczasowej wiodącej pozycji na rynku.

Biorąc pod uwagę kampanie promo-

cyjne prowadzone ze środków Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego od roku 

2010, jedynie projekty PZHiPTCh 

„POLSUS”: „Wieprzowina - esencja zdro-

wia i smaku” oraz „Encyklopedia wieprzo-

winy” były projektami ogólnopolskim 

z mierzalnymi wynikami odbioru. Pomimo 

ogólnopolskiego zasięgu oraz zaanga-

żowania mediów w postaci TV i radia, 

oddźwięk kampanii był niewielki.

Mówiąc tu o projektach promocyj-

nych, nie bierzemy pod uwagę projektów 

łączących w sobie promocję kilku ga-

tunków mięsa, jak również obejmujących 

promocję na rynkach trzecich czy promo-

cję znaków jakości, które były realizowane 

przez inne organizacje branżowe.

Aby przeprowadzić dużą kampanię 

medialną niezbędne jest zaangażowanie 

środków finansowych umożliwiających 

dotarcie do szerokiego grona konsumen-

ckiego. Na powyższe dwa projekty z roku 

2011 łącznie przeznaczono ledwie 1 mln zł, 

podczas gdy z Funduszu Promocji Mięsa 

Drobiowego jednorazowo na kampanie 

przeznacza się 2-3 mln zł.

Branży niezbędna jest ukierunkowa-

na kampania promocyjna. Jej wyznaczni-

kami powinny być:

Ogólnopolski charakter – ze wzglę-

du na fakt, iż odnotowany spadek 

spożycia wieprzowiny dotyczy całego 

kraju, a nie wybranych regionów.

Działania skierowane na promocję 

wyłącznie wieprzowiny – pieniądze 

pochodzące z Funduszu powinny 

zostać skupione w działaniach 

promocyjnych dotyczących stricte 

wieprzowiny.

Szeroka grupa docelowa - możli-

wość dotarcia do jak największej 

l

l

l

Bitwa o konsumenta
Joanna Kotwicz-Gilewska, 

PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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liczby konsumentów w różnych 

grupach wiekowych, ponieważ każdy 

konsument jest dla nas ważny, bez 

względu na wiek.

Mierzalność – ilość odbiorców musi 

zostać faktycznie potwierdzona ba-

daniami odbioru.

Niekorzystny wizerunek wieprzowiny 

kojarzonej z cholesterolem, tłuszczem 

oraz kalorycznością został w 2014 roku 

dodatkowo nadszarpnięty przez afrykański 

pomór świń.

Szczególnie ostatnie wydarzenie 

przyczyniło się do konsolidacji branży – 

największe podmioty skupiające branżę 

przemysłu trzodowego postanowiły prze-

ciwdziałać niekorzystnej sytuacji. Na wnio-

l

sek Komisji Zarządzającej Funduszem 

Promocji Mięsa Wieprzowego zostały uru-

chomione środki rezerwowe przewidziane 

na sytuację kryzysową w branży. W ra-

mach powołanego konsorcjum podjęto 

działania mające na celu poprawienie 

wizerunku wieprzowiny. Głównym kanałem 

dotarcia do konsumentów jest TVP. Cykl 

programów telewizji śniadaniowej w pos-

taci porad eksperckich, wizyty ekspertów 

podczas programów kulinarnych, jak 

również spot reklamowy, to główne 

elementy kampanii.

Kryzysowa sytuacja na rynku trzody 

chlewnej  doprowadzi ła do długo 

oczekiwanego porozumienia co do 

planowanych działań promocyjnych. Kolej-

ne lata mają zaowocować wspólnie 

przygotowywanymi, w ramach każdorazo-

wo powoływanego konsorcjum, przemyś-

lanymi kampaniami medialnymi.

W przyszłym roku PZHiPTCh 

„POLSUS” jako lider konsorcjum ma za-

miar przeprowadzić dużą kampanię 

medialną, której zadaniem będzie upow-

szechnienie wyników badań opublikowa-

nych w opracowaniu „Aktualna wartość 

dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w 

diecie i wpływ na zdrowie konsumentów”. 

Zadaniem kampanii ma być obalanie 

licznych mitów dotyczących wieprzowiny.

Projekty realizowane przez PZHiPTCh 
„POLSUS” ze środków FPMWp w latach 
2010-2014 r.

1. 

W ciągu ostatnich pięciu lat PZHiPTCh „POLSUS” stał się 

liderem w efektywnym wykorzystaniu środków z Funduszu Promocji 

Mięsa Wieprzowego. Zróżnicowane działania realizowane z po-

wyższych środków obejmują niemalże wszystkie z wytyczonych 

przez ustawę obszarów wsparcia, takich jak:

Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w 

tym zaletach mięsa wieprzowego.

2.

3.

4.

5.

 Działania promujące spożycie mięsa wieprzowego oraz jego 

przetworów.

 Udział w wystawach i targach związanych z chowem i hodowlą 

świń oraz produkcji i przetwórstwem mięsnym.

 Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę 

jakości mięsa wieprzowego oraz jego przetworów, a także 

prowadzące do wzrostu ich spożycia.

 Szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego.

Pozyskanie środków z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego nie jest łatwą sprawą. Oprócz spełnienia wymogów 

formalnych, trzeba wykazać zasadność projektu i przekonać do 
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niego Komisję Zarządzającą. Z każdym rokiem wzrasta liczba 

składanych projektów, a co za tym idzie również trudność 

pozyskania środków. Dla przykładu na rok 2014 do Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego zostało złożonych 21 projektów.

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2010 r.

Tytuł Promocja Materiału Hodowlanego podczas KWZH XXIV „Wieprzowina - wiem co jem!” Razem

Udział PZHiPTCh „POLSUS” podczas XXIV KWZH, wsparcie 
organizacyjne ekspozycji trzody chlewnej. Wydanie 
TOP GENETICS – oferty knurków i loszek 

Wydanie i dystrybucja broszury „Wieprzowina - wiem co jem!” 
podczas targów i wystaw 2010 r. 

Wydatkowana
kwota (brutto)

139 442,15 zł 181 745,61 zł 321 187,76 zł

Opis 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2011 r.

Tytuł Projekt edukacyjny Promocja materiału 
hodowlanego podczas
targów i wystaw 2011 r.

Pomysł na 
…wieprzowinę!

Wieprzowina esencja
zdrowia i smaku !

Opracowanie i
wdrożenie liniowej

metody szacowania
mięsności tuszy

Razem

Opis Wznowienie wydania 
broszury „Wieprzowina 
wiem co jem!” w celu 
dostarczenia jej do szkół 
o profilu rolniczym oraz 
do rolniczych uczelni 
wyższych na wydziały – 
weterynarii, zootechniki, 
technologii żywności, 
rolnictwa.

Udział PZHiPTCH 
„POLSUS” w targach 
i wystawach 
regionalnych, przy 
jednoczesnym wsparciu 
finansowym 
i organizacyjnym 
ekspozycji trzodowych.

Zadanie dotyczyło 
udziału w XXV KWZH. 
Stworzenie przestrzeni 
grillowej połączonej z 
promocją wieprzowiny.

Zadanie dotyczyło emisji 
programów telewizyjnych 
w formie magazynów 
konsumenckich. 
Pokazanie wszystkich 
etapów produkcji mięsa 
wieprzowego.

Celem zadania było 
opracowanie i 
zaakceptowanie nowej 
metodyki klasyfikacji 
tusz wieprzowych.

Wydatkowana
kwota (brutto) 63 244,13 zł 354 863,34 zł 192 150,23 zł 346 500,00 zł 125 759,32 zł 1 082 517,00 zł

Tytuł

Opis 

Wydatkowana
kwota (brutto)

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2012 r.

Encyklopedia wieprzowiny Promocja materiału
hodowlanego podczas

targów i wystaw

Strategia odbudowy
i rozwoju produkcji
trzody chlewnej w

Polsce do roku 2030

Więcej wiem - mądrze jem! Razem

 Kampania edukacyjno-
informacyjna radiowa na 
temat wartości kulinarnych 
mięsa wieprzowego

Zadanie dotyczyło udziału 
PZHiPTCh ”POLSUS” 
podczas targów i wystaw 
regionalnych, przy 
jednoczesnym wsparciu 
finansowym organizacji 
ekspozycji trzodowych.

Zadanie dotyczyło 
opracowania dla branży 
rozwiązań systemowych 
przynoszących długofalowy 
efekt z obopólną korzyścią 
zarówno dla środowiska 
hodowlano-produkcyjnego, jak 
i dla branży przetwórstwa 
mięsnego.

Pilotażowa edukacyjna i 
interaktywna kampania 
społeczna skierowana do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym oraz ich 
rodziców a także nauczycieli i 
pracowników administracji 
przedszkoli i szkół 
podstawowych, na terenie 
aglomeracji warszawskiej.

640 500 zł 600 600 zł 358 050 zł 213 000 zł 1 812 150 zł

Tytuł

Opis 

Wydatkowana
kwota (brutto)

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2013 r.

Aktualna wartość dietetyczna 
wieprzowiny, jej znaczenie 

w diecie i wpływ na 
zdrowie konsumentów

Promocja 
ras zachowawczych

Promocja materiału
hodowlanego podczas
targów i wystaw 2013 r.

Wieprzowina od kuchni Razem

Badania laboratoryjne mięsa 
wieprzowego w zakresie jego 
jakości i wartości odżywczej 
(m. in. zawartości białka, 
tłuszczu, wody, minerałów, 
cholesterolu oraz profil 
kwasów tłuszczowych w 
mięsie wieprzowym, 
obliczenie kaloryczności 
mięsa). Wydanie i dystrybucja 
broszury prezentującej wyniki 
badań do instytucji 
zajmujących się dietetyką i 
żywieniem oraz do szkół 
gastronomicznych.

Kampania promująca polskie 
rasy zachowawcze świń o 
zasięgu ogólnopolskim dzięki 
wykorzystaniu branżowej prasy 
ogólnopolskiej HoReCa i 
internetu. Kampania 
obejmowała również szkolenia 
dla przedstawicieli branży 
HoReCa oraz blogerów 
kulinarnych realizowane w 3 
województwach: lubelskim, 
mazowieckim i wielkopolskim, 
czyli w regionach, z których 
wywodzą się rasy puławska, 
złotnicka biała i złotnicka pstra 
oraz gdzie jest ich największa 
koncentracja produkcji.

Zadanie dotyczyło udziału 
PZHiPTCh ”POLSUS” 
podczas targów i wystaw 
regionalnych, przy 
jednoczesnym wsparciu 
finansowym organizacji 
ekspozycji trzodowych.

Zadanie dotyczyło udziału w 
XXVI KWZH. Wydanie i 
dystrybucja broszury o profilu 
kulinarnym „Pomysł na 
wieprzowinę”

1 652 525,08 zł 1 014 344,10 zł 376,72 zł 221 518,29 zł 3 406 764,19 zł

Tytuł

Opis 

Wydatkowana
kwota (brutto)

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2014 r.

Program szkoleniowy z zakresu procedur uzyskiwania 
pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni*

Promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej 
podczas regionalnych targów i wystaw w 2014 r.*

Razem

159 726,00 zł 745 500 zł 905 226,00 zł

Projekt dotyczy programu szkoleniowego z zakresu procedur 
uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni, 
który został przyjęty do realizacji w ramach budżetu FPMWp 
na 2014 r.

Zadanie dotyczy udziału PZHiPTCh ”POLSUS” podczas 
targów i wystaw regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu 
finansowym organizacji ekspozycji trzodowych.

PZHiPTCh „POLSUS” jako organizacja mogąca ubiegać się 

o środki z funduszu pozyskała do tej pory łącznie na wszystkie 

projekty 6 445 327,95 zł. Siedemnaście projektów w ciągu pięciu lat 

daje imponujący wynik, a ich różnorodność jest odzwierciedleniem 

potrzeb branży.
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Szkolenia realizowane są w ramach operacji szkoleniowej objętej umową o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13 dla działania 

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.

Operacja szkoleniowa jest realizowana przez Konsorcjum w składzie:

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

oraz 

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Wielkopolska Izba Rolnicza

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Mazowiecka Izba Rolnicza

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza w Opolu

üSzkolenia mają charakter ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego, kujawsko-

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. W szkoleniach mogą 

wziąć udział również zainteresowani rolnicy z województw sąsiadujących. 

üSzkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla rolników utrzymujących stada powyżej 20 loch. 

üSzkolenia będą odbywały się w okresie jesienno-zimowym. Planowany początek drugiego etapu: październik 2014 r. 

üSzkolenia będą dwudniowe, łącznie 16 godzin wykładów połączonych z dyskusją w grupach 20 osobowych. 

üOrganizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy i obiad. Istnieje możliwość noclegu.

W sprawie udziału w szkoleniach należy kontaktować się bezpośrednio z:

Wielkopolską Izbą Rolniczą (szkolenia na terenie woj. wielkopolskiego) tel.: (61) 846 44 05, (61) 842 04 62 

lub za pośrednictwem biur powiatowych www.wir.org.pl/powiaty/powiaty.htm 

Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą (szkolenia na terenie teren woj. kujawsko-pomorskiego) tel.: (56) 678 92 40, 678 92 41

Mazowiecką Izbą Rolniczą (szkolenia na terenie woj. mazowieckiego) tel.: (22) 773 53 95

Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego (szkolenia na terenie woj. łódzkiego) tel.: (42) 632 70 21, fax: (42) 632 70 31

Izbą Rolniczą w Opolu (szkolenia na terenie woj. opolskiego) tel.: (77) 457 23 26

Filią „POLSUS” w Olsztynie (szkolenia na terenie woj. warmińsko-mazurskiego) tel.: (89) 535 44 37, (89) 535 44 39, 

507 088 420, 507 088 421, 507 088 422, 507 088 419

Filią „POLSUS” w Lublinie (szkolenia na terenie woj. lubelskiego) tel.: 507 088 404, 509 053 015, 507 088 407, 

507 088 405, 507 088 406, (81)742 69 74

(
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(
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Tematyka szkoleń pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”

Szczegółowy harmonogram szkoleń jest dostępny na www.polsus.pl 

oraz na stronach internetowych konsorcjantów.

Ogłoszenie o naborze uczestników na drugi etap szkoleń pt.
„Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”

I. Rozród (8 godz.)

1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów

2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów 

produkcyjnych

3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń

4. Czynniki wspomagające rozród

5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do 

rozrodu

6. Rozród jako proces fizjologiczny

7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń

8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej

9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego 

nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie 

i pochodzącym ze stacji knurów

10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej 

występowanie i metody stymulacji

II. Odchów prosiąt (4 godz.)

III. Bioasekuracja (4 godz.)

1. Postępowanie z lochą przed porodem

2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami

3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję 

prosiąt

4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, 

odsadzanie prosiąt.

1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada 

podstawowego, prosiąt i warchlaków

2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji

3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu 

zwierząt

4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń




