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„POLSUS”, spółki inseminacyjne

T. Blicharski

Zalecane zasady ochrony krajowych stad
zarodowych trzody chlewnej przed chorobami

Nie bójmy się prywatyzacji stacji unasieniania!
Apel do rolników w sprawie prywatyzacji spółek inseminacyjnych 

Jakie miejsce dla Polski na europejskim rynku trzody?



Ogólnoświatowy kryzys w różnym stopniu dotknął 

poszczególne kraje, branże i obywateli. Polska podobno wyszła 

z niego dość obronną ręką. Jednak nasza branża okazała się mało 

odporną na zawirowania rynkowe. Utraciliśmy znaczącą część 

rynku, staliśmy się dużymi importerami wieprzowiny. Odbudowa 

stada przebiega wolniej niż oczekiwano. Stawianych jest wiele 

pytań. Dlaczego kryzys tak nas dotknął? Dlaczego jest gorzej niż 

oczekiwaliśmy i gorzej niż wynika to z wielu symptomów rynku? Dlaczego nie odbudowujemy naszej pozycji w 

spodziewanym tempie? Są też łatwiejsze pytania - czemu pozwalamy na tak duży import prosiąt i wieprzowiny?

Tymczasem w Brukseli odpowiadają, że mamy w UE całkiem dobrą passę na rynku trzody. Ceny w UE są 

średnio na poziomie roku 2008, ale przy dość niskich cenach pasz dla większości krajów są one zadowalające. Jakie 

są nasze szanse na wspólnym rynku?

Dając zgodę na otwarcie nowoczesnej, wielkiej ubojni trzody w centrum kraju, Rząd RP dał sygnał, że widzi 

możliwości rozwoju naszego sektora. Nadrabiamy bardzo szybko zaległości za innymi krajami UE. Powstał Fundusz 

Promocji Mięsa Wieprzowego. Zapewniono decydujący udział w kierowaniu nim przez reprezentantów produ-

centów trzody chlewnej. Powoli i z opóźnieniami zaczyna działać, lub jest jeszcze w blokach startowych, wiele 

programów wspierających rozwój nowoczesnej produkcji trzody. Pracujemy nad propozycją strategii dla produkcji 

wieprzowiny w Polsce.

W wielu miejscach reprezentanci branży sami znaleźli swoje miejsce na ziemi. Nie tylko nie zanikły, ale wręcz 

rozwijają się stada starych, tradycyjnych ras rodzimych: puławskiej i złotnickich. Rozwija się produkcja w ramach 

Systemu Jakości Wieprzowiny PQS. Kolejni producenci i zakłady mięsne stają się partnerami Systemu. 

Konsumenci, znudzeni jednostajnie przeciętną jakością mięsa i przetworów, zaczynają poszukiwać oferty produktów 

o wyższej jakości.

Ta dyskusja jest niezbędna dla wybrania najlepszych rozwiązań dla naszego środowiska. Wszystkie decyzje 

muszą być starannie przedyskutowane i przemyślane. Na błędy nie zostawiamy miejsca. Mamy nadzieję na częstsze 

niż w poprzednich latach spotkania z Czytelnikami i życzymy lepszych cen.

Szanowni Czytelnicy,
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dr inż. Tadeusz Blicharski
Redaktor Naczelny

RASA PUŁAWSKA

Historia rasy:

Obecna sytuacja rasy:

Hodowla rasy:

Historia rasy świń, zwanej obecnie jako rasa Puławska, sięga początków XX wieku. Powstała ona na bazie prymitywnych świń 

miejscowych, występujących w Polsce południowo-wschodniej. Decydujący wpływ na uszlachetnienie powstałego lokalnego 

pogłowia miały hodowle importowanych świń rasy berkshire, utrzymywane w majątkach pod Puławami i Lubartowem. Mieszańce 

lokalnej świni z rasą berkshire dały początek populacji “łaciatek”. Hodowla świń rasy Puławskiej jest pod stałym nadzorem 

instytucji naukowo-badawczych i branżowych.

Aktualnie realizowany Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej zakłada zachowanie u świni tej rasy jak 

największej, swoistej puli genów i uniknięcie niebezpieczeństwa zmniejszenia liczebności stada. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi powierzyło koordynację działań nad realizacją programu Instytutowi Zootechniki w Krakowie a wykonanie zadań Polskiemu 

Związkowi Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Ochrona świń rasy puławskiej jest motywowana szeregiem aspektów, wśród których na podkreślenie zasługują względy 

gospodarcze i kulturowe. Od początku świnie te hodowane były w gospodarstwach rodzinnych. Dzięki temu stały się, szczególnie dla 

Lubelszczyzny, ważnym elementem tradycji, ale również symbolem polskiej myśli i pracy hodowlanej

Świnie rasy Puławskiej hodowane są w gospo-

darstwach tradycyjnie związanych z hodowlą 

i utrzymaniem tej rasy. Dlatego też za niezbędne  

należy uznać pozostawienie rasy puław-

skiej w tradycyjnych warunkach chowu, 

typowej dla drobnej produkcji, w gospo-

darstwach rodzinnych.

świnie z tradycją

Partnerstwo

z Polskim Związkiem Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

obszar
hodowli

Warszawa

29.08.1996

27.05.2009

rasa puławska objęta została Krajowym Programem Ochrony 
Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

rasa puławska została wpisana na listę produktów tradycyjnych.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS” współpracuje bezpośrednio z rolnikami i AUCHAN 
w  zakresie:

systemu karmienia zwierząt,
chowu tradycyjnego,
transportu przedubojowego,
identyfikacji tuczników.
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A K T U A L N O Ś C I

Jakie miejsce dla Polski na 
europejskim rynku trzody?

Tadeusz Blicharski
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Przez dość długi czas w Europie 

utrzymywał się pewien stabilny układ po-

zycji poszczególnych krajów. Duński eks-

port mięsa wieprzowego był przez lata 

oczywistym faktem. Holendrzy walczyli 

z chorobami i krystalizowali swoją struk-

turę organizacyjną. Francja na drodze 

spółdzielczo-związkowej ustabilizowała 

swoją sytuację wewnętrzną i pozycję na 

rynkach zewnętrznych. Hiszpania była nie 

tylko dla nas egzotyczną częścią Europy, 

utożsamianą z regionalną, tradycyjną 

produkcją. Niemcy produkowali dużo, ale 

stale zbyt mało i byli w efekcie dużym 

importerem.

Polska, na tle innych państw, miała 

dużą, ale mało efektywną produkcję. 

W znacznej mierze, dzięki specyficznym 

relacjom między walutami, była dość zam-

knięta na import, jednocześnie ekspor-

tując na wschód. Po dużym kryzysie, który 

na rynku trzody spowodował gwałtowny 

wzrost cen pasz i jednocześnie spadek 

konsumpcji mięsa, dotychczasowe stabil-

ne pozycje krajów zaczęły się zmieniać.

W połowie kwietnia br. w Brukseli 

przedstawiciele poszczególnych krajów UE 

raportowali sytuacje na swoich rynkach.

Duńscy eksperci zakomunikowali 

wzrost pogłowia o 4,3% w stosunku do a-

nalogicznego okresu sprzed roku. Wzrost 

ten dotyczy prosiąt. Produkcja i eksport 

prosiąt stały się ostatnio wybitną specjal-

nością Danii. Spadają uboje i osłabia

 się eksport, koncentrując się na najlep-

szych rynkach. Dzięki stałemu dostępowi 

do rosyjskiego rynku i osłabieniu kursu 

korony, sytuacja ekonomiczna w ekspor-

Dania

cie przedstawia się dobrze. Obecną sy-

tuację Duńczycy oceniają pozytywnie i są 

w stanie rozwijać się, przy stale postę-

pującej koncentracji produkcji.

Austria przeżywa trudny okres. Pro-

dukcja jest wysoka, zakłady mięsne pracu-

ją na dużej wydajności, ale ceny rynkowe 

trzody są, zdaniem producentów, zbyt 

niskie. Wzrost cen oczekiwany jest w II 

kwartale. Dodatkowe trudności tworzą nie 

najlepsze warunki pogodowe, a długa 

zima wpłynęła negatywnie na uprawy. Do-

tychczas utrzymują się niskie ceny zbóż 

z ubiegłorocznych zbiorów, co pozytywnie 

wpływa na rynek prosiąt. Oczekiwane są 

ceny podobne jak w 2009 roku, ale 

optymiści liczą na 6 – 8 centów więcej na 

kg niż w ubiegłym roku.

W Niemczech od 7 tygodni utrzymują 

się stabilne ceny. Ubój trzody wzrósł iloś-

ciowo o 5% w stosunku do ubiegłego roku. 

Utrzymanie cen na stabilnym poziomie 

przez długi okres uważane jest za korzyst-

ne uwarunkowanie dla rynku. Prognozy 

przewidują ubój 45 mln sztuk świń w 2010 

roku. Rynek zbóż jest, podobnie jak w in-

nych krajach, stabilny i mając na uwadze 

dobre kontrakty eksportowe oczekiwany 

jest mały wzrost produkcji lub co najmniej 

utrzymanie obecnej sytuacji. Utrzymuje 

się duży popyt na prosięta, co oczywiście 

najbardziej sprzyja Duńczykom i Holen-

drom, jako że rynkowa cena prosiąt 

oscyluje wokół 45 euro za sztukę.

Austria

Niemcy

Holandia

Belgia

Wielka Brytania

Hiszpania

Na sytuację rynkową nie narzekali 

także Holendrzy, korzystając z dobrej 

koniunktury na prosięta, rozwijają ich 

efektywną produkcję i eksport.

Natomiast niemal cała reszta krajów 

europejskich nie reprezentowała optymis-

tycznej postawy.

W Belgii ostatni kwartał był trudny dla 

producentów. Niski poziom cen na wew-

nętrznym rynku i w sąsiedniej Holandii 

wynika w dużej mierze z bardzo silnej po-

zycji marketów. Zdaniem producentów, du-

że sieci wykorzystując swoją silną pozycję 

zbijają ceny, co z kolei jest całkiem dobrze 

odbierane przez Rządy państw, gdyż 

obniża to inflację i poprawia pozycję 

konsumentów.

Przez okres silnej presji marketów 

przeszli producenci w Wielkiej Brytanii. 

Znaleziono rozwiązania chroniące wew-

nętrzny rynek, poprzez etykietowanie mię-

sa i bardzo silną promocję krajowej 

wieprzowiny. Po raz pierwszy od lat uzys-

kano stabilizację, a nawet nieznaczny 

wzrost produkcji.

Hiszpania, która po Niemczech jest 

drugim największym producentem trzody, 

zanotowała w 2009 roku ceny niższe o 4% 

w porównaniu z 2008 rokiem. Rentowność 

produkcji jest nadal słaba, ale przynaj-

PZHiPTCh „POLSUS”, MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu, WCHiRZ Sp. z o.o. w Tulcach, 
SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, MCB Sp. z o.o. w Krasnem



02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 90

tel.: 22 491 55 12

kom.: 509 399 643

fax: 22 723 00 83

e-mail: redakcja@polsus.pl

REDAKCJA infoPOLSUS

Redaktor Naczelny: dr inż. Tadeusz Blicharski

Z-ca Redaktora Naczelnego: dr inż. Anna Hammermeister

Zespół Redakcyjny: mgr inż. Agnieszka Warda

mgr inż. Joanna Mateja

Fotografie: zbiory archiwalne „POLSUS”

Fotografia na okładce: Marek Gamoń

skład, łamanie, druk: studioMAGIC, www.studioMAGIC.pl

Adres redakcji:

S P I S   T R E Ś C I

2 infoPOLSUS

T. Blicharski

Jakie miejsce dla Polski na europejskim rynku trzody? 3

T. Blicharski, A. Hammermeister, A. Warda

Z. Pejsak

19Zasady tworzenia i funkcjonowania stad elitarnych
T. Blicharski, J. Ptak

T. Blicharski, J. Ptak, M. Snopkiewicz

5Potrzebujemy klarownej polityki na przyszłość
T. Blicharski

7Jak (próbować) zrozumieć rynek?
M. Koleśnikow

11
SUINA - wykorzystanie naturalnych rezerw 
fizjologicznych zwierząt

Alliance Agro Polska

Zalecane zasady ochrony krajowych stad 
zarodowych trzody chlewnej przed chorobami 21

Wymagania dla producentów żywca wieprzowego 
w Systemie PQS 26

12

Nie bójmy się prywatyzacji stacji unasieniania!
Apel do rolników w sprawie prywatyzacji 
spółek inseminacyjnych

Wyniki użytkowości świń w Krajowym Programie 
Hodowlanym w 2009 roku 14

K. Skrzymowska

Szansa dla „puławiaka” 25

3infoPOLSUS

A K T U A L N O Ś C I

Jakie miejsce dla Polski na 
europejskim rynku trzody?

Tadeusz Blicharski
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Przez dość długi czas w Europie 

utrzymywał się pewien stabilny układ po-

zycji poszczególnych krajów. Duński eks-

port mięsa wieprzowego był przez lata 

oczywistym faktem. Holendrzy walczyli 

z chorobami i krystalizowali swoją struk-

turę organizacyjną. Francja na drodze 

spółdzielczo-związkowej ustabilizowała 

swoją sytuację wewnętrzną i pozycję na 

rynkach zewnętrznych. Hiszpania była nie 

tylko dla nas egzotyczną częścią Europy, 

utożsamianą z regionalną, tradycyjną 

produkcją. Niemcy produkowali dużo, ale 

stale zbyt mało i byli w efekcie dużym 

importerem.

Polska, na tle innych państw, miała 

dużą, ale mało efektywną produkcję. 

W znacznej mierze, dzięki specyficznym 

relacjom między walutami, była dość zam-

knięta na import, jednocześnie ekspor-

tując na wschód. Po dużym kryzysie, który 

na rynku trzody spowodował gwałtowny 

wzrost cen pasz i jednocześnie spadek 

konsumpcji mięsa, dotychczasowe stabil-

ne pozycje krajów zaczęły się zmieniać.

W połowie kwietnia br. w Brukseli 

przedstawiciele poszczególnych krajów UE 

raportowali sytuacje na swoich rynkach.

Duńscy eksperci zakomunikowali 

wzrost pogłowia o 4,3% w stosunku do a-

nalogicznego okresu sprzed roku. Wzrost 

ten dotyczy prosiąt. Produkcja i eksport 

prosiąt stały się ostatnio wybitną specjal-

nością Danii. Spadają uboje i osłabia

 się eksport, koncentrując się na najlep-

szych rynkach. Dzięki stałemu dostępowi 

do rosyjskiego rynku i osłabieniu kursu 

korony, sytuacja ekonomiczna w ekspor-

Dania

cie przedstawia się dobrze. Obecną sy-

tuację Duńczycy oceniają pozytywnie i są 

w stanie rozwijać się, przy stale postę-

pującej koncentracji produkcji.

Austria przeżywa trudny okres. Pro-

dukcja jest wysoka, zakłady mięsne pracu-

ją na dużej wydajności, ale ceny rynkowe 

trzody są, zdaniem producentów, zbyt 

niskie. Wzrost cen oczekiwany jest w II 

kwartale. Dodatkowe trudności tworzą nie 

najlepsze warunki pogodowe, a długa 

zima wpłynęła negatywnie na uprawy. Do-

tychczas utrzymują się niskie ceny zbóż 

z ubiegłorocznych zbiorów, co pozytywnie 

wpływa na rynek prosiąt. Oczekiwane są 

ceny podobne jak w 2009 roku, ale 

optymiści liczą na 6 – 8 centów więcej na 

kg niż w ubiegłym roku.

W Niemczech od 7 tygodni utrzymują 

się stabilne ceny. Ubój trzody wzrósł iloś-

ciowo o 5% w stosunku do ubiegłego roku. 

Utrzymanie cen na stabilnym poziomie 

przez długi okres uważane jest za korzyst-

ne uwarunkowanie dla rynku. Prognozy 

przewidują ubój 45 mln sztuk świń w 2010 

roku. Rynek zbóż jest, podobnie jak w in-

nych krajach, stabilny i mając na uwadze 

dobre kontrakty eksportowe oczekiwany 

jest mały wzrost produkcji lub co najmniej 

utrzymanie obecnej sytuacji. Utrzymuje 

się duży popyt na prosięta, co oczywiście 

najbardziej sprzyja Duńczykom i Holen-

drom, jako że rynkowa cena prosiąt 

oscyluje wokół 45 euro za sztukę.

Austria

Niemcy

Holandia

Belgia

Wielka Brytania

Hiszpania

Na sytuację rynkową nie narzekali 

także Holendrzy, korzystając z dobrej 

koniunktury na prosięta, rozwijają ich 

efektywną produkcję i eksport.

Natomiast niemal cała reszta krajów 

europejskich nie reprezentowała optymis-

tycznej postawy.

W Belgii ostatni kwartał był trudny dla 

producentów. Niski poziom cen na wew-

nętrznym rynku i w sąsiedniej Holandii 

wynika w dużej mierze z bardzo silnej po-

zycji marketów. Zdaniem producentów, du-

że sieci wykorzystując swoją silną pozycję 

zbijają ceny, co z kolei jest całkiem dobrze 

odbierane przez Rządy państw, gdyż 

obniża to inflację i poprawia pozycję 

konsumentów.

Przez okres silnej presji marketów 

przeszli producenci w Wielkiej Brytanii. 

Znaleziono rozwiązania chroniące wew-

nętrzny rynek, poprzez etykietowanie mię-

sa i bardzo silną promocję krajowej 

wieprzowiny. Po raz pierwszy od lat uzys-

kano stabilizację, a nawet nieznaczny 

wzrost produkcji.

Hiszpania, która po Niemczech jest 

drugim największym producentem trzody, 

zanotowała w 2009 roku ceny niższe o 4% 

w porównaniu z 2008 rokiem. Rentowność 

produkcji jest nadal słaba, ale przynaj-
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W ciągu krótkiego okresu, wręcz nie-

spełna dwóch lat, z pozycji silnego produ-

centa a także eksportera wieprzowiny, 

spadliśmy na poziom kraju importującego 

ten zasadniczy składnik żywności. Wie-

przowina przez lata była strategicznym 

i ważnym politycznie argumentem. Tym-

czasem, w krótkim okresie została odsło-

nięta słabość tej gałęzi rolnictwa. Jakie są 

tego przyczyny i jakie środki naprawcze?

Przy okazji ostatniego dużego kry-

zysu rynkowego, który w Polsce zaczął się 

już w 2006 roku, podjęto dyskusję nad 

opracowaniem, a w przyszłości przyję-

ciem „Strategii rozwoju produkcji trzody 

chlewnej w Polsce”. W wyniku intensywnej 

współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z różnymi podmiotami aktywny-

mi na rynku trzody, w Ministerstwie  przy-

Pierwsze założenia 
„Strategii”

4 infoPOLSUS

mniej nie wywołuje strat finansowych, 

głównie ze względu na niskie ceny pasz. 

O ile w I kwartale wystąpiła mała poprawa 

sytuacji to w II kwartale, ze względu na 

przerwę świąteczną, a przede wszystkim 

z powodu załamania pogody, opadów 

śniegu, braku dostaw prądu - co spowo-

dowało tygodniową przerwę w ubojach 

wielu zakładów, nastąpiło nagromadzenie 

podaży trzody i spadek jej cen. Ponadto, 

w wyniku dekoniunktury, zamknięto uboj-

nię skupującą 25 tys. sztuk tygodniowo. 

Oczekiwany jest oczywiście letni wzrost 

cen, jednak nie spowoduje on ożywienia 

rynku na tyle, by liczyć na wzrost produkcji.

Dziwna sytuacja występuje we Wło-

szech, gdzie zanotowano spadek produk-

cji o 3%. Zmniejszenie konsumpcji dotknę-

ło przede wszystkim słynnych, ale drogich 

włoskich szynek na rzecz wzrostu popu-

larności innych, tańszych wędlin. Wyższe 

koszty produkcji na rodzimym rynku 

zachęcają do importu. Natomiast rozwój, 

a nawet odbudowa stada po kryzysie jest 

zablokowana pozycją banków, które bar-

dzo niechętnie kredytują produkcję trzody.

Francuscy producenci uważają 

aktualną sytuację za złą. Produkcja przy 

obecnych cenach, ze względu na niskie 

ceny pasz, jest minimalnie opłacalna, lecz 

nie na tyle by przerwać długotrwałe znie-

chęcenie rolników. Oczekiwano lepszej 

sytuacji. W opinii rolników nadal znajdują 

się w fazie kryzysu i tracą konkurencyj-

ność w porównaniu z Niemcami. Według 

Francuzów, Niemcy albo wprowadzili lep-

sze rozwiązania w zakresie opodatkowa-

nia produkcji i wynagradzania w rolnictwie 

albo po prostu posługują się lepszym 

modelem organizacyjnym.

Sytuacja w Czechach od trzech lat 

nie polepsza się. Rośnie import. Kraj, który 

jeszcze 4 -5 lat temu był samowystarczal-

ny jest obecnie dużym importerem, bez 

większych widoków na poprawę.

Włochy

Francja

Czechy

Węgry

Kraje nadbałtyckie

Zmienia się struktura 
produkcji w Europie

W nieco lepszej pozycji są Węgrzy, 

gdyż po raz pierwszy od lat pogłowie nie 

spadło a nawet zaobserwowano niewielki 

wzrost.

Szczególna sytuacja występuje 

w krajach nadbałtyckich. Dotychczas pew-

ną stabilność tamtejszych rynków zapew-

niał eksport, zwłaszcza żywca, do Rosji. 

Jednak wraz z zawarciem nowej rosyjskiej 

unii celnej drastycznie spadł wywóz tucz-

ników do tego kraju. Realne ceny transakcji, 

ze względu na nowe 40% cło (poprzednio 

5%), spadły o ponad 20%, zwykle do 

poziomu poniżej opłacalności produkcji.

Co skłania do rozwoju w jednych 

krajach a spadku w innych? Czy są to tylko 

koszty pasz, siły roboczej, podatków i in-

nych obciążeń?

Wiadomo, że warunki działania są 

różne w poszczególnych krajach. Zależą 

w dużym stopniu od przyjętej i realizo-

wanej długofalowej polityki. Jak wykazały 

ostatnie lata, polityka zagraniczna może 

mieć także ogromne znaczenie. Niektóre 

kraje eksportują stale duże ilości wieprzo-

winy do Rosji, co do której powszechnie 

wiadomo, że nawet decyzje handlowe 

mają podłoże polityczne.

Dokąd zmierzamy?

Sytuacja jest dość stabilna, ale niez-

byt dobra. W roku 2010 ubój trzody w UE 

nie osiągnie poziomu z roku 2008, ale 

będzie większy niż w roku 2009. Brak jest 

wizji wzrostu cen trzody, ale nastąpi 

pewien wzrost cen pasz, bowiem dłuższe 

utrzymywanie niskich cen zbóż wydaje się 

niemożliwe. Dodatkowo, UE przygotowuje 

dwa nowe akty prawne. Jeden z nich to 

zaostrzone przepisy o dobrostanie zwie-

rząt a drugi to propozycja etykietowania 

żywności, polegająca na zamieszczeniu 

informacji o dobrostanie zwierząt, od któ-

rych dana żywność pochodzi. Z pewnoś-

cią ich wprowadzenie wpłynie negatywnie 

na rentowność produkcji.

Jakie miejsce będzie mieć polska 

produkcja trzody chlewnej w tym nowym 

porządku europejskim, gdzie Dania i Ho-

landia najefektywniej produkują prosięta 

a głównymi producentami i eksporterami 

wieprzowiny stały się Niemcy i Hiszpania?

We wszystkich tych krajach osią-

gnięto najwyższą koncentrację produkcji 

i bynajmniej nie ogłoszono końca tego 

procesu!

Czy wyjdziemy z roli importera 

wieprzowiny? Jakie formy organizacyjne 

będą funkcjonować w przyszłości? Jakie 

wzorce mają szanse zaistnieć w polskich 

warunkach?

Rynek europejski jest obecnie dość 

wyrównany pod względem cen. Między-

narodowy handel jest na tyle skuteczny, że 

padają ostatnie bastiony lokalnych, 

nadzwyczajnie wysokich cen. Musimy za-

tem przyjąć do wiadomości, że możemy 

utrzymywać na naszym rynku wyższe niż 

gdzie indziej ceny, ale tylko w pełnej świa-

domości, że oznacza to rosnący import 

i wygaszanie krajowej produkcji. Produ-

cenci trzody muszą zgodzić się z koniecz-

nością doskonalenia efektywności pro-

dukcji, obniżania jej kosztów, przy 

jednoczesnym wzroście jakości produktu.

Dyskusja między krajami często do-

tyka decydującego wpływu lokalnej poli-

tyki państwa na wewnętrzną sytuację ryn-

kową. Należy zauważyć, że zachowując 

warunki dbałości o środowisko, we 

wszystkich krajach następuje rozwój 

większych form produkcji.

W Polsce wspierane są różne wa-

rianty wielkości produkcji. Otwarcie wios-

ną nowej, ogromnej i niezwykle wydajnej 

ubojni w centrum Polski, wskazuje na 

zainteresowanie tucznikami od dużych 

dostawców. Wyrażenie zgody na taką 

wielkość ubojów świadczy o akceptacji 

przez Rząd RP postępującej koncentracji 

produkcji trzody. Z kolei uznanie krajo-

wych systemów jakości produkcji mięsa 

czerwonego świadczy o akceptacji dla 

wytworzenia na rynku nowoczesnej strefy 

produktów o wyższej jakości.

Kolejnym krokiem powinna być 

otwarta dyskusja nad zgłaszanymi, przez 

środowiska producentów, długofalowymi 

propozycjami i przyjęcie aktów prawnych 

umożliwiających stabilny rozwój rynku.
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gotowano pierwsze elementy dokumentu.

Dokonano analizy aktualnego stanu 

produkcji w Polsce oraz porównano z sy-

tuacją w różnych krajach europejskich. 

Prześledzono zmiany cen rynkowych w os-

tatnich latach w Polsce i innych krajach. 

Wreszcie sporo uwagi poświęcono kon-

centracji produkcji. O ile nie wykazano 

większych różnic w zakresie cen skupu 

między Polską a innymi krajami, to wielkość 

stad produkujących trzodę okazała się być 

zasadniczym czynnikiem różnicującym 

sytuację między Polską a innymi krajami.

Od czasu opracowania pierwszej, 

i jak na razie ostatniej, wersji dokumentu 

w 2007 roku minęło na tyle dużo czasu, że 

dane odnośnie wielu cech produkcji zna-

cząco zmieniły się. W „POLSUS” podjęto 

prace nad aktualizacją dokumentu. 

Zebrano nowe dane z Polski i krajów 

Aktualizacja „Strategii”

europejskich. Na podstawie aktualnych 

raportów na nowo opracowano główne 

założenia dokumentu. Wnioski z tych pod-

sumowań są dosyć jednoznaczne. Pro-

dukcja trzody, jako branża zasadniczo nie 

objęta unijnymi mechanizmami bezpo-

średniego wsparcia, rozwija się w kierunku 

coraz większej efektywności i konkuren-

cyjności rynkowej. Dość klarowny obraz 

jest zacierany przez różne metody ochro-

ny unijnego rynku. Ostre wymagania UE 

w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony 

środowiska, żywienia i ochrony zdrowia 

zwierząt, generują znacząco większe 

koszty produkcji. A z drugiej strony ogra-

niczają napływ dużo tańszej wieprzowiny 

z krajów poza unijnych.

Wewnątrz Unii natomiast trwa ostra 

walka o rynek. Jak okazało się, efektyw-

ność produkcji i jej skala, pozwalające 

uzyskać parytetowe dochody tylko przy 

dużej skali produkcji, są zasadniczymi 

czynnikami decydującymi o pozycji ryn-
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„Do wyboru różne knury; poziom chlewni skok do góry

mioty liczne, zdrowe świnki, pełne schabu oraz szynki,

a ponadto drogi Panie nie masz knura już na stanie,

który nie dość, że żre zboże, to choroby rozwlec może.”



W ciągu krótkiego okresu, wręcz nie-

spełna dwóch lat, z pozycji silnego produ-

centa a także eksportera wieprzowiny, 

spadliśmy na poziom kraju importującego 

ten zasadniczy składnik żywności. Wie-

przowina przez lata była strategicznym 

i ważnym politycznie argumentem. Tym-

czasem, w krótkim okresie została odsło-

nięta słabość tej gałęzi rolnictwa. Jakie są 

tego przyczyny i jakie środki naprawcze?

Przy okazji ostatniego dużego kry-

zysu rynkowego, który w Polsce zaczął się 

już w 2006 roku, podjęto dyskusję nad 

opracowaniem, a w przyszłości przyję-

ciem „Strategii rozwoju produkcji trzody 

chlewnej w Polsce”. W wyniku intensywnej 

współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z różnymi podmiotami aktywny-

mi na rynku trzody, w Ministerstwie  przy-
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mniej nie wywołuje strat finansowych, 

głównie ze względu na niskie ceny pasz. 

O ile w I kwartale wystąpiła mała poprawa 

sytuacji to w II kwartale, ze względu na 

przerwę świąteczną, a przede wszystkim 

z powodu załamania pogody, opadów 

śniegu, braku dostaw prądu - co spowo-

dowało tygodniową przerwę w ubojach 

wielu zakładów, nastąpiło nagromadzenie 

podaży trzody i spadek jej cen. Ponadto, 

w wyniku dekoniunktury, zamknięto uboj-

nię skupującą 25 tys. sztuk tygodniowo. 

Oczekiwany jest oczywiście letni wzrost 

cen, jednak nie spowoduje on ożywienia 

rynku na tyle, by liczyć na wzrost produkcji.

Dziwna sytuacja występuje we Wło-

szech, gdzie zanotowano spadek produk-

cji o 3%. Zmniejszenie konsumpcji dotknę-

ło przede wszystkim słynnych, ale drogich 

włoskich szynek na rzecz wzrostu popu-

larności innych, tańszych wędlin. Wyższe 

koszty produkcji na rodzimym rynku 

zachęcają do importu. Natomiast rozwój, 

a nawet odbudowa stada po kryzysie jest 

zablokowana pozycją banków, które bar-

dzo niechętnie kredytują produkcję trzody.

Francuscy producenci uważają 

aktualną sytuację za złą. Produkcja przy 

obecnych cenach, ze względu na niskie 

ceny pasz, jest minimalnie opłacalna, lecz 

nie na tyle by przerwać długotrwałe znie-

chęcenie rolników. Oczekiwano lepszej 

sytuacji. W opinii rolników nadal znajdują 

się w fazie kryzysu i tracą konkurencyj-

ność w porównaniu z Niemcami. Według 

Francuzów, Niemcy albo wprowadzili lep-

sze rozwiązania w zakresie opodatkowa-

nia produkcji i wynagradzania w rolnictwie 

albo po prostu posługują się lepszym 

modelem organizacyjnym.

Sytuacja w Czechach od trzech lat 

nie polepsza się. Rośnie import. Kraj, który 

jeszcze 4 -5 lat temu był samowystarczal-

ny jest obecnie dużym importerem, bez 

większych widoków na poprawę.

Włochy

Francja

Czechy

Węgry

Kraje nadbałtyckie

Zmienia się struktura 
produkcji w Europie

W nieco lepszej pozycji są Węgrzy, 

gdyż po raz pierwszy od lat pogłowie nie 

spadło a nawet zaobserwowano niewielki 

wzrost.

Szczególna sytuacja występuje 

w krajach nadbałtyckich. Dotychczas pew-

ną stabilność tamtejszych rynków zapew-

niał eksport, zwłaszcza żywca, do Rosji. 

Jednak wraz z zawarciem nowej rosyjskiej 

unii celnej drastycznie spadł wywóz tucz-

ników do tego kraju. Realne ceny transakcji, 

ze względu na nowe 40% cło (poprzednio 

5%), spadły o ponad 20%, zwykle do 

poziomu poniżej opłacalności produkcji.

Co skłania do rozwoju w jednych 

krajach a spadku w innych? Czy są to tylko 

koszty pasz, siły roboczej, podatków i in-

nych obciążeń?

Wiadomo, że warunki działania są 

różne w poszczególnych krajach. Zależą 

w dużym stopniu od przyjętej i realizo-

wanej długofalowej polityki. Jak wykazały 

ostatnie lata, polityka zagraniczna może 

mieć także ogromne znaczenie. Niektóre 

kraje eksportują stale duże ilości wieprzo-

winy do Rosji, co do której powszechnie 

wiadomo, że nawet decyzje handlowe 

mają podłoże polityczne.

Dokąd zmierzamy?

Sytuacja jest dość stabilna, ale niez-

byt dobra. W roku 2010 ubój trzody w UE 

nie osiągnie poziomu z roku 2008, ale 

będzie większy niż w roku 2009. Brak jest 

wizji wzrostu cen trzody, ale nastąpi 

pewien wzrost cen pasz, bowiem dłuższe 

utrzymywanie niskich cen zbóż wydaje się 

niemożliwe. Dodatkowo, UE przygotowuje 

dwa nowe akty prawne. Jeden z nich to 

zaostrzone przepisy o dobrostanie zwie-

rząt a drugi to propozycja etykietowania 

żywności, polegająca na zamieszczeniu 

informacji o dobrostanie zwierząt, od któ-

rych dana żywność pochodzi. Z pewnoś-

cią ich wprowadzenie wpłynie negatywnie 

na rentowność produkcji.

Jakie miejsce będzie mieć polska 

produkcja trzody chlewnej w tym nowym 

porządku europejskim, gdzie Dania i Ho-

landia najefektywniej produkują prosięta 

a głównymi producentami i eksporterami 

wieprzowiny stały się Niemcy i Hiszpania?

We wszystkich tych krajach osią-

gnięto najwyższą koncentrację produkcji 

i bynajmniej nie ogłoszono końca tego 

procesu!

Czy wyjdziemy z roli importera 

wieprzowiny? Jakie formy organizacyjne 

będą funkcjonować w przyszłości? Jakie 

wzorce mają szanse zaistnieć w polskich 

warunkach?

Rynek europejski jest obecnie dość 

wyrównany pod względem cen. Między-

narodowy handel jest na tyle skuteczny, że 

padają ostatnie bastiony lokalnych, 

nadzwyczajnie wysokich cen. Musimy za-

tem przyjąć do wiadomości, że możemy 

utrzymywać na naszym rynku wyższe niż 

gdzie indziej ceny, ale tylko w pełnej świa-

domości, że oznacza to rosnący import 

i wygaszanie krajowej produkcji. Produ-

cenci trzody muszą zgodzić się z koniecz-

nością doskonalenia efektywności pro-

dukcji, obniżania jej kosztów, przy 

jednoczesnym wzroście jakości produktu.

Dyskusja między krajami często do-

tyka decydującego wpływu lokalnej poli-

tyki państwa na wewnętrzną sytuację ryn-

kową. Należy zauważyć, że zachowując 

warunki dbałości o środowisko, we 

wszystkich krajach następuje rozwój 

większych form produkcji.

W Polsce wspierane są różne wa-

rianty wielkości produkcji. Otwarcie wios-

ną nowej, ogromnej i niezwykle wydajnej 

ubojni w centrum Polski, wskazuje na 

zainteresowanie tucznikami od dużych 

dostawców. Wyrażenie zgody na taką 

wielkość ubojów świadczy o akceptacji 

przez Rząd RP postępującej koncentracji 

produkcji trzody. Z kolei uznanie krajo-

wych systemów jakości produkcji mięsa 

czerwonego świadczy o akceptacji dla 

wytworzenia na rynku nowoczesnej strefy 

produktów o wyższej jakości.

Kolejnym krokiem powinna być 

otwarta dyskusja nad zgłaszanymi, przez 

środowiska producentów, długofalowymi 

propozycjami i przyjęcie aktów prawnych 

umożliwiających stabilny rozwój rynku.

A K T U A L N O Ś C I

5infoPOLSUS

gotowano pierwsze elementy dokumentu.

Dokonano analizy aktualnego stanu 

produkcji w Polsce oraz porównano z sy-

tuacją w różnych krajach europejskich. 

Prześledzono zmiany cen rynkowych w os-

tatnich latach w Polsce i innych krajach. 

Wreszcie sporo uwagi poświęcono kon-

centracji produkcji. O ile nie wykazano 

większych różnic w zakresie cen skupu 

między Polską a innymi krajami, to wielkość 

stad produkujących trzodę okazała się być 

zasadniczym czynnikiem różnicującym 

sytuację między Polską a innymi krajami.

Od czasu opracowania pierwszej, 

i jak na razie ostatniej, wersji dokumentu 

w 2007 roku minęło na tyle dużo czasu, że 

dane odnośnie wielu cech produkcji zna-

cząco zmieniły się. W „POLSUS” podjęto 

prace nad aktualizacją dokumentu. 

Zebrano nowe dane z Polski i krajów 

Aktualizacja „Strategii”

europejskich. Na podstawie aktualnych 

raportów na nowo opracowano główne 

założenia dokumentu. Wnioski z tych pod-

sumowań są dosyć jednoznaczne. Pro-

dukcja trzody, jako branża zasadniczo nie 

objęta unijnymi mechanizmami bezpo-

średniego wsparcia, rozwija się w kierunku 

coraz większej efektywności i konkuren-

cyjności rynkowej. Dość klarowny obraz 

jest zacierany przez różne metody ochro-

ny unijnego rynku. Ostre wymagania UE 

w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony 

środowiska, żywienia i ochrony zdrowia 

zwierząt, generują znacząco większe 

koszty produkcji. A z drugiej strony ogra-

niczają napływ dużo tańszej wieprzowiny 

z krajów poza unijnych.

Wewnątrz Unii natomiast trwa ostra 

walka o rynek. Jak okazało się, efektyw-

ność produkcji i jej skala, pozwalające 

uzyskać parytetowe dochody tylko przy 

dużej skali produkcji, są zasadniczymi 

czynnikami decydującymi o pozycji ryn-

Potrzebujemy 
klarownej polityki 

na przyszłość
Tadeusz Blicharski
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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kowej. Oczywiście, dość powszechnie 

podnoszone są głosy, że inne czynniki 

warunkowane politycznie mają zasad-

nicze znaczenie dla konkurencyjności na 

rynku. Tymczasem, inne elementy rynku 

okazują się być mniej zróżnicowanymi 

i znaczącymi. Na przykład, mimo że bez-

pośrednie dopłaty do produkcji polowej są 

w UE poważnie większe niż w Polsce, to 

nie są one czynnikiem o zasadniczym zna-

czeniu, gdyż znaczna część ferm trzody 

w krajach UE działa bez oparcia o bazę 

paszową z własnych pól, preferując spec-

jalizację i korzystanie z pasz zakupionych. 

Czynnik większych dopłat do upraw 

w „starej UE” z pewnością ma pewne 

znaczenie, chociaż ceny zbóż i innych 

komponentów paszowych są dzisiaj 

bardzo podobne w całej UE. A to daje 

większe wyrównanie szans producentom 

w całej UE.

Rzeczywiście, krajowy przemysł 

mięsny w znaczącym stopniu jest w rę-

kach innego niż polski kapitału. Jednak 

analizując ceny rynkowe trudno stwier-

dzić, by nasz rynek był traktowany 

szczególnie źle. Owszem, dywidendy z ty-

tułu eksportu (tak jak żadne inne) nie 

trafiają do kieszeni naszych producentów 

trzody. Ponadto, generalnie, wszelkie 

relacje między producentami trzody a jej 

nabywcami są dalekie od partnerstwa. 

Jednak obiektywnie należy zaznaczyć, że 

średnie ceny żywca w Polsce są zbliżone 

do średniej europejskiej i trudno marzyć 

o ich szczególnym wzroście.

Dyskutując o przyszłości krajowego 

rynku trzody powyższe przesłanki należy 

mieć na względzie. Opracowując pierwszą 

wersję założeń strategii, jej autorzy sta-

rannie analizowali wszystkie czynniki ryn-

kowe, zwracając szczególną uwagę na 

najważniejsze. Nie wskazywano, w jaki 

sposób te najważniejsze czynniki rynkowe 

są kształtowane, ani w jaki sposób posz-

czególne kraje rozwiązały problemy dos-

tosowania krajowej produkcji do tych 

wymogów rynku. Poza tymi najważniej-

szymi, istnieje zespół innych istotnych 

czynników oddziaływujących na rynek. 

W tej grupie znajdują się te, zależne od 

naszych krajowych regulacji prawnych.

Główne założenia 
„Strategii”

Właściwie od tych zagadnień zaczy-

nają się elementy właściwej strategii. Stra-

tegia powinna zawierać określenie celu, 

czyli zakładanej wielkości produkcji, pozio-

mu jej opłacalności i warunków (wielkość 

stad wynikająca z opłacalności produkcji).

Jeśli przyjmiemy, że produkcja trzo-

dy w Polsce powinna być dostosowana do 

poziomu konsumpcji wieprzowiny i bazy 

paszowej, to należy założyć wzrost jej 

wielkości. Rozwój produkcji wymaga 

ustanowienia mechanizmów skutecznego 

wsparcia finansowego określonych kie-

runków i form produkcji, koncentrując 

dostępne środki finansowe na najważniej-

szych kierunkach.

Potrzebne jest jasne określenie, że 

produkcja trzody w Polsce powinna się 

rozwijać w kilku kierunkach. Mając na 

uwadze różne preferencje konsumentów 

powinien to być kierunek dużej, konku-

rencyjnej cenowo, masowej produkcji. 

Drugim kierunkiem powinna być oferta 

wieprzowiny o znanym pochodzeniu 

i ponadstandardowej jakości. Trzecim zaś 

wyroby tradycyjne, regionalne a może 

także ekologiczne. Choć obecnie ekolo-

giczny kierunek w produkcji trzody ma 

małe szanse rozwoju.

Konieczne jest przedstawienie 

i przyjęcie podstawowych zasad legislacji. 

Najważniejszą jest stabilność i utrzy-

mywanie takiej samej (w żadnym przy-

padku gorszej) sytuacji prawnej dla krajo-

wej produkcji w porównaniu do prawa UE. 

Tu przykładami jest niezrealizowana no-

welizacja równań regresji do szacowania 

mięsności tusz w ZM oraz ustawa paszo-

wa. Zwłaszcza ta druga, ze stale nie roz-

wiązanym problemem pasz GMO, stawia 

poważne wątpliwości wszystkim, którzy 

chcieliby inwestować w produkcję trzody.

Projekt „Strategii” jest obecnie przy-

gotowywany w „POLSUS” i po wewnętrz-

nych dyskusjach zostanie przedstawiony 

Ministrowi Rolnictwa. Mamy nadzieję na 

rzeczową dyskusję i przyjęcie przez Rząd 

takiego dokumentu. Przyjęcie tych założeń 

byłoby dla branży wyznacznikiem kierun-

ków działania i podstawą stabilizacji rynku.
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Bieżąca sytuacja na rynku trzody 

chlewnej wydaje się trudna do zrozumie-

nia. Pogłowie trzody w Polsce jest nadal 

niskie, a jednak mimo tego ceny są nie-

wysokie. Niestety, takie pozorne sprzecz-

ności rynkowe mogą się powtarzać. 

W ostatnich latach coraz trudniej zro-

zumieć i prognozować sytuację na kra-

jowym rynku trzody chlewnej. Doskonale 

wiedzą o tym producenci, próbujący 

przewidywać dochodowość swojej dzia-

łalności i planować jej przyszłość.

Przed wstąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej, kolejne „górki” i „dołki” świń-

skie występowały z dosyć dużą regular-

nością. Wysokiej podaży towarzyszyły 

wtedy zawsze bardzo niskie ceny, 

natomiast kiedy świń było mało, ceny były 

bardzo wysokie. W okresach wysokiej 

podaży tuczników na rynku, Agencja Rynku 

Rolnego (ARR) uruchamiała ich skup inter-

wencyjny, co zdejmowało z rynku pewną 

część produkcji. Wprawdzie uruchomienie 

skupu nie było automatyczne, to jednak 

można było z dużą trafnością przewidywać, 

kiedy rząd podejmie decyzję o rozpoczęciu 

interwencji.

Ograniczony był również wpływ sytu-

acji na rynkach zagranicznych na sytuację 

w Polsce. Rynek wewnętrzny chroniły 

przed importem wysokie cła. Eksport 

z jednej strony musiał pokonać wysokie 

cła u naszych kontrahentów, a z drugiej był 

Kiedyś było łatwiej

wspierany przez ARR. Obydwa te czyn-

niki zaburzały swobodną grę sił ryn-

kowych, ale zwiększały przewidywalność 

rynku.

Taka sytuacja była dosyć klarowna. 

Ktoś, kto obserwował chociażby dane 

z kolejnych badań pogłowia trzody chlew-

nej, prowadzonych przez GUS, mógł 

stosunkowo łatwo przewidzieć kolejne 

„dołki” i „górki” w produkcji i odpowiada-

jące im ruchy cen. Nie trzeba było śledzić 

dokładnie sytuacji na rynkach zagranicz-

nych czy zmian kursów walut, aby prze-

widzieć jak zachowają się krajowe ceny.

Po wstąpieniu Polski do UE w 2004 r. 

znacząco zmieniły się zasady gry w polskim 

sektorze wieprzowiny. Od 1 maja 2004 r. 

polskie rolnictwo zostało objęte Wspólną 

Polityką Rolną (WPR) i tym samym wpro-

wadzone zostały zasady interwencji 

obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Rynek wieprzowiny jest jednym z bar-

dziej liberalnych rynków rolnych w UE. Ten 

fakt znajduje swoje odzwierciedlenie w nie-

wielkiej ilości i zakresie działania instru-

mentów WPR, przewidzianych dla tego 

rynku. Przede wszystkim na rynku wieprzo-

winy w UE nie stosuje się zakupów inter-

wencyjnych, ani też cen minimalnych. To 

sprawia, że Komisja Europejska ma mały 

wpływ na stabilizowanie rynku i podlega on 

dosyć swobodnej grze różnych sił rynko-

wych wewnątrz UE. Ten fakt sprawia, że 

Nowe zasady gry

sytuacja jest dynamiczna i trudniejsza do 

przewidzenia w stosunku do sytuacji, 

gdyby rynek ten był bardziej regulowany.

Ważnym elementem, wpływającym 

na kształtowanie się sytuacji na rynku wie-

przowiny w UE, pozostają jednak wysokie 

cła importowe, które chronią rynek przed 

wpływem czynników spoza Wspólnoty. 

Dzięki temu na wspólnym rynku, m.in. 

mogą utrzymywać się przeciętnie wyższe 

ceny niż na rynku światowym.

Jednak zmianą, o prawdopodobnie 

największym znaczeniu dla polskich pro-

ducentów trzody chlewnej, było zniesienie 

ceł w handlu pomiędzy Polską a pozos-

tałymi 24 krajami UE. Wcześniej, polskich 

producentów przed każdym importem 

chroniły wysokie cła - teraz już tylko przed 

importem spoza UE. Podobna sytuacja 

wystąpiła po stronie eksportu. Wstąpienie 

do UE oznaczało teoretycznie otwarcie dla 

polskich producentów rynku z 460 milio-

nami konsumentów. Zwiększyła się atrak-

cyjność eksportu do krajów UE, a zmniej-

szyła do krajów Wspólnoty Niepodległych 

Państw.

Po 1 maja 2004 r. w sektorze 

wieprzowiny, w reakcji na wyżej opisane 

zmiany, nastąpiła znaczna reorientacja po 

stronie handlu zagranicznego. Po pierw-

sze, szybko zaczął rosnąć import pro-

duktów z sektora wieprzowiny, a po drugie 

zmieniły się kierunki polskiego eksportu.

Reakcja rynku

Jak (próbować) 
zrozumieć 

rynek?

Michał Koleśnikow
Bank Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
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kowe, zwracając szczególną uwagę na 
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czyli zakładanej wielkości produkcji, pozio-
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Potrzebne jest jasne określenie, że 

produkcja trzody w Polsce powinna się 

rozwijać w kilku kierunkach. Mając na 

uwadze różne preferencje konsumentów 

powinien to być kierunek dużej, konku-

rencyjnej cenowo, masowej produkcji. 

Drugim kierunkiem powinna być oferta 

wieprzowiny o znanym pochodzeniu 

i ponadstandardowej jakości. Trzecim zaś 

wyroby tradycyjne, regionalne a może 

także ekologiczne. Choć obecnie ekolo-

giczny kierunek w produkcji trzody ma 

małe szanse rozwoju.
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Projekt „Strategii” jest obecnie przy-

gotowywany w „POLSUS” i po wewnętrz-
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byłoby dla branży wyznacznikiem kierun-

ków działania i podstawą stabilizacji rynku.
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Bieżąca sytuacja na rynku trzody 

chlewnej wydaje się trudna do zrozumie-

nia. Pogłowie trzody w Polsce jest nadal 

niskie, a jednak mimo tego ceny są nie-

wysokie. Niestety, takie pozorne sprzecz-

ności rynkowe mogą się powtarzać. 

W ostatnich latach coraz trudniej zro-

zumieć i prognozować sytuację na kra-

jowym rynku trzody chlewnej. Doskonale 

wiedzą o tym producenci, próbujący 

przewidywać dochodowość swojej dzia-

łalności i planować jej przyszłość.

Przed wstąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej, kolejne „górki” i „dołki” świń-

skie występowały z dosyć dużą regular-

nością. Wysokiej podaży towarzyszyły 

wtedy zawsze bardzo niskie ceny, 

natomiast kiedy świń było mało, ceny były 

bardzo wysokie. W okresach wysokiej 

podaży tuczników na rynku, Agencja Rynku 

Rolnego (ARR) uruchamiała ich skup inter-

wencyjny, co zdejmowało z rynku pewną 

część produkcji. Wprawdzie uruchomienie 

skupu nie było automatyczne, to jednak 

można było z dużą trafnością przewidywać, 

kiedy rząd podejmie decyzję o rozpoczęciu 

interwencji.

Ograniczony był również wpływ sytu-

acji na rynkach zagranicznych na sytuację 

w Polsce. Rynek wewnętrzny chroniły 

przed importem wysokie cła. Eksport 

z jednej strony musiał pokonać wysokie 

cła u naszych kontrahentów, a z drugiej był 

Kiedyś było łatwiej

wspierany przez ARR. Obydwa te czyn-

niki zaburzały swobodną grę sił ryn-

kowych, ale zwiększały przewidywalność 

rynku.

Taka sytuacja była dosyć klarowna. 

Ktoś, kto obserwował chociażby dane 

z kolejnych badań pogłowia trzody chlew-

nej, prowadzonych przez GUS, mógł 

stosunkowo łatwo przewidzieć kolejne 

„dołki” i „górki” w produkcji i odpowiada-

jące im ruchy cen. Nie trzeba było śledzić 

dokładnie sytuacji na rynkach zagranicz-

nych czy zmian kursów walut, aby prze-

widzieć jak zachowają się krajowe ceny.

Po wstąpieniu Polski do UE w 2004 r. 

znacząco zmieniły się zasady gry w polskim 

sektorze wieprzowiny. Od 1 maja 2004 r. 

polskie rolnictwo zostało objęte Wspólną 

Polityką Rolną (WPR) i tym samym wpro-

wadzone zostały zasady interwencji 

obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Rynek wieprzowiny jest jednym z bar-

dziej liberalnych rynków rolnych w UE. Ten 

fakt znajduje swoje odzwierciedlenie w nie-

wielkiej ilości i zakresie działania instru-

mentów WPR, przewidzianych dla tego 

rynku. Przede wszystkim na rynku wieprzo-

winy w UE nie stosuje się zakupów inter-

wencyjnych, ani też cen minimalnych. To 

sprawia, że Komisja Europejska ma mały 

wpływ na stabilizowanie rynku i podlega on 

dosyć swobodnej grze różnych sił rynko-

wych wewnątrz UE. Ten fakt sprawia, że 

Nowe zasady gry

sytuacja jest dynamiczna i trudniejsza do 

przewidzenia w stosunku do sytuacji, 

gdyby rynek ten był bardziej regulowany.

Ważnym elementem, wpływającym 

na kształtowanie się sytuacji na rynku wie-

przowiny w UE, pozostają jednak wysokie 

cła importowe, które chronią rynek przed 

wpływem czynników spoza Wspólnoty. 

Dzięki temu na wspólnym rynku, m.in. 

mogą utrzymywać się przeciętnie wyższe 

ceny niż na rynku światowym.

Jednak zmianą, o prawdopodobnie 

największym znaczeniu dla polskich pro-

ducentów trzody chlewnej, było zniesienie 

ceł w handlu pomiędzy Polską a pozos-

tałymi 24 krajami UE. Wcześniej, polskich 

producentów przed każdym importem 

chroniły wysokie cła - teraz już tylko przed 

importem spoza UE. Podobna sytuacja 

wystąpiła po stronie eksportu. Wstąpienie 

do UE oznaczało teoretycznie otwarcie dla 

polskich producentów rynku z 460 milio-

nami konsumentów. Zwiększyła się atrak-

cyjność eksportu do krajów UE, a zmniej-

szyła do krajów Wspólnoty Niepodległych 

Państw.

Po 1 maja 2004 r. w sektorze 

wieprzowiny, w reakcji na wyżej opisane 

zmiany, nastąpiła znaczna reorientacja po 

stronie handlu zagranicznego. Po pierw-

sze, szybko zaczął rosnąć import pro-

duktów z sektora wieprzowiny, a po drugie 

zmieniły się kierunki polskiego eksportu.

Reakcja rynku

Jak (próbować) 
zrozumieć 

rynek?

Michał Koleśnikow
Bank Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
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Tabela 1. Struktura geograficzna polskiego eksportu mięsa wieprzowego

Grupa

WNP 67,7 32,1 29,1

2003 2005

Udział w eksporcie (%)

2009*

UE-15 5,4 19,7 22,1

UE-10 5,9 34,0 32,9

Pozostałe 21,0 14,2 15,9

2003 2004 2005 2006

import eksport

2007 2008 2009*

Wykres 1. Polski handel zagraniczny nieprzetworzonym mięsem wieprzowym
Źródło: dane MF (za MRiRW), opracowanie własne, dane dotyczą handlu mięsem
wieprzowym świeżym, chłodzonym i mrożonym (kod CN 0203)
*dane wstępne
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Od momentu kiedy Polska wstąpiła 

do UE bardzo szybko zaczął rosnąć import 

mięsa wieprzowego. Tylko w 2004 r. 

wzrósł on o 120%. Ten trend został ponow-

nie przyśpieszony głębokim spadkiem po-

głowia w Polsce, notowanym w latach 

2008-2009. Dynamika importu w okresie 

2004-2009 jest imponująca - jego wolu-

men rósł przeciętnie co roku o połowę 

i w rezultacie w 2009 był prawie jedenas-

tokrotnie wyższy niż w 2003 roku (wyk. 1). 

Obecnie około ¼ podaży mięsa wiep-

rzowego w Polsce pochodzi z importu. 

Trzeba również pamiętać o rosnącym 

imporcie żywych świń, przetworzonego 

mięsa czy innych produktów sektora.

Po wejściu Polski do UE szybko 

zaczęły się zmieniać również kierunki 

eksportu wieprzowiny (tab 1). Znacznie 

zmalała rola eksportu do Rosji, dodatkowo 

pogłębiona wprowadzonym embargiem, 

i do innych krajów WNP. Zaczęła za to 

rosnąć rola krajów UE, szczególnie tych, 

które wstąpiły do ugrupowania w 2004 

roku. Podczas gdy w 2003 roku do Rosji 

kierowane było 40% eksportu mięsa 

wieprzowego, do UE-15 i krajów 

kandydujących kierowano zaledwie 11% 

tego eksportu. Natomiast zaledwie dwa 

lata później relacje wyglądały zupełnie 

inaczej. Do Rosji trafiało zaledwie 8%, a 

do krajów UE 66% eksportu. Zmiany 

wynikały przede wszystkim z braku ceł w 

obrocie wewnątrz UE oraz braku 

możliwości stosowania refundacji eks-

portowych w zakresie takim, jak przed 

akcesją.

Nowe zasady regulujące rynek wie-

przowiny w Polsce oraz faktyczne zmiany 

po stronie handlu zagranicznego spo-

wodowały znaczny wzrost siły zależności 

rynku wieprzowiny w Polsce i pozostałych 

krajach UE. Dziś możliwe i często uzasa-

Analiza sytuacji na 
rynku unijnym

dnione ekonomicznie stało się, np. 

wyprodukowanie prosięcia w Holandii, 

utuczenie i ubicie go w Niemczech, prze-

transportowanie wyprodukowanej wie-

przowiny do Polski i wyprodukowanie tutaj 

wędzonki lub kiełbasy. Obecnie nie da się 

analizować i prognozować tendencji na 

rynku polskim w oderwaniu od sytuacji 

na rynkach UE. Ta sytuacja stwarza 

wiele wyzwań i generalnie czyni wszys-

tkie analizy bardziej skomplikowanymi, 

a prognozy mniej pewnymi.

Aby lepiej rozumieć kształtowanie 

się sytuacji na rynku w Polsce trzeba 

przeanalizować sytuację na rynku unij-

nym. Dobrym wskaźnikiem aktualnej 

sytuacji rynkowej jest poziom cen. Warto 

je analizować, gdyż jak wykazują liczne 

badania, w ostatnich latach znacznie 

zwiększyła się zależność cen polskich od 

cen na wybranych rynkach unijnych. 

Najczęściej wskazuje się na duży wpływ 

cen duńskich, niemieckich i holender-

skich. Na początek wystarczające wydaje 

się jednak śledzenie średniej ceny w UE, 

szczególnie, że zależność ceny polskiej 

wyrażonej w euro od tej ceny jest szcze-

gólnie silna (wyk. 2). Ceny te co tydzień 

gromadzone są przez Komisję Europejską 

z krajów członkowskich i publikowane na 

stronach KE, a następnie cytowane w wie-

lu pozycjach krajowych.

Problem ze śledzeniem ceny unijnej 

jest taki, że jest ona wynikiem gry popytu 

i podaży na określoną chwilę i w ogra-

niczonym stopniu pozwala przewidywać 

sytuację w przyszłości. Aby próbować 

odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięg-

nąć głębiej i przyjrzeć się czynnikom, które 

determinują popyt na rynku wewnętrznym, 

popyt eksportowy i podaż w krajach UE.

Podaż w krajach UE

Z trzech wymienionych grup czyn-

ników najłatwiejszy do przewidzenia wy-

daje się przyszły poziom podaży. Import 

wieprzowiny spoza UE ma marginalne 

znaczenie, dlatego w analizie podaży 

można skupić się na produkcji. Kilka razy 

w roku prowadzone są w krajach unijnych 

badania pogłowia trzody chlewnej. Dane 

o wielkości pogłowia i jego strukturze 

pozwalają prognozować poziom skupu 

i ubojów w perspektywie kilku lub nawet 

kilkunastu miesięcy. Dane te można 

znaleźć na stronach internetowych Ko-

Źródło: dane MF (za MRiRW), opracowanie własne, dane dotyczą handlu mięsem wieprzowym świeżym, chłodzonym 
i mrożonym (kod CN 0203); *dane wstępne
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20102004 2005 2006

UE PL

2007 2008 2009

Wykres 2. Porównanie cen trzody chlewnej i średniej ceny w UE
Źródło: dane Komisja Europejska, opracowanie własne.
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misji Europejskiej i Eurostatu. Są one rów-

nież analizowane przez kilka ośrodków 

w Polsce. W dłuższej perspektywie prog-

nozowanie poziomu produkcji staje się 

trudne i wymaga analizy danych o opła-

calności produkcji, prognozach cen pasz, 

efektywności produkcji, ryzyku rozprzes-

trzeniania się chorób zwierzęcych 

i szeregu innych czynników.

Popyt eksportowy

Trudniejsze od prognozowania po-

ziomu produkcji wydaje się prognozowa-

nie popytu eksportowego na wieprzowinę 

z UE. Zależy on od ogromnej ilości czyn-

ników włączając w to, m.in. sytuację 

rynkową w krajach przeznaczenia, sy-

tuację rynkową u głównych konkurentów, 

występowanie chorób zwierząt oraz 

związanych z nimi ograniczeń handlu oraz 

kursów walutowych. 

W praktyce analizę ogranicza się do 

przeglądu sytuacji wśród głównych 

importerów (np. w Rosji, Japonii, Chinach, 

Ukrainie) oraz pozycji głównych konkuren-

tów (np. Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 

Kanady). 

Z kursów walutowych szczególną 

uwagę należy zwrócić na kurs euro do 

dolara. Mocne euro oznacza oczywiście 

mniejszą konkurencyjność cenową wiep-

rzowiny z UE na rynkach światowych. 

Ta z kolei może z opóźnieniem przełożyć 

się na mniejszy eksport i pogorszenie 

sytuacji na rynku unijnym.

Popyt na rynku wewnętrznym

Najwięcej trudności sprawia jednak 

analiza i przewidywanie popytu na 

wieprzowinę na rynku wewnętrznym. 

Podstawową trudnością jest brak rzetel-

nych i aktualizowanych z dużą częstot-

liwością danych. Niewątpliwie jednak nie 

powinno się pomijać w prognozie sytuacji 

na rynku przewidywań odnośnie popytu. 

Zjawiska, które wskazują na przyszyły 

wzrost popytu, to np. wzrost liczby lud-

ności, wzrost gospodarczy prowadzący do 

większych dochodów, rosnące ceny sub-

stytucyjnych produktów (np. drobiu, sera), 

kampanie promocyjne, ustępowanie za-

grożeń związanych z występowaniem cho-

rób zwierząt i inne zdarzenia, powodujące 

zmianę preferencji konsumentów w kie-

runku większego spożycia wieprzowiny.

Jak wspomniano wcześniej, warunki 

panujące na rynku wieprzowiny w UE 

z dużą siłą i szybko przekładają się na 

sytuację w Polsce. Przenoszenie impul-

sów płynących z zagranicy na rynek 

krajowy jest jednak modyfikowane przez 

zmiany kursu złotego. Z bardzo widocz-

nym wpływem kursu walutowego mieliśmy 

do czynienia na koniec 2008 roku. 

Przeciętnie, w UE ceny w tym okresie 

szybko malały. Podobnie działo się z pol-

ską ceną wyrażoną w euro (wyk. 2). 

Pomiędzy sierpniem a grudniem 2008 r. 

średnia cena unijna spadła o 17%, polska 

cena wyrażona w euro obniżyła się 

w podobnej skali, bo o 19%. Natomiast, 

mimo tak znacznych spadków wyrażo-

nych w euro, cena polska wyrażona 

w złotym spadła jedynie o 1%. Osiągnięcie 

przez polskie ceny w 2009 r. rekordowego 

poziomu było możliwe nie tylko dzięki 

niskiemu pogłowiu trzody chlewnej, ale 

w znacznej mierze również dzięki osła-

bieniu się złotego wobec euro. Kurs zło-

Wpływ kursu złotego
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Tabela 1. Struktura geograficzna polskiego eksportu mięsa wieprzowego

Grupa

WNP 67,7 32,1 29,1

2003 2005

Udział w eksporcie (%)

2009*

UE-15 5,4 19,7 22,1

UE-10 5,9 34,0 32,9

Pozostałe 21,0 14,2 15,9

2003 2004 2005 2006

import eksport

2007 2008 2009*

Wykres 1. Polski handel zagraniczny nieprzetworzonym mięsem wieprzowym
Źródło: dane MF (za MRiRW), opracowanie własne, dane dotyczą handlu mięsem
wieprzowym świeżym, chłodzonym i mrożonym (kod CN 0203)
*dane wstępne
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Od momentu kiedy Polska wstąpiła 

do UE bardzo szybko zaczął rosnąć import 

mięsa wieprzowego. Tylko w 2004 r. 

wzrósł on o 120%. Ten trend został ponow-

nie przyśpieszony głębokim spadkiem po-

głowia w Polsce, notowanym w latach 

2008-2009. Dynamika importu w okresie 

2004-2009 jest imponująca - jego wolu-

men rósł przeciętnie co roku o połowę 

i w rezultacie w 2009 był prawie jedenas-

tokrotnie wyższy niż w 2003 roku (wyk. 1). 

Obecnie około ¼ podaży mięsa wiep-

rzowego w Polsce pochodzi z importu. 

Trzeba również pamiętać o rosnącym 

imporcie żywych świń, przetworzonego 

mięsa czy innych produktów sektora.

Po wejściu Polski do UE szybko 

zaczęły się zmieniać również kierunki 

eksportu wieprzowiny (tab 1). Znacznie 

zmalała rola eksportu do Rosji, dodatkowo 

pogłębiona wprowadzonym embargiem, 

i do innych krajów WNP. Zaczęła za to 

rosnąć rola krajów UE, szczególnie tych, 

które wstąpiły do ugrupowania w 2004 

roku. Podczas gdy w 2003 roku do Rosji 

kierowane było 40% eksportu mięsa 

wieprzowego, do UE-15 i krajów 

kandydujących kierowano zaledwie 11% 

tego eksportu. Natomiast zaledwie dwa 

lata później relacje wyglądały zupełnie 

inaczej. Do Rosji trafiało zaledwie 8%, a 

do krajów UE 66% eksportu. Zmiany 

wynikały przede wszystkim z braku ceł w 

obrocie wewnątrz UE oraz braku 

możliwości stosowania refundacji eks-

portowych w zakresie takim, jak przed 

akcesją.

Nowe zasady regulujące rynek wie-

przowiny w Polsce oraz faktyczne zmiany 

po stronie handlu zagranicznego spo-

wodowały znaczny wzrost siły zależności 

rynku wieprzowiny w Polsce i pozostałych 

krajach UE. Dziś możliwe i często uzasa-

Analiza sytuacji na 
rynku unijnym

dnione ekonomicznie stało się, np. 

wyprodukowanie prosięcia w Holandii, 

utuczenie i ubicie go w Niemczech, prze-

transportowanie wyprodukowanej wie-

przowiny do Polski i wyprodukowanie tutaj 

wędzonki lub kiełbasy. Obecnie nie da się 

analizować i prognozować tendencji na 

rynku polskim w oderwaniu od sytuacji 

na rynkach UE. Ta sytuacja stwarza 

wiele wyzwań i generalnie czyni wszys-

tkie analizy bardziej skomplikowanymi, 

a prognozy mniej pewnymi.

Aby lepiej rozumieć kształtowanie 

się sytuacji na rynku w Polsce trzeba 

przeanalizować sytuację na rynku unij-

nym. Dobrym wskaźnikiem aktualnej 

sytuacji rynkowej jest poziom cen. Warto 

je analizować, gdyż jak wykazują liczne 

badania, w ostatnich latach znacznie 

zwiększyła się zależność cen polskich od 

cen na wybranych rynkach unijnych. 

Najczęściej wskazuje się na duży wpływ 

cen duńskich, niemieckich i holender-

skich. Na początek wystarczające wydaje 

się jednak śledzenie średniej ceny w UE, 

szczególnie, że zależność ceny polskiej 

wyrażonej w euro od tej ceny jest szcze-

gólnie silna (wyk. 2). Ceny te co tydzień 

gromadzone są przez Komisję Europejską 

z krajów członkowskich i publikowane na 

stronach KE, a następnie cytowane w wie-

lu pozycjach krajowych.

Problem ze śledzeniem ceny unijnej 

jest taki, że jest ona wynikiem gry popytu 

i podaży na określoną chwilę i w ogra-

niczonym stopniu pozwala przewidywać 

sytuację w przyszłości. Aby próbować 

odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięg-

nąć głębiej i przyjrzeć się czynnikom, które 

determinują popyt na rynku wewnętrznym, 

popyt eksportowy i podaż w krajach UE.

Podaż w krajach UE

Z trzech wymienionych grup czyn-

ników najłatwiejszy do przewidzenia wy-

daje się przyszły poziom podaży. Import 

wieprzowiny spoza UE ma marginalne 

znaczenie, dlatego w analizie podaży 

można skupić się na produkcji. Kilka razy 

w roku prowadzone są w krajach unijnych 

badania pogłowia trzody chlewnej. Dane 

o wielkości pogłowia i jego strukturze 

pozwalają prognozować poziom skupu 

i ubojów w perspektywie kilku lub nawet 

kilkunastu miesięcy. Dane te można 

znaleźć na stronach internetowych Ko-

Źródło: dane MF (za MRiRW), opracowanie własne, dane dotyczą handlu mięsem wieprzowym świeżym, chłodzonym 
i mrożonym (kod CN 0203); *dane wstępne
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Wykres 2. Porównanie cen trzody chlewnej i średniej ceny w UE
Źródło: dane Komisja Europejska, opracowanie własne.
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misji Europejskiej i Eurostatu. Są one rów-

nież analizowane przez kilka ośrodków 

w Polsce. W dłuższej perspektywie prog-

nozowanie poziomu produkcji staje się 

trudne i wymaga analizy danych o opła-

calności produkcji, prognozach cen pasz, 

efektywności produkcji, ryzyku rozprzes-

trzeniania się chorób zwierzęcych 

i szeregu innych czynników.

Popyt eksportowy

Trudniejsze od prognozowania po-

ziomu produkcji wydaje się prognozowa-

nie popytu eksportowego na wieprzowinę 

z UE. Zależy on od ogromnej ilości czyn-

ników włączając w to, m.in. sytuację 

rynkową w krajach przeznaczenia, sy-

tuację rynkową u głównych konkurentów, 

występowanie chorób zwierząt oraz 

związanych z nimi ograniczeń handlu oraz 

kursów walutowych. 

W praktyce analizę ogranicza się do 

przeglądu sytuacji wśród głównych 

importerów (np. w Rosji, Japonii, Chinach, 

Ukrainie) oraz pozycji głównych konkuren-

tów (np. Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 

Kanady). 

Z kursów walutowych szczególną 

uwagę należy zwrócić na kurs euro do 

dolara. Mocne euro oznacza oczywiście 

mniejszą konkurencyjność cenową wiep-

rzowiny z UE na rynkach światowych. 

Ta z kolei może z opóźnieniem przełożyć 

się na mniejszy eksport i pogorszenie 

sytuacji na rynku unijnym.

Popyt na rynku wewnętrznym

Najwięcej trudności sprawia jednak 

analiza i przewidywanie popytu na 

wieprzowinę na rynku wewnętrznym. 

Podstawową trudnością jest brak rzetel-

nych i aktualizowanych z dużą częstot-

liwością danych. Niewątpliwie jednak nie 

powinno się pomijać w prognozie sytuacji 

na rynku przewidywań odnośnie popytu. 

Zjawiska, które wskazują na przyszyły 

wzrost popytu, to np. wzrost liczby lud-

ności, wzrost gospodarczy prowadzący do 

większych dochodów, rosnące ceny sub-

stytucyjnych produktów (np. drobiu, sera), 

kampanie promocyjne, ustępowanie za-

grożeń związanych z występowaniem cho-

rób zwierząt i inne zdarzenia, powodujące 

zmianę preferencji konsumentów w kie-

runku większego spożycia wieprzowiny.

Jak wspomniano wcześniej, warunki 

panujące na rynku wieprzowiny w UE 

z dużą siłą i szybko przekładają się na 

sytuację w Polsce. Przenoszenie impul-

sów płynących z zagranicy na rynek 

krajowy jest jednak modyfikowane przez 

zmiany kursu złotego. Z bardzo widocz-

nym wpływem kursu walutowego mieliśmy 

do czynienia na koniec 2008 roku. 

Przeciętnie, w UE ceny w tym okresie 

szybko malały. Podobnie działo się z pol-

ską ceną wyrażoną w euro (wyk. 2). 

Pomiędzy sierpniem a grudniem 2008 r. 

średnia cena unijna spadła o 17%, polska 

cena wyrażona w euro obniżyła się 

w podobnej skali, bo o 19%. Natomiast, 

mimo tak znacznych spadków wyrażo-

nych w euro, cena polska wyrażona 

w złotym spadła jedynie o 1%. Osiągnięcie 

przez polskie ceny w 2009 r. rekordowego 

poziomu było możliwe nie tylko dzięki 

niskiemu pogłowiu trzody chlewnej, ale 

w znacznej mierze również dzięki osła-

bieniu się złotego wobec euro. Kurs zło-

Wpływ kursu złotego
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tego jest generalnie trudny do przewi-

dzenia, a prognozy obarczone są dużą 

niepewnością. Mimo tych zastrzeżeń 

warto je jednak śledzić, gdyż mogą wska-

zywać na możliwy przyszły kierunek zmian 

cen trzody chlewnej.

Mimo dużego uzależnienia naszego 

rynku od sytuacji w UE, oczywiście nie 

można całkowicie zapomnieć o uwarun-

kowaniach krajowych. Rynek krajowy 

wciąż jest i na długo pozostanie głównym 

rynkiem zbytu dla krajowych producentów. 

Mimo uczestnictwa we wspólnotowym 

rynku, dużej skali importu i eksportu, nie 

można całkowicie zapomnieć również 

o krajowej podaży. I tak, w okresie świń-

skiej „górki”, w latach 2006-2007, cena 

polska nadal podążała za ceną unijną, ale 

była generalnie na niższym o kilka procent 

od niej poziomie. Z kolei w roku 2009, 

kiedy w Polsce panował najgłębszy od 45 

lat „dołek”, ceny były o kilka procent 

wyższe od ceny unijnej (wyk. 2).

Podobnie, jak w przypadku analizy 

sytuacji na rynku unijnym, w przypadku 

rynku krajowego trzeba przyjrzeć się:

�podaży z produkcji krajowej,

�podaży z importu,

�popytowi wewnętrznemu

�popytowi zgłaszanemu przez eks-

porterów.

Podaż z produkcji krajowej

Wyjątkowo duża amplituda wahań 

krajowego pogłowia trzody chlewnej po-

woduje, że jest to nadal czynnik o dużym 

znaczeniu dla krajowych cen trzody 

chlewnej. Dlatego istotne jest śledzenie 

danych GUS o poziomie i strukturze 

pogłowia. Na skalę produkcji wpływa 

również rosnąca stopniowo efektywność, 

pozwalająca na jej zwiększenie bez 

zwiększania poziomu pogłowia. 

Podaż z importu

Jeśli chodzi o podaż mięsa z importu, 

to jest ona wypadkową opisywanych 

wcześniej czynników, czyli sytuacji w UE, 

Analiza czynników 
krajowych

kursu złotego i sytuacji w Polsce. Prawie 

cały polski import pochodzi z pozostałych 

krajów UE, dlatego bezpośredni wpływ 

pozostałych krajów na nasz rynek można 

pominąć.

Popyt wewnętrzny i zagraniczny

Analizę czynników popytowych 

(popyt wewnętrzny i zagraniczny) w Polsce 

można wykonać analogicznie jak w przy-

padku UE. W przypadku Polski można 

natomiast położyć większy nacisk na anali-

zę sytuacji w krajach, do których kierowana 

jest duża część polskiego eksportu (np. 

Nowe Kraje Członkowskie, Ukraina, Rosja, 

Niemcy). Jako, że wciąż stosunkowo zna-

cząca część polskiego eksportu kierowana 

jest poza granice UE, istotne jest również 

monitorowanie przepisów dotyczących 

poziomu ceł, wymagań weterynaryjnych 

i innych kwestii regulacyjnych (np. wpro-

wadzenie nowej unii celnej miedzy Rosją 

a Kazachstanem i Białorusią spowodowało 

wzrost stawek celnych na eksport żywych 

świń z 5 do 40%!).

Przed wstąpieniem Polski do UE 

analiza i prognozowanie rozwoju sytuacji 

na polskim rynku wieprzowiny było sto-

sunkowo proste, głównie ze względu na 

ochronę rynku przed wpływami z zew-

nątrz, dzięki wysokim stawkom celnym 

oraz ze względu na regulację rynku po-

przez interwencję o stosunkowo dużym 

zakresie. Po wstąpieniu Polski do UE, 

kiedy zmiana zasad rynkowych pociągnę-

ła za sobą wzrost zakresu i intensywności 

powiązań rynku krajowego z rynkiem 

Podsumowanie

Chodeczek, 87-860 Chodecz
tel./faks: 54 / 284 87 94
e-mail: allianceagropolska@post.pl

SUINA - wykorzystanie naturalnych 

rezerw fizjologicznych zwierząt

Francuska firma z Doullens, 

ALLIANCE NUTRITION ANIMALE (ANA), 

której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 

na terenie Polski, zajmuje się nieprzer-

wanie tworzeniem i produkcją środków 

żywienia bydła, świń i drobiu już od 1936 

roku i jest jedną z pierwszych firm, która 

zdobyła certyfikat GMP. 

ANA dba o jakość swoich produktów 

oraz zadowolenie hodowców, wciąż inwes-

tując w badania, nowe technologie pro-

dukcji i pakowania oraz innowacyjność.

Polecamy hodowcom trzody opraco-

wany przez ANA PROGRAM SUINA. 

Grono wiernych klientów wystawiło mu 

bardzo dobre opinie, twierdząc że jest on 

jednym z istotnych elementów osiągania 

przez nich dobrych wyników finansowych 

w produkcji trzody chlewnej. Wyjątkowość 

PROGRAMU SUINA polega na skupieniu 

się na wykorzystaniu rezerw fizjologicz-

nych zwierząt poprzez:

�zwiększenie liczby odchowanych 

prosiąt od jednej lochy w ciągu roku

�rzeczywiste skrócenie okresu mię-

dzymiotu poprzez przyspieszenie rui 

i zwiększenie skuteczności pokryć.

W latach 2007 – 2009 w dobrych  

stadach w Polsce odsadzono mniej niż 22 

prosięta od lochy w ciągu roku, podczas 

gdy średnia krajowa była znacznie niższa. 

Obecnie, na świecie, odchów 25 prosiąt 

od lochy w ciągu roku nikogo nie dziwi, 

a 28 szt. jest do osiągnięcia! Analizy eko-

nomiczne niezbicie dowodzą, iż to właśnie 

w plenności i płodności tkwią największe 

rezerwy finansowe polskiej hodowli i dają 

one lepszy efekt niż dalsza poprawa 

mięsności tusz. Od wysokoprośnej lochy 

oczekuje się obecnie: 

�szybkiego, sprawnego i spokojnego 

porodu 

�minimum 12 -13 wyrównanych pro-

siąt w miocie

�zdolności do szybkiego nakarmienia 

potomstwa dobrej jakości siarą 

�dobrego pobrania paszy celem utrzy-

mania dobrej mleczności 

�szybkiej inwolucji macicy i powrotu 

do reprodukcji

�kolejnej ciąży po upływie nie więcej 

niż 35-40 dni 

Odpowiedzią na powyższe oczeki-

wania jest PROGRAM SUINA - zestaw su-

plementów diety, które zostały opracowa-

ne tak, by stosować je w formie krótkich 

kilkudniowych kuracji, służących pokryciu 

potrzeb wysokoprodukcyjnych zwierząt, 

w poszczególnych, krytycznych, fizjolo-

gicznych etapach cyklu produkcyjnego. 

Maria Cieślak

Prezes Zarządu

Alliance Agro Polska Sp. z o.o. 

SUINA DIGEST
¬Bardzo dobrze polepsza trawienie w czasie 

stosowania intensywnych dawek 
pokarmowych

¬Ogranicza przerost wątroby dzięki zawartości 
choliny, sorbitolu i betainy

SUINA BE
¬Zapobiega stresowi i wspomaga proszenie się
¬Zwiększa przeżywalność prosiąt i ich 

witalność
¬Bogata w Ca2+ i Mg2+

SUINA VERRAT (FERTI VERRAT)
¬Preparat dla knurów hodowlanych pozytywnie wpływający na chęć 

oddawania skoków i jakość otrzymywanego nasienia
¬poprawia: obojętność ejakulatu i odporność na stres w czasie 

całego sezonu kopulacyjnego
¬Stosować przez 7-10 dni w miesiącu, 

w czasie intensywnego użytkowania rozpłodowego knura.

SUINA 2S
¬Poprawia kondycję loch, zwiększa ich odporność, a zmniejsza stres 

związany z odsadzaniem prosiąt i przegrupowaniem
¬Przyśpiesza wystąpienie rui, zmniejsza ryzyko wczesnej 

zamieralności zarodków, zwiększa odsetek skutecznych pokryć, 
optymalizuje implantację i rozlokowanie embrionów (jednorodność 
prosiąt i zwiększenie ilości żywych prosiąt odchowanych z miotu)

¬Bogaty w mikro- i makroelementy, witaminy oraz kwas foliowy, 
biotynę, cholinę i drożdże

¬Stosuje się przez 14 dni po odsadzeniu prosiąt

SUINA TONIC
¬Wit. C, E i Selen wpływają na prawidłowy rozwój płodów w 

końcowym okresie ciąży i zwiększają żywotność prosiąt
¬Zmniejsza ryzyko występowania “rozjeżdżania się nóg” u prosiąt

¬Zwiększa tonus (kurczliwość) mięśniówki gładkiej oraz dodaje 
lochom wigoru, co ułatwia samodzielne oproszenia

¬Stosować przez 10 dni, nie później niż na 3 tygodnie przed 
spodziewaną datą oproszenia

SUINA ACTIC
¬Zmniejszenie zatwardzeń podczas i po 

oproszeniu się
¬Pobudzenie trawienia i apetytu

SUINA URIC
¬Lepsze oddawanie moczu
¬Poprawa funkcji wątrobowych dzięki 

zawartości choliny i sorbitolu
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unijnym, zwiększyła się liczba czynników, 

które powinno się analizować.

Każda próba przewidzenia rozwoju 

sytuacji na naszym rynku powinna za-

wierać analizę sytuacji na rynku unijnym. 

Ta z kolei powinna brać pod uwagę szereg 

czynników, z których najważniejsze 

wydają się: poziom cen w UE, kurs euro 

wobec dolara, pogłowie trzody chlewnej, 

popyt ze strony importerów, ewentualne 

problemy weterynaryjne. Bardzo ważnym 

czynnikiem, oddziałującym na krajową 

cenę trzody, jest również kurs złotego 

wobec euro. Mimo wzrostu znaczenia 

czynników zewnętrznych, uwarunkowania 

krajowe wciąż odgrywają istotną rolę 

w kształtowaniu sytuacji rynkowej.

Analiza tych wszystkich czynników 

jest skomplikowana, tak jak skompliko-

wana jest rzeczywistość rynkowa. Wiele 

ośrodków w Polsce, w tym np. organizacje 

producentów, instytuty naukowe, uczel-

nie, urzędy i firmy prywatne, stara się na 

bieżąco monitorować i analizować 

sytuację na tym rynku. Niektóre z nich 

podejmują się także prognozowania. 

Również Bank BGŻ zajmuje się tego typu 

analizami. Część ich wyników dostępna 

jest za darmo na stronach internetowych 

www.bgz.pl, m.in w publikacjach Agro 

Tydzień  i  Agro  Monitor.

Prowadząc działalność gospodar-

czą warto korzystać z jak największej ilości 

różnorodnych źródeł informacji, zarówno 

„surowych” danych, jak i gotowych opra-

cowań. Prognozy w nich zawarte nigdy nie 

dają stuprocentowej pewności, że się 

sprawdzą. Mogą jednak pomóc w wy-

robieniu sobie własnego zdania i podjęciu 

możliwie najlepszej decyzji, dotyczącej 

przyszłości swojego gospodarstwa.

infoPOLSUS

fot. M. Gamoń
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tego jest generalnie trudny do przewi-

dzenia, a prognozy obarczone są dużą 

niepewnością. Mimo tych zastrzeżeń 

warto je jednak śledzić, gdyż mogą wska-

zywać na możliwy przyszły kierunek zmian 

cen trzody chlewnej.

Mimo dużego uzależnienia naszego 

rynku od sytuacji w UE, oczywiście nie 

można całkowicie zapomnieć o uwarun-

kowaniach krajowych. Rynek krajowy 

wciąż jest i na długo pozostanie głównym 

rynkiem zbytu dla krajowych producentów. 

Mimo uczestnictwa we wspólnotowym 

rynku, dużej skali importu i eksportu, nie 

można całkowicie zapomnieć również 

o krajowej podaży. I tak, w okresie świń-

skiej „górki”, w latach 2006-2007, cena 

polska nadal podążała za ceną unijną, ale 

była generalnie na niższym o kilka procent 

od niej poziomie. Z kolei w roku 2009, 

kiedy w Polsce panował najgłębszy od 45 

lat „dołek”, ceny były o kilka procent 

wyższe od ceny unijnej (wyk. 2).

Podobnie, jak w przypadku analizy 

sytuacji na rynku unijnym, w przypadku 

rynku krajowego trzeba przyjrzeć się:

�podaży z produkcji krajowej,

�podaży z importu,

�popytowi wewnętrznemu

�popytowi zgłaszanemu przez eks-

porterów.

Podaż z produkcji krajowej

Wyjątkowo duża amplituda wahań 

krajowego pogłowia trzody chlewnej po-

woduje, że jest to nadal czynnik o dużym 

znaczeniu dla krajowych cen trzody 

chlewnej. Dlatego istotne jest śledzenie 

danych GUS o poziomie i strukturze 

pogłowia. Na skalę produkcji wpływa 

również rosnąca stopniowo efektywność, 

pozwalająca na jej zwiększenie bez 

zwiększania poziomu pogłowia. 

Podaż z importu

Jeśli chodzi o podaż mięsa z importu, 

to jest ona wypadkową opisywanych 

wcześniej czynników, czyli sytuacji w UE, 

Analiza czynników 
krajowych

kursu złotego i sytuacji w Polsce. Prawie 

cały polski import pochodzi z pozostałych 

krajów UE, dlatego bezpośredni wpływ 

pozostałych krajów na nasz rynek można 

pominąć.

Popyt wewnętrzny i zagraniczny

Analizę czynników popytowych 

(popyt wewnętrzny i zagraniczny) w Polsce 

można wykonać analogicznie jak w przy-

padku UE. W przypadku Polski można 

natomiast położyć większy nacisk na anali-

zę sytuacji w krajach, do których kierowana 

jest duża część polskiego eksportu (np. 

Nowe Kraje Członkowskie, Ukraina, Rosja, 

Niemcy). Jako, że wciąż stosunkowo zna-

cząca część polskiego eksportu kierowana 

jest poza granice UE, istotne jest również 

monitorowanie przepisów dotyczących 

poziomu ceł, wymagań weterynaryjnych 

i innych kwestii regulacyjnych (np. wpro-

wadzenie nowej unii celnej miedzy Rosją 

a Kazachstanem i Białorusią spowodowało 

wzrost stawek celnych na eksport żywych 

świń z 5 do 40%!).

Przed wstąpieniem Polski do UE 

analiza i prognozowanie rozwoju sytuacji 

na polskim rynku wieprzowiny było sto-

sunkowo proste, głównie ze względu na 

ochronę rynku przed wpływami z zew-

nątrz, dzięki wysokim stawkom celnym 

oraz ze względu na regulację rynku po-

przez interwencję o stosunkowo dużym 

zakresie. Po wstąpieniu Polski do UE, 

kiedy zmiana zasad rynkowych pociągnę-

ła za sobą wzrost zakresu i intensywności 

powiązań rynku krajowego z rynkiem 
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SUINA - wykorzystanie naturalnych 

rezerw fizjologicznych zwierząt

Francuska firma z Doullens, 

ALLIANCE NUTRITION ANIMALE (ANA), 

której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 

na terenie Polski, zajmuje się nieprzer-

wanie tworzeniem i produkcją środków 

żywienia bydła, świń i drobiu już od 1936 

roku i jest jedną z pierwszych firm, która 

zdobyła certyfikat GMP. 

ANA dba o jakość swoich produktów 

oraz zadowolenie hodowców, wciąż inwes-

tując w badania, nowe technologie pro-

dukcji i pakowania oraz innowacyjność.

Polecamy hodowcom trzody opraco-

wany przez ANA PROGRAM SUINA. 

Grono wiernych klientów wystawiło mu 

bardzo dobre opinie, twierdząc że jest on 

jednym z istotnych elementów osiągania 

przez nich dobrych wyników finansowych 

w produkcji trzody chlewnej. Wyjątkowość 

PROGRAMU SUINA polega na skupieniu 

się na wykorzystaniu rezerw fizjologicz-

nych zwierząt poprzez:

�zwiększenie liczby odchowanych 

prosiąt od jednej lochy w ciągu roku

�rzeczywiste skrócenie okresu mię-

dzymiotu poprzez przyspieszenie rui 

i zwiększenie skuteczności pokryć.

W latach 2007 – 2009 w dobrych  

stadach w Polsce odsadzono mniej niż 22 

prosięta od lochy w ciągu roku, podczas 

gdy średnia krajowa była znacznie niższa. 

Obecnie, na świecie, odchów 25 prosiąt 

od lochy w ciągu roku nikogo nie dziwi, 

a 28 szt. jest do osiągnięcia! Analizy eko-

nomiczne niezbicie dowodzą, iż to właśnie 

w plenności i płodności tkwią największe 

rezerwy finansowe polskiej hodowli i dają 

one lepszy efekt niż dalsza poprawa 

mięsności tusz. Od wysokoprośnej lochy 

oczekuje się obecnie: 

�szybkiego, sprawnego i spokojnego 

porodu 

�minimum 12 -13 wyrównanych pro-

siąt w miocie

�zdolności do szybkiego nakarmienia 

potomstwa dobrej jakości siarą 

�dobrego pobrania paszy celem utrzy-

mania dobrej mleczności 

�szybkiej inwolucji macicy i powrotu 

do reprodukcji

�kolejnej ciąży po upływie nie więcej 

niż 35-40 dni 

Odpowiedzią na powyższe oczeki-

wania jest PROGRAM SUINA - zestaw su-

plementów diety, które zostały opracowa-

ne tak, by stosować je w formie krótkich 

kilkudniowych kuracji, służących pokryciu 

potrzeb wysokoprodukcyjnych zwierząt, 

w poszczególnych, krytycznych, fizjolo-

gicznych etapach cyklu produkcyjnego. 

Maria Cieślak

Prezes Zarządu

Alliance Agro Polska Sp. z o.o. 

SUINA DIGEST
¬Bardzo dobrze polepsza trawienie w czasie 

stosowania intensywnych dawek 
pokarmowych

¬Ogranicza przerost wątroby dzięki zawartości 
choliny, sorbitolu i betainy

SUINA BE
¬Zapobiega stresowi i wspomaga proszenie się
¬Zwiększa przeżywalność prosiąt i ich 

witalność
¬Bogata w Ca2+ i Mg2+

SUINA VERRAT (FERTI VERRAT)
¬Preparat dla knurów hodowlanych pozytywnie wpływający na chęć 

oddawania skoków i jakość otrzymywanego nasienia
¬poprawia: obojętność ejakulatu i odporność na stres w czasie 

całego sezonu kopulacyjnego
¬Stosować przez 7-10 dni w miesiącu, 

w czasie intensywnego użytkowania rozpłodowego knura.

SUINA 2S
¬Poprawia kondycję loch, zwiększa ich odporność, a zmniejsza stres 

związany z odsadzaniem prosiąt i przegrupowaniem
¬Przyśpiesza wystąpienie rui, zmniejsza ryzyko wczesnej 

zamieralności zarodków, zwiększa odsetek skutecznych pokryć, 
optymalizuje implantację i rozlokowanie embrionów (jednorodność 
prosiąt i zwiększenie ilości żywych prosiąt odchowanych z miotu)

¬Bogaty w mikro- i makroelementy, witaminy oraz kwas foliowy, 
biotynę, cholinę i drożdże

¬Stosuje się przez 14 dni po odsadzeniu prosiąt

SUINA TONIC
¬Wit. C, E i Selen wpływają na prawidłowy rozwój płodów w 

końcowym okresie ciąży i zwiększają żywotność prosiąt
¬Zmniejsza ryzyko występowania “rozjeżdżania się nóg” u prosiąt

¬Zwiększa tonus (kurczliwość) mięśniówki gładkiej oraz dodaje 
lochom wigoru, co ułatwia samodzielne oproszenia

¬Stosować przez 10 dni, nie później niż na 3 tygodnie przed 
spodziewaną datą oproszenia

SUINA ACTIC
¬Zmniejszenie zatwardzeń podczas i po 

oproszeniu się
¬Pobudzenie trawienia i apetytu

SUINA URIC
¬Lepsze oddawanie moczu
¬Poprawa funkcji wątrobowych dzięki 

zawartości choliny i sorbitolu
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A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y

unijnym, zwiększyła się liczba czynników, 

które powinno się analizować.

Każda próba przewidzenia rozwoju 

sytuacji na naszym rynku powinna za-

wierać analizę sytuacji na rynku unijnym. 

Ta z kolei powinna brać pod uwagę szereg 

czynników, z których najważniejsze 

wydają się: poziom cen w UE, kurs euro 

wobec dolara, pogłowie trzody chlewnej, 

popyt ze strony importerów, ewentualne 

problemy weterynaryjne. Bardzo ważnym 

czynnikiem, oddziałującym na krajową 

cenę trzody, jest również kurs złotego 

wobec euro. Mimo wzrostu znaczenia 

czynników zewnętrznych, uwarunkowania 

krajowe wciąż odgrywają istotną rolę 

w kształtowaniu sytuacji rynkowej.

Analiza tych wszystkich czynników 

jest skomplikowana, tak jak skompliko-

wana jest rzeczywistość rynkowa. Wiele 

ośrodków w Polsce, w tym np. organizacje 

producentów, instytuty naukowe, uczel-

nie, urzędy i firmy prywatne, stara się na 

bieżąco monitorować i analizować 

sytuację na tym rynku. Niektóre z nich 

podejmują się także prognozowania. 

Również Bank BGŻ zajmuje się tego typu 

analizami. Część ich wyników dostępna 

jest za darmo na stronach internetowych 

www.bgz.pl, m.in w publikacjach Agro 

Tydzień  i  Agro  Monitor.

Prowadząc działalność gospodar-

czą warto korzystać z jak największej ilości 

różnorodnych źródeł informacji, zarówno 

„surowych” danych, jak i gotowych opra-

cowań. Prognozy w nich zawarte nigdy nie 

dają stuprocentowej pewności, że się 

sprawdzą. Mogą jednak pomóc w wy-

robieniu sobie własnego zdania i podjęciu 

możliwie najlepszej decyzji, dotyczącej 

przyszłości swojego gospodarstwa.

infoPOLSUS

fot. M. Gamoń
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Od pewnego czasu trwają dyskusje 

nad prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, 

zajmujących się inseminacją zwierząt 

gospodarskich.

Zgodnie z projektem prywatyzacji 

spółek inseminacyjnych, do bezpłatnego 

otrzymania akcji/udziałów w spółkach 

unasieniania zwierząt, uprawnieni są 

rolnicy, którzy korzystali z usług stacji 

w okresie 5 lat przed wejściem w życie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (15% akcji/udziałów) oraz 

pracownicy tychże spółek (15% akcji/ 

udziałów). Lista uprawnionych podmiotów 

została przekazana Ministrowi Skarbu 

Państwa.

Koncepcja prywatyzacji spółek 

inseminacyjnych (SHiUZ w Bydgoszczy, 

MCHiRZ w Łowiczu, WCHiRZ w Tulcach, 

MCB w Krasnem) przewiduje zbycie 

pozostałych 70% udziałów na preferen-

cyjnych zasadach.

Zgodnie z procedurą dotyczącą 

realizacji „Koncepcji prywatyzacji spółek 

rolno-spożywczych” (MSP, 15.04.2010r.):

- do preferencyjnego nabycia udziałów 

uprawnieni są:

a) producenci rolni (gospodarstwa 

osób fizycznych i prawnych, w tym: 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, 

przedsiębiorstwa rolne, itp.) współ-

pracujący ze Spółką w okresie 24 

miesięcy przed zamieszczeniem 

przez Ministra Skarbu Państwa 

ogłoszenia w prasie o wystąpieniu 

z ofertą zbycia udziałów/akcji na 

rzecz osób uprawnionych (w przy-

padku spółek inseminacyjnych, 

współpraca może się odbywać 

również za pośrednictwem insemi-

natorów świadczących usługi ma-

teriałem zarodowym, nabytym od 

spółki),

b) pracownicy spółek zatrudnieni na 

podstawie stosunku pracy w okresie 

24 miesięcy przed i na dzień 

ogłoszenia przez Ministra Skarbu 

Państwa o wystąpieniu z ofertą 

zbycia udziałów/akcji na rzecz osób 

uprawnionych.

- zbywanie udziałów/akcji nabytych na 

zasadach preferencyjnych przez pro-

ducentów rolnych i pracowników jest 

dopuszczalne:

a) w obrębie dotychczasowych wspól-

ników/akcjonariuszy - od dnia ich 

nabycia,

b) na rzecz związków producentów 

rolnych, w tym: grup producenckich, 

zrzeszeń producentów rolnych, spół-

dzielni producentów rolnych, związ-

ków zrzeszeń i spółdzielni, w celu 

koncentracji uprawnień właściciel-

skich - po upływie 6 miesięcy od dnia 

ich nabycia,

c) bez ograniczeń na zasadach ogól-

nych - po upływie 10 lat od ich nabycia.

Jednak, jeśli udziały na preferen-

cyjnych zasadach nie znajdą nabywców, 

wówczas zostaną one przeznaczone do 

sprzedaży na zasadach ogólnych, czyli 

wcześniej niż po 10 latach.

Taka sytuacja stwarza zagrożenie, że 

w przypadku braku chętnych udziały 

wykupi zagraniczny udziałowiec (wcześ-

niej niż po 10 latach), np. firma kome-

rcyjna. Otóż, w przypadku wykupienia 

udziałów przez zagraniczną firmę ho-

dowlaną oczywistym jest, że będzie ona 

sprzedawała i promowała swój materiał 

hodowlany. Nie będzie zainteresowana 

sprzedażą nasienia pochodzącego od 

polskich zwierząt hodowlanych!

Dziś cena nasienia oferowanego 

przez firmy komercyjne jest znacznie 

wyższa od ceny nasienia pochodzącego 

od krajowych rozpłodników. Mało praw-

dopodobne jest, aby w tej sytuacji firmy 

komercyjne były zainteresowane zaku-

pem, oceną i selekcją knurów z polskiej 

hodowli. A już na pewno koszty z tego 

tytułu będą takie, jak za granicą. Podobna 

Nie bójmy się prywatyzacji 
stacji unasieniania!
- apel do rolników 
w sprawie prywatyzacji 
spółek inseminacyjnych
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sytuacja miała miejsce w Czechach, na 

Słowacji i Węgrzech, gdzie po prywa-

tyzacji stacji inseminacji zniknęła rodzima 

hodowla w tych krajach a ceny materiału 

hodowlanego i biologicznego znacznie 

wzrosły.

Przejęcie spółek inseminacyjnych 

przez zagraniczny kapitał stwarza 

zagrożenie nie tylko dla polskiej hodowli, 

ale także dla funkcjonowania różnych 

instytucji i firm z nimi związanych, a więc 

ośrodków naukowych czy też lekarzy 

weterynarii.

W dniach 27 - 28 kwietnia 2010 r. 

PZHiPTCh „POLSUS” zorganizował 

w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt 

PAN w Jastrzębcu konferencję, na której 

obecni byli przedstawiciele wszystkich 

czterech spółek inseminacyjnych, a więc:

�Stacji Hodowli i Unasieniania Zwie-

rząt w Bydgoszczy,

�Mazowieckiego Centrum Hodowli 

i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu,

�Małopolskiego Centrum Biotechniki 

w Krasnem,

�Wielkopolskiego Centrum Hodowli 

i Rozrodu Zwierząt w Tulcach.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że je-

dyną szansą utrzymania krajowej hodowli 

jest wykup udziałów przez uprawnionych 

rolników. 

Zakup udziału nie będzie zbyt 

kosztowny. Trzeba jednak pamiętać, że 

nabywca udziałów nie osiągnie od razu 

bezpośrednich korzyści w postaci wypła-

canej corocznie dywidendy. Korzyść jest 

innego rodzaju. Wykupienie większoś-

ciowego pakietu udziałów przez polskich 

rolników może skutecznie chronić rynek 

wewnętrzny przed nadmiernym udziałem 

podmiotów obcych, które chcą na naszym 

rynku sprzedawać swój materiał hodo-

wlany. Jak podano w koncepcji prywa-

tyzacji: Spółki odgrywają wiodąca rolę 

w realizacji polskich programów hodo-

wlanych, gwarantują wykorzystanie 

polskiego materiału hodowlanego o naj-

wyższej wartości hodowlanej.

W swoim wystąpieniu na konferencji 

w IGiHZ PAN w Jastrzębcu, dyrektor 

Dariusz Kowalewski z MCHiRZ w Łowiczu, 

określił krajową hodowlę jako dobrą. 

Owszem, Łowicz kupuje zagraniczne knu-

ry, ale tylko po to, aby zapobiec nadmier-

nemu spokrewnieniu w populacji świń. 

I tylko dlatego! Nie ma potrzeby zakupu 

tych knurów ze względu na poprawę wyni-

ków produkcyjnych, ponieważ krajowe roz-

płodniki doskonale spełniają te warunki.

Zarząd MCB Sp. z o.o. w Krasnem 

uznał, że każda forma zachęcania do 

czynnego udziału w procesie prywatyzacji 

SHiUZ jest cenną inicjatywą, a publikacja 

tego artykułu jest jednym z elementów 

takiego działania.

Według proponowanej koncepcji, 

działalność stacji gwarantuje polskim 

rolnikom dostęp do nasienia rozpłodników 

o najwyższej wartości hodowlanej. 

Nasienie to sprzedawane jest po możliwie 

przystępnej dla rolników cenie, a spółki 

próbują skutecznie konkurować na rynku 

polskim z zagranicznymi ośrodkami 

hodowlanymi, które poprzez swoich 

przedstawicieli i utworzone w Polsce 

banki nasienia dysponują dużymi możli-

wościami sprzedaży nasienia pochodzą-

cego z tych ośrodków.

Szanowni Rolnicy! 

Jeśli jesteście uprawnieni do 

nabycia udziałów prywatyzowa-

nych spółek inseminacyjnych nie 

lekceważcie tego, przystąpcie do 

prywatyzacji.

W tej sytuacji warto zainwes-

tować niewielkie pieniądze dla 

wyższego celu, którym jest 

ochrona i zachowanie polskiej 

hodowli, będącej częścią naszej 

historii i dziedzictwa narodowego.

®

S .p o. .z o

  

A P E L   D O   R O L N I K Ó W A P E L   D O   R O L N I K Ó W

PZHiPTCh „POLSUS”, MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu, WCHiRZ Sp. z o.o. w Tulcach,
SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, MCB Sp. z o.o. w Krasnem
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W swoim wystąpieniu na konferencji 

w IGiHZ PAN w Jastrzębcu, dyrektor 

Dariusz Kowalewski z MCHiRZ w Łowiczu, 

określił krajową hodowlę jako dobrą. 

Owszem, Łowicz kupuje zagraniczne knu-

ry, ale tylko po to, aby zapobiec nadmier-

nemu spokrewnieniu w populacji świń. 

I tylko dlatego! Nie ma potrzeby zakupu 

tych knurów ze względu na poprawę wyni-

ków produkcyjnych, ponieważ krajowe roz-

płodniki doskonale spełniają te warunki.

Zarząd MCB Sp. z o.o. w Krasnem 

uznał, że każda forma zachęcania do 

czynnego udziału w procesie prywatyzacji 

SHiUZ jest cenną inicjatywą, a publikacja 

tego artykułu jest jednym z elementów 

takiego działania.

Według proponowanej koncepcji, 

działalność stacji gwarantuje polskim 

rolnikom dostęp do nasienia rozpłodników 

o najwyższej wartości hodowlanej. 

Nasienie to sprzedawane jest po możliwie 

przystępnej dla rolników cenie, a spółki 

próbują skutecznie konkurować na rynku 

polskim z zagranicznymi ośrodkami 

hodowlanymi, które poprzez swoich 

przedstawicieli i utworzone w Polsce 

banki nasienia dysponują dużymi możli-

wościami sprzedaży nasienia pochodzą-

cego z tych ośrodków.

Szanowni Rolnicy! 

Jeśli jesteście uprawnieni do 

nabycia udziałów prywatyzowa-

nych spółek inseminacyjnych nie 

lekceważcie tego, przystąpcie do 

prywatyzacji.

W tej sytuacji warto zainwes-

tować niewielkie pieniądze dla 

wyższego celu, którym jest 

ochrona i zachowanie polskiej 

hodowli, będącej częścią naszej 

historii i dziedzictwa narodowego.

®
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PZHiPTCh „POLSUS”, MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu, WCHiRZ Sp. z o.o. w Tulcach,
SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, MCB Sp. z o.o. w Krasnem
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Rok 2009 był drugim rokiem rea-

lizacji programu hodowlanego według 

zmienionych kryteriów selekcyjnych. Od 

stycznia 2008 roku w pracy hodowlanej 

obowiązują zbiorcze modele szacowania 

wartości hodowlanej BLUP. Nowe modele, 

odrębne dla ras matecznych i ojcowskich, 

dały możliwości uzyskania bardziej zróż-

nicowanego postępu w poszczególnych 

cechach. I w tym zakresie mogłaby być 

dokonywana ocena realizacji programu. 

Jednak obecnie analiza sytuacji w zakre-

sie poziomu użytkowości ocenianych świń 

jest znacznie bardziej skomplikowana 

i pozostaje w dużym stopniu zależna od 

ogólnej sytuacji rynkowej. Nasza branża 

trzody chlewnej przechodzi obecnie przez 

okres poważnych przeobrażeń. Wiele 

gospodarstw trzody zaprzestało produkcji. 

Mimo, że z działalności zrezygnowali 

przede wszystkim właściciele małych 

stad, to kryzys dotknął także duże fermy 

i w sumie struktura pochodzenia tuczni-

ków nie zmieniła się znacząco. Zmienił się 

natomiast profil nabywców knurków i lo-

szek hodowlanych. Obecnie są to osoby 

o wyższym poziomie wiedzy i wymagań 

odnośnie nabywanych zwierząt.

Tak, jak w niewielkim stopniu 

zmieniła się liczebność stada produkcyj-

nego w roku 2009, podobnie nieznacznie 

zmieniła się liczebność czystorasowych 

loch pod oceną. Nadal największy udział 

stanowią lochy rasy pbz, a drugą najlicz-

niejszą rasę stanowią lochy rasy wbp. 

W rasach ojcowskich sytuacja coraz 

bardziej zmierza do stabilnej, dominującej 

pozycji dwóch ras: duroc i pietrain. 

Liczba loch

Liczebność loch rasy hampshire malała 

i wynosiła już tylko 72 sztuki, a księgi rasy 

belgijskiej zwisłouchej zostały zamknięte.

Tradycyjnie, największa liczba loch 

pod oceną znajduje się w województwach: 

kujawsko - pomorskim i wielkopolskim. Na 

trzecim miejscu znalazło się województwo 

lubelskie. Jest to wynikiem utrzymywania 

się na wysokim poziomie liczebności po-

pulacji świń rasy puławskiej. Ta najstarsza 

rodzima rasa, wspierana środkami z tytułu 

ochrony zasobów genetycznych, znajduje 

także coraz większe uznanie rynkowe, co 

pozwala utrzymać jej populację na bez-

piecznym poziomie, z możliwością 

rozwoju i zajęcia ważnej niszy rynkowej.

O intensywności hodowli świadczy 

liczba stad i ich wielkość. Podobnie, jak 

w zakresie liczby loch pod oceną, przod-

ują województwa: kujawsko - pomorskie 

i wielkopolskie. Relatywnie duża liczba 

stad pod oceną znajduje się na terenie 

województwa lubelskiego. Wynika to 

z dość dużej liczby loch pod oceną i raczej 

małej koncentracji produkcji. Oceniając 

wielkość stad można zauważyć, że naj-

większe stada występują w hodowli ras 

pbz i wbp, choć nie brakuje w obrębie tych 

ras także małych stad. Natomiast dla ho-

dowli ras ojcowskich utrzymywanie loch 

w raczej małych stadach jest regułą.

Można oczekiwać pewnych zależ-

ności między wielkością stad a wynikami 

hodowlanymi. Jednak w większym stopniu 

niż koncentracja oddziaływują umiejęt-

ności i zaangażowanie hodowcy, poziom 

genetyczny rozpłodników i status zdro-

wotny stada.

Liczba stad

Użytkowość rozpłodowa

Jak już wspomniano, zmiana modeli 

BLUP stanowiących ważne narzędzie 

selekcyjne, powinna wpływać na uzys-

kany postęp w poziomie cech i zróżni-

cowanie użytkowości poszczególnych 

ras. Średnia użytkowość rozpłodowa loch 

ras matecznych utrzymuje się na pozio-

mie, który można określić jako dobry, lecz 

nie wybitny. W porównaniu do wyników 

z 2008 roku nie uzyskano poprawy liczby 

prosiąt urodzonych i odsadzonych. Skró-

ceniu uległ okres międzymiotu i wiek 

pierwszego oproszenia. Przyczyny takich 

wyników można upatrywać, między innymi 

w rynkowych problemach, które spo-

wodowały spadek liczby loch w roku 2007 

oraz 2008 i zwiększony remont w stadach 

w 2009 roku. Większy niż zwykle udział 

pierwiastek w stadach, ze względu na ich 

gorszą użytkowość w porównaniu z wie-

loródkami, nie pozwolił na uzyskanie 

spodziewanej poprawy użytkowości roz-

płodowej. Wpłynął natomiast na pewną 

poprawę liczebności miotów w rasach 

ojcowskich, gdzie poziom ten nie był zbyt 

wysoki. O ile lochy ras matecznych są 

genetycznie dobrze przygotowane do 

odchowywania silnych miotów ze względu 

na liczbę sutków, o tyle użytkowość loch 

ras ojcowskich jest pod tym względem na 

niższym poziomie.

Oceniając zmiany poziomu użytko-

wości rozpłodowej w latach 1996 - 2009, 

zwraca uwagę większy wzrost liczebności 

miotów przy urodzeniu i w 21 dniu u loch 

ras ojcowskich w porównaniu z matecz-

nymi. Może to być spowodowane mniej-

szym poziomem początkowym w zakresie 

tych cech u ras duroc, pietrain i hampshire. 

Wyniki użytkowości świń 
w Krajowym Programie 
Hodowlanym w 2009 roku

Tadeusz Blicharski, Jarosław Ptak, Martyna Snopkiewicz
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

H O D O W L A H O D O W L A
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Jak już wspomniano, poważniejsza po-

prawa użytkowości rozpłodowej jest 

ograniczana liczbą sutków, jednak należy 

także mieć na uwadze potencjalne 

możliwości wykorzystania ras ojcowskich 

jako komponentu matecznego. W przy-

padku rasy duroc, w licznych programach 

hodowlanych, specjalnie selekcjonowane 

linie tej rasy znajdują zastosowanie jako 

komponenty mateczne w krzyżowaniu. 

Świnie rasy pietrain, rzadziej niż duroc, 

używane są jako komponent mateczny. 

Jednak w programach hodowlanych 

ukierunkowanych na wybitną mięsność 

również mają zastosowanie.

Najlepsze wyniki użytkowości 

rozpłodowej nie są w specjalnym zakresie 

przypisane ani do poszczególnych 

województw, ani do stad o określonej 

liczebności loch. Należy, mając na uwadze 

niską odziedziczalność cech rozrodu, 

przyjąć znaczący wpływ organizacji 

pracy w stadzie na wyniki użytkowości. 

Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że w 

wielu stadach liczebność miotów w dniu 

urodzenia i odsadzenia jest na tyle duża, 

że daje możliwości prowadzenia intensyw-

niejszej pracy hodowlanej w tym zakresie.

Postęp hodowlany realizowany 

w stadach zarodowych jest przekazywany 

do chowu masowego przez knury (wyko-

rzystywane w kryciu naturalnym i inse-

minacji) oraz loszki.

W 2009 roku oceniono łącznie 21 114 

knurów, z czego 78% stanowiły zwierzęta 

czystorasowe. Szczególne uwarunkowania 

krajowej branży trzody chlewnej, czyli dość 

małe stada, niska specjalizacja produkcji 

i oczekiwania wszechstronności świń po-

wodują, że największym uznaniem cieszą 

się ciągle knury ras pbz i wbp. Znacznie 

mniejsza niż knurów ras matecznych, była 

oferta knurów ras pietrain i duroc. Dużą gru-

pę stanowiły knury mieszańcowe, a spo-

śród nich najbardziej powszechne były 

mieszańce ras pietrain i duroc.

Największe ilości knurów pochodzą 

ze stad w województwach: wielkopolskim 

i warmińsko – mazurskim. Tam jest najwię-

cej stad specjalizujących się w produkcji 

i dystrybucji knurów. Uwagę zwraca naj-

Knurki hodowlane

większa liczba knurów mieszańcowych 

ocenianych w województwie warmińsko-

mazurskim.

Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej 

trzody, w zakresie swoich wartości 

średnich, wykazują w ostatnich latach 

pewną stabilność. Knury białych ras mają 

podobne wartości średnich w zakresie 

tempa wzrostu i mięsności, z lekką 

przewagą knurów rasy wbp. Jest to ko-

lejny przykład wielkiej plastyczności tej 

rasy i predyspozycji do selekcji w kierunku 

komponentu ojcowskiego. Dyskutowano 

wyprowadzenie takiej linii w warunkach 

polskich, jednak obecnie, mając na 

względzie zbyt duże rozdrobnienie pro-

dukcji i często niewystarczający poziom 

świadomości producentów, jest to 

rozwiązanie zbyt ryzykowne.

Knury ras ojcowskich (kolorowych) 

w porównaniu do białych, a zwłaszcza do 

rasy wbp, nie wykazują nadzwyczajnie 

wysokich poziomów tempa wzrostu i mięs-

ności. Oczywiście, wyjątkiem jest rasa 

pietrain, której knury przy mniejszych 

średnich dziennych przyrostach wykazują 

wysoką mięsność.

Dobre wyniki knurów rasy hampshire 

są z kolei uzyskane z niewielkiej liczby 

ocenionych zwierząt i nie mają większego 

wpływu na krajową populację chowu 

masowego.

Jak wspomniano, najczęściej oce-

nianymi mieszańcami były knurki duroc x 

pietrain. Ich średnie wyniki są, pod 

względem tempa wzrostu, bardzo zbliżo-

ne do rasy wbp, a przewagę w wysokości 

jednego punktu procentowego wykazują 

pod względem mięsności tusz.

Podsumowując wyniki oceny knurów 

należy wskazać na konieczność zwięk-

szenia efektywności pracy hodowlanej 

w rasach ojcowskich.

Wyniki oceny loszek ras matecznych 

i mieszańców dają podobny obraz za-

leżności jak w wynikach oceny knurów. 

Najwyższe wartości indeksów wykazy-

wały loszki rasy wbp, głównie za sprawą 

Użytkowość knurków

Użytkowość loszek

wysokiej mięsności. Cenne dla chowu 

masowego loszki mieszańcowe wbp x pbz 

wykazywały harmonijne relacje poszcze-

gólnych cech.

Wśród loszek ras ojcowskich najlep-

sze wyniki pod względem mięsności 

wykazywały loszki rasy pietrain. Wysokie, 

zarówno w zakresie przyrostów dziennych 

i mięsności, wyniki loszek rasy hampshire, 

ze względu na małą liczbę ocenionych 

zwierząt, nie dają możliwości wpływu na 

populację masową.

Analiza wyników użytkowości tucz-

nej i rzeźnej w poszczególnych wojewódz-

twach daje obraz wybitnych wyników 

osiąganych w województwach: łódzkim 

i warmińsko - mazurskim, zwłaszcza dla 

ras białych, a warmińsko - mazurskim dla 

ras ojcowskich.

Wartością najbardziej ogólnie okreś-

lającą sukces pracy hodowlanej jest zbior-

cza wartość hodowlana BLUP. Wyrażenie 

w jednej liczbie poziomu kilku cech jed-

nocześnie daje obraz zbliżenia do 

założonego celu hodowlanego. Porówny-

wanie wyników szacowania wartości 

hodowlanej między różnymi wojewódz-

twami pokazuje, że niekoniecznie najlep-

sze wyniki były uzyskiwane w wojewódz-

twach o największej skali hodowli.

Omawiając wyniki użytkowości nie 

poruszano rezultatów oceny uzyskiwa-

nych przez świnie rasy puławskiej. Mając 

na uwadze zupełnie odmienny charakter 

selekcji tych świń nie można ich wyników 

porównywać z innymi rasami. Nieco słab-

sza płodność i plenność oraz mniejsze 

tempo wzrostu i mięsności niż w innych 

rasach są typowe dla tej rasy. Nie jest tam 

prowadzona praca selekcyjna na uzyski-

wanie najlepszych rezultatów, a jedynie na 

zachowanie możliwie największej puli ge-

nów, zmienności i poziomu specyficznych 

cech. Praca hodowlana nad utrzymaniem 

rezerwy genetycznej tej rasy jest prowa-

dzona głównie w województwie lubelskim 

i jest elementem ochrony naszego krajo-

wego dziedzictwa.

ZWH BLUP

Rasa puławska
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Rok 2009 był drugim rokiem rea-

lizacji programu hodowlanego według 

zmienionych kryteriów selekcyjnych. Od 

stycznia 2008 roku w pracy hodowlanej 

obowiązują zbiorcze modele szacowania 

wartości hodowlanej BLUP. Nowe modele, 

odrębne dla ras matecznych i ojcowskich, 

dały możliwości uzyskania bardziej zróż-

nicowanego postępu w poszczególnych 

cechach. I w tym zakresie mogłaby być 

dokonywana ocena realizacji programu. 

Jednak obecnie analiza sytuacji w zakre-

sie poziomu użytkowości ocenianych świń 

jest znacznie bardziej skomplikowana 

i pozostaje w dużym stopniu zależna od 

ogólnej sytuacji rynkowej. Nasza branża 

trzody chlewnej przechodzi obecnie przez 

okres poważnych przeobrażeń. Wiele 

gospodarstw trzody zaprzestało produkcji. 

Mimo, że z działalności zrezygnowali 

przede wszystkim właściciele małych 

stad, to kryzys dotknął także duże fermy 

i w sumie struktura pochodzenia tuczni-

ków nie zmieniła się znacząco. Zmienił się 

natomiast profil nabywców knurków i lo-

szek hodowlanych. Obecnie są to osoby 

o wyższym poziomie wiedzy i wymagań 

odnośnie nabywanych zwierząt.

Tak, jak w niewielkim stopniu 

zmieniła się liczebność stada produkcyj-

nego w roku 2009, podobnie nieznacznie 

zmieniła się liczebność czystorasowych 

loch pod oceną. Nadal największy udział 

stanowią lochy rasy pbz, a drugą najlicz-

niejszą rasę stanowią lochy rasy wbp. 

W rasach ojcowskich sytuacja coraz 

bardziej zmierza do stabilnej, dominującej 

pozycji dwóch ras: duroc i pietrain. 

Liczba loch

Liczebność loch rasy hampshire malała 

i wynosiła już tylko 72 sztuki, a księgi rasy 

belgijskiej zwisłouchej zostały zamknięte.

Tradycyjnie, największa liczba loch 

pod oceną znajduje się w województwach: 

kujawsko - pomorskim i wielkopolskim. Na 

trzecim miejscu znalazło się województwo 

lubelskie. Jest to wynikiem utrzymywania 

się na wysokim poziomie liczebności po-

pulacji świń rasy puławskiej. Ta najstarsza 

rodzima rasa, wspierana środkami z tytułu 

ochrony zasobów genetycznych, znajduje 

także coraz większe uznanie rynkowe, co 

pozwala utrzymać jej populację na bez-

piecznym poziomie, z możliwością 

rozwoju i zajęcia ważnej niszy rynkowej.

O intensywności hodowli świadczy 

liczba stad i ich wielkość. Podobnie, jak 

w zakresie liczby loch pod oceną, przod-

ują województwa: kujawsko - pomorskie 

i wielkopolskie. Relatywnie duża liczba 

stad pod oceną znajduje się na terenie 

województwa lubelskiego. Wynika to 

z dość dużej liczby loch pod oceną i raczej 

małej koncentracji produkcji. Oceniając 

wielkość stad można zauważyć, że naj-

większe stada występują w hodowli ras 

pbz i wbp, choć nie brakuje w obrębie tych 

ras także małych stad. Natomiast dla ho-

dowli ras ojcowskich utrzymywanie loch 

w raczej małych stadach jest regułą.

Można oczekiwać pewnych zależ-

ności między wielkością stad a wynikami 

hodowlanymi. Jednak w większym stopniu 

niż koncentracja oddziaływują umiejęt-

ności i zaangażowanie hodowcy, poziom 

genetyczny rozpłodników i status zdro-

wotny stada.

Liczba stad

Użytkowość rozpłodowa

Jak już wspomniano, zmiana modeli 

BLUP stanowiących ważne narzędzie 

selekcyjne, powinna wpływać na uzys-

kany postęp w poziomie cech i zróżni-

cowanie użytkowości poszczególnych 

ras. Średnia użytkowość rozpłodowa loch 

ras matecznych utrzymuje się na pozio-

mie, który można określić jako dobry, lecz 

nie wybitny. W porównaniu do wyników 

z 2008 roku nie uzyskano poprawy liczby 

prosiąt urodzonych i odsadzonych. Skró-

ceniu uległ okres międzymiotu i wiek 

pierwszego oproszenia. Przyczyny takich 

wyników można upatrywać, między innymi 

w rynkowych problemach, które spo-

wodowały spadek liczby loch w roku 2007 

oraz 2008 i zwiększony remont w stadach 

w 2009 roku. Większy niż zwykle udział 

pierwiastek w stadach, ze względu na ich 

gorszą użytkowość w porównaniu z wie-

loródkami, nie pozwolił na uzyskanie 

spodziewanej poprawy użytkowości roz-

płodowej. Wpłynął natomiast na pewną 

poprawę liczebności miotów w rasach 

ojcowskich, gdzie poziom ten nie był zbyt 

wysoki. O ile lochy ras matecznych są 

genetycznie dobrze przygotowane do 

odchowywania silnych miotów ze względu 

na liczbę sutków, o tyle użytkowość loch 

ras ojcowskich jest pod tym względem na 
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Oceniając zmiany poziomu użytko-

wości rozpłodowej w latach 1996 - 2009, 

zwraca uwagę większy wzrost liczebności 

miotów przy urodzeniu i w 21 dniu u loch 

ras ojcowskich w porównaniu z matecz-

nymi. Może to być spowodowane mniej-

szym poziomem początkowym w zakresie 

tych cech u ras duroc, pietrain i hampshire. 

Wyniki użytkowości świń 
w Krajowym Programie 
Hodowlanym w 2009 roku

Tadeusz Blicharski, Jarosław Ptak, Martyna Snopkiewicz
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

H O D O W L A H O D O W L A
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Jak już wspomniano, poważniejsza po-

prawa użytkowości rozpłodowej jest 

ograniczana liczbą sutków, jednak należy 

także mieć na uwadze potencjalne 

możliwości wykorzystania ras ojcowskich 

jako komponentu matecznego. W przy-

padku rasy duroc, w licznych programach 

hodowlanych, specjalnie selekcjonowane 

linie tej rasy znajdują zastosowanie jako 

komponenty mateczne w krzyżowaniu. 

Świnie rasy pietrain, rzadziej niż duroc, 

używane są jako komponent mateczny. 

Jednak w programach hodowlanych 

ukierunkowanych na wybitną mięsność 

również mają zastosowanie.

Najlepsze wyniki użytkowości 

rozpłodowej nie są w specjalnym zakresie 

przypisane ani do poszczególnych 

województw, ani do stad o określonej 

liczebności loch. Należy, mając na uwadze 

niską odziedziczalność cech rozrodu, 

przyjąć znaczący wpływ organizacji 

pracy w stadzie na wyniki użytkowości. 

Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że w 

wielu stadach liczebność miotów w dniu 

urodzenia i odsadzenia jest na tyle duża, 

że daje możliwości prowadzenia intensyw-

niejszej pracy hodowlanej w tym zakresie.

Postęp hodowlany realizowany 

w stadach zarodowych jest przekazywany 

do chowu masowego przez knury (wyko-

rzystywane w kryciu naturalnym i inse-

minacji) oraz loszki.

W 2009 roku oceniono łącznie 21 114 

knurów, z czego 78% stanowiły zwierzęta 

czystorasowe. Szczególne uwarunkowania 

krajowej branży trzody chlewnej, czyli dość 

małe stada, niska specjalizacja produkcji 

i oczekiwania wszechstronności świń po-

wodują, że największym uznaniem cieszą 

się ciągle knury ras pbz i wbp. Znacznie 

mniejsza niż knurów ras matecznych, była 

oferta knurów ras pietrain i duroc. Dużą gru-

pę stanowiły knury mieszańcowe, a spo-

śród nich najbardziej powszechne były 

mieszańce ras pietrain i duroc.

Największe ilości knurów pochodzą 

ze stad w województwach: wielkopolskim 

i warmińsko – mazurskim. Tam jest najwię-

cej stad specjalizujących się w produkcji 

i dystrybucji knurów. Uwagę zwraca naj-

Knurki hodowlane

większa liczba knurów mieszańcowych 

ocenianych w województwie warmińsko-

mazurskim.

Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej 

trzody, w zakresie swoich wartości 

średnich, wykazują w ostatnich latach 

pewną stabilność. Knury białych ras mają 

podobne wartości średnich w zakresie 

tempa wzrostu i mięsności, z lekką 

przewagą knurów rasy wbp. Jest to ko-

lejny przykład wielkiej plastyczności tej 

rasy i predyspozycji do selekcji w kierunku 

komponentu ojcowskiego. Dyskutowano 

wyprowadzenie takiej linii w warunkach 

polskich, jednak obecnie, mając na 

względzie zbyt duże rozdrobnienie pro-

dukcji i często niewystarczający poziom 

świadomości producentów, jest to 

rozwiązanie zbyt ryzykowne.

Knury ras ojcowskich (kolorowych) 

w porównaniu do białych, a zwłaszcza do 

rasy wbp, nie wykazują nadzwyczajnie 

wysokich poziomów tempa wzrostu i mięs-

ności. Oczywiście, wyjątkiem jest rasa 

pietrain, której knury przy mniejszych 

średnich dziennych przyrostach wykazują 

wysoką mięsność.

Dobre wyniki knurów rasy hampshire 

są z kolei uzyskane z niewielkiej liczby 

ocenionych zwierząt i nie mają większego 

wpływu na krajową populację chowu 

masowego.

Jak wspomniano, najczęściej oce-

nianymi mieszańcami były knurki duroc x 

pietrain. Ich średnie wyniki są, pod 

względem tempa wzrostu, bardzo zbliżo-

ne do rasy wbp, a przewagę w wysokości 

jednego punktu procentowego wykazują 

pod względem mięsności tusz.

Podsumowując wyniki oceny knurów 

należy wskazać na konieczność zwięk-

szenia efektywności pracy hodowlanej 

w rasach ojcowskich.

Wyniki oceny loszek ras matecznych 

i mieszańców dają podobny obraz za-

leżności jak w wynikach oceny knurów. 

Najwyższe wartości indeksów wykazy-

wały loszki rasy wbp, głównie za sprawą 

Użytkowość knurków

Użytkowość loszek

wysokiej mięsności. Cenne dla chowu 

masowego loszki mieszańcowe wbp x pbz 

wykazywały harmonijne relacje poszcze-

gólnych cech.

Wśród loszek ras ojcowskich najlep-

sze wyniki pod względem mięsności 

wykazywały loszki rasy pietrain. Wysokie, 

zarówno w zakresie przyrostów dziennych 

i mięsności, wyniki loszek rasy hampshire, 

ze względu na małą liczbę ocenionych 

zwierząt, nie dają możliwości wpływu na 

populację masową.

Analiza wyników użytkowości tucz-

nej i rzeźnej w poszczególnych wojewódz-

twach daje obraz wybitnych wyników 

osiąganych w województwach: łódzkim 

i warmińsko - mazurskim, zwłaszcza dla 

ras białych, a warmińsko - mazurskim dla 

ras ojcowskich.

Wartością najbardziej ogólnie okreś-

lającą sukces pracy hodowlanej jest zbior-

cza wartość hodowlana BLUP. Wyrażenie 

w jednej liczbie poziomu kilku cech jed-

nocześnie daje obraz zbliżenia do 

założonego celu hodowlanego. Porówny-

wanie wyników szacowania wartości 

hodowlanej między różnymi wojewódz-

twami pokazuje, że niekoniecznie najlep-

sze wyniki były uzyskiwane w wojewódz-

twach o największej skali hodowli.

Omawiając wyniki użytkowości nie 

poruszano rezultatów oceny uzyskiwa-

nych przez świnie rasy puławskiej. Mając 

na uwadze zupełnie odmienny charakter 

selekcji tych świń nie można ich wyników 

porównywać z innymi rasami. Nieco słab-

sza płodność i plenność oraz mniejsze 

tempo wzrostu i mięsności niż w innych 

rasach są typowe dla tej rasy. Nie jest tam 

prowadzona praca selekcyjna na uzyski-

wanie najlepszych rezultatów, a jedynie na 

zachowanie możliwie największej puli ge-

nów, zmienności i poziomu specyficznych 

cech. Praca hodowlana nad utrzymaniem 

rezerwy genetycznej tej rasy jest prowa-

dzona głównie w województwie lubelskim 

i jest elementem ochrony naszego krajo-

wego dziedzictwa.

ZWH BLUP

Rasa puławska
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Koncentracja loch rasy  objętych oceną 

użytkowości rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

wbp ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

wielkiej białej polskiejKoncentracja loch rasy polskiej białej zwisłouchej objętych oceną 

użytkowości rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy pbz 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

pbz ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.
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do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

9 011,6 

17 306

11,61

10,70

340

172

Liczba sutków
Number of teats 14,62

37 327

648

10,4

55

57,8

112

9 442

703

9,3

56

59,4

114

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,1710,24BLUP ZWH
BLUP EBV

do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

POMORSKIE

LUBUSKIE

 
Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

6 646,6

13 052

11,54

10,74

347

169

14,49Liczba sutków
Number of teats

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

4 858 20 114

713 642

8,8 10,1

56 56

59,8 58,3

117 113

10,31 10,24BLUP ZWH
BLUP EBV

POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA
rasa mateczna

WIELKA BIAŁA POLSKA
rasa mateczna

Koncentracja loch rasy  objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy duroc 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

duroc ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

duroc Koncentracja loch rasy pietrain objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy pietrain 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy

pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.
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do 500 loch do 50 lochdo 200 loch do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

961,7 

1 840

10,69

9,86

353

169

Liczba sutków
Number of teats 13,32

1 783

676

9,0

55

59,4

108

980

710

8,6

56

60,2

109

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,019,99BLUP ZWH
BLUP EBV

 
Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

664,1

1 235

11,04

10,35

364

178

14,09Liczba sutków
Number of teats

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

1 037 1 215

679 656

7,7 8,5

60 59

63,0 62,6

118 121

10,06 10,04BLUP ZWH
BLUP EBV

DUROC
rasa ojcowska

PIETRAIN
rasa ojcowska

H O D O W L A
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Koncentracja loch rasy  objętych oceną 

użytkowości rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

wbp ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

wielkiej białej polskiejKoncentracja loch rasy polskiej białej zwisłouchej objętych oceną 

użytkowości rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy pbz 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

pbz ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

16 infoPOLSUS

 

do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

9 011,6 

17 306

11,61

10,70

340

172

Liczba sutków
Number of teats 14,62

37 327

648

10,4

55

57,8

112

9 442

703

9,3

56

59,4

114

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,1710,24BLUP ZWH
BLUP EBV

do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

POMORSKIE

LUBUSKIE

 
Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

6 646,6

13 052

11,54

10,74

347

169

14,49Liczba sutków
Number of teats

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

4 858 20 114

713 642

8,8 10,1

56 56

59,8 58,3

117 113

10,31 10,24BLUP ZWH
BLUP EBV

POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA
rasa mateczna

WIELKA BIAŁA POLSKA
rasa mateczna

Koncentracja loch rasy  objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy duroc 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

duroc ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

duroc Koncentracja loch rasy pietrain objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy pietrain 

w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy

pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.
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do 500 loch do 50 lochdo 200 loch do 500 loch do 50 lochdo 200 loch

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

961,7 

1 840

10,69

9,86

353

169

Liczba sutków
Number of teats 13,32

1 783

676

9,0

55

59,4

108

980

710

8,6

56

60,2

109

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,019,99BLUP ZWH
BLUP EBV

 
Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

664,1

1 235

11,04

10,35

364

178

14,09Liczba sutków
Number of teats

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

1 037 1 215

679 656

7,7 8,5

60 59

63,0 62,6

118 121

10,06 10,04BLUP ZWH
BLUP EBV

DUROC
rasa ojcowska

PIETRAIN
rasa ojcowska
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Koncentracja loch rasy hampshire objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy 

hampshire w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

Koncentracja loch rasy puławskiej objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy 

puławskiej w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy

puławskiej ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.
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do 5 lochdo 20 loch do 200 loch do 10 lochdo 50 loch

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

82,4 

156

11,00

10,12

378

165

Liczba sutków
Number of teats 13,44

208

726

8,1

56

60,1

118

64

722

8,0

57

61,1

115

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,1510,08BLUP ZWH
BLUP EBV

 
Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

971,2

1 730

10,86

10,05

343

183

14,34Liczba sutków
Number of teats

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

123 941

667 598

12,5 14,4

51 51

54,5 53,0

93 90

10,01 10,07BLUP ZWH
BLUP EBV

HAMPSHIRE
rasa ojcowska

PUŁAWSKA
rasa objęta Programem Ochrony Zasobów 
Genetycznych
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Realizacja Krajowego Programu 

Hodowlanego zakłada intensywny wzrost 

poziomu cech użytkowych pogłowia świń 

w stosunkowo krótkim czasie.

Cele programowe można osiągnąć 

różnymi metodami:

üpoprzez poprawę warunków 

środowiskowych,

üpoprzez wprowadzenie efektyw-

nych metod krzyżowania towa-

rowego,

üpoprzez intensywne doskona-

lenie genetyczne ras czystych.

O ile dwie pierwsze metody są mo-

żliwe do bezpośredniego zastosowania 

w chowie masowym, o tyle trzecią metodę 

można stosować wyłącznie w hodowli 

zarodowej.

Uzyskanie wysokiej efektywności 

doskonalenia genetycznego stada wyma-

ga dużych nakładów i specjalistycznej 

obsługi. Stąd też wynika potrzeba mo-

żliwie najbardziej racjonalnego wykorzys-

tania środków finansowych wydatkowa-

nych na hodowlę zarodową świń. Jednak, 

ze względu na poziom rozdrobnienia stad, 

ponoszone koszty realizacji zadań z za-

kresu prowadzenia oceny wartości 

użytkowej i hodowlanej świń, nie gwaran-

tują odpowiednio dużego postępu ge-

netycznego z pokolenia na pokolenie.

W porównaniu z większością innych 

programów hodowlanych krajowa struk-

tura organizacyjna nie jest zbyt nowo-

czesna. Oceniamy precyzyjnie wartość 

użytkową i hodowlaną dużej liczby 

zwierząt. Wiele z nich trafia do chowu 

masowego i wówczas nasz łańcuch 

informacji urywa się. Wiele, z potencjalnie 

hodowlanych zwierząt, jest ubijanych 

w zakładach mięsnych jako tuczniki i wte-

dy wykonana praca i poniesione nakłady 

finansowe są marnowane. Koszty tych 

działań są wysokie.

Czy jest możliwe zwiększenie, lub co 

najmniej zachowanie, dotychczasowego 

tempa postępu hodowlanego, przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów 

działalności?

Powszechna i niezróżnicowana oce-

na w stadach o różnym statusie produkcji 

jest przyczyną wysokich kosztów oceny, 

a jak się okazuje, nie jest odpowiednim 

narzędziem do generowania postępu 

hodowlanego. Krajowy system statusów 

poszczególnych stad jest w efekcie mało 

przejrzysty i nie sprzyja ukierunkowanemu 

przepływowi postępu hodowlanego. Jak 

wykazały badania, tylko niewielka część 

najlepszych rozpłodników wykorzystywa-

na jest na remont w stadach zarodowych.

Praktyka dość jasno pokazuje, że 

minęły czasy zachłyśnięcia się efektami 

prostych programów hybrydyzacyjnych. 

Nabywcy zwierząt hodowlanych upatrują 

w tej inwestycji stabilności, powtarzalności 

i wyrównania ich potomstwa. Stąd też na 

Zasady tworzenia 
i funkcjonowania 

stad elitarnych 

Tadeusz Blicharski, Jarosław Ptak
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Rysunek 1. 

Stada elitarne

Hodowla zarodowa
- reprodukcyjna

Chów masowy
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Koncentracja loch rasy hampshire objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy 

hampshire w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy 

hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

Koncentracja loch rasy puławskiej objętych oceną użytkowości 

rozpłodowej, stan na dzień 31.12.2009.

Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy 

puławskiej w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurków i loszek rasy

puławskiej ocenionych przyżyciowo w okresie: 01.01.2009 - 31.12.2009.

18 infoPOLSUS

do 5 lochdo 20 loch do 200 loch do 10 lochdo 50 loch

Średnia liczba loch pod oceną
Average number sows under evaluation

Liczba ocenionych miotów
Number of litters

Liczba prosiąt żywo urodzonych
Number of piglets born alive

Liczba prosiąt w 21 dniu
Number of piglets at the 21 day

Wiek pierwszego oproszenia (dni)
Age at the first farrowing

Okres międzymiotu (dni)
Farrowing interval

82,4 

156

11,00

10,12

378

165

Liczba sutków
Number of teats 13,44

208

726

8,1

56

60,1

118

64

722

8,0

57

61,1

115

Liczba ocenionych knurków/loszek
Number of boars/gilts

Przyrost dzienny stand. (g)
Daily gain

Średnia grubość słoniny stand. (mm)
Average backfat thickness

Loin height

Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)
Lean meat percentage

Indeks oceny przyżyciowej (pkt)
Index

Wysokość oka polędwicy stand. (mm)

Knurki
Boars

Loszki
Gilts

10,1510,08BLUP ZWH
BLUP EBV
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Realizacja Krajowego Programu 

Hodowlanego zakłada intensywny wzrost 

poziomu cech użytkowych pogłowia świń 

w stosunkowo krótkim czasie.

Cele programowe można osiągnąć 

różnymi metodami:

üpoprzez poprawę warunków 

środowiskowych,

üpoprzez wprowadzenie efektyw-

nych metod krzyżowania towa-

rowego,

üpoprzez intensywne doskona-

lenie genetyczne ras czystych.

O ile dwie pierwsze metody są mo-

żliwe do bezpośredniego zastosowania 

w chowie masowym, o tyle trzecią metodę 

można stosować wyłącznie w hodowli 

zarodowej.

Uzyskanie wysokiej efektywności 

doskonalenia genetycznego stada wyma-

ga dużych nakładów i specjalistycznej 

obsługi. Stąd też wynika potrzeba mo-

żliwie najbardziej racjonalnego wykorzys-

tania środków finansowych wydatkowa-

nych na hodowlę zarodową świń. Jednak, 

ze względu na poziom rozdrobnienia stad, 

ponoszone koszty realizacji zadań z za-

kresu prowadzenia oceny wartości 

użytkowej i hodowlanej świń, nie gwaran-

tują odpowiednio dużego postępu ge-

netycznego z pokolenia na pokolenie.

W porównaniu z większością innych 

programów hodowlanych krajowa struk-

tura organizacyjna nie jest zbyt nowo-

czesna. Oceniamy precyzyjnie wartość 

użytkową i hodowlaną dużej liczby 

zwierząt. Wiele z nich trafia do chowu 

masowego i wówczas nasz łańcuch 

informacji urywa się. Wiele, z potencjalnie 

hodowlanych zwierząt, jest ubijanych 

w zakładach mięsnych jako tuczniki i wte-

dy wykonana praca i poniesione nakłady 

finansowe są marnowane. Koszty tych 

działań są wysokie.

Czy jest możliwe zwiększenie, lub co 

najmniej zachowanie, dotychczasowego 

tempa postępu hodowlanego, przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów 

działalności?

Powszechna i niezróżnicowana oce-

na w stadach o różnym statusie produkcji 

jest przyczyną wysokich kosztów oceny, 

a jak się okazuje, nie jest odpowiednim 

narzędziem do generowania postępu 

hodowlanego. Krajowy system statusów 

poszczególnych stad jest w efekcie mało 

przejrzysty i nie sprzyja ukierunkowanemu 

przepływowi postępu hodowlanego. Jak 

wykazały badania, tylko niewielka część 

najlepszych rozpłodników wykorzystywa-

na jest na remont w stadach zarodowych.

Praktyka dość jasno pokazuje, że 

minęły czasy zachłyśnięcia się efektami 

prostych programów hybrydyzacyjnych. 

Nabywcy zwierząt hodowlanych upatrują 

w tej inwestycji stabilności, powtarzalności 

i wyrównania ich potomstwa. Stąd też na 

Zasady tworzenia 
i funkcjonowania 

stad elitarnych 

Tadeusz Blicharski, Jarosław Ptak
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Rysunek 1. 
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rynku coraz większym uznaniem cieszą 

się zwierzęta czystorasowe. Jednak nie 

oznacza to, że kontynuowanie powszech-

nej oceny we wszystkich stadach 

utrzymujących i produkujących zwierzęta 

czystorasowe jest najlepszym rozwiąza-

niem. Wypróbowanym sposobem na 

uzyskanie większego tempa postępu 

hodowlanego, przy obniżeniu kosztów, 

jest organizacja piramidy hodowlanej 

z wydzielonymi stadami elitarnymi (rys. 1).

Wyodrębnienie z hodowli zarodowej 

elity stad praprarodzicielskich, które będą 

zapleczem najwyższej jakości czystoraso-

wego materiału hodowlanego dla po-

zostałych stad zarodowych, a w pewnym 

zakresie także dla stad towarowych, 

pozwoli na skoncentrowanie wysiłków 

hodowlanych na mniejszej ilości chlewni 

i maksymalizację postępu genetycznego.

Struktura hodowli i produkcji w formie 

piramidy hodowlanej jest powszechnym 

zjawiskiem w wielu programach, zwłasz-

cza komercyjnych. Pewnym wyjątkiem są 

nieco prostsze struktury, działające w or-

ganizacjach związkowych. Choć i tam, ze 

względu na dość ograniczony asortyment 

ras, sytuacja organizacyjna jest dość 

klarowna.

W sytuacji bardzo dużej konkurencji 

hodowli zagranicznej nowa struktura kra-

jowej hodowli zarodowej świń umożliwi:

übardziej efektywne prowadzenie 

oceny nowoczesnymi metodami,

üzwiększenie dokładności oceny,

üobjęcie oceną większej liczby 

cech,

üzwiększenie tempa postępu ho-

dowlanego,

üzmniejszenie kosztów prowadze-

nia oceny, wynikające z koniecz-

ności oceniania mniejszej liczby 

stad i zwierząt,

üwdrażanie nowych kierunków 

selekcji,

üstworzenie rodzimego zaplecza 

dla inseminacji, która jest od-

biorcą najwyższej jakości roz-

płodników,

üpoprawę zdrowotności stad i ba-

danie przydatności rozpłodowej 

zwierząt,

ülepsze wykorzystanie importu 

zwierząt,

üzapewnienie produkcji jednorod-

nego i wyrównanego materiału 

żeńskiego, a co za tym idzie 

zwiększenie wyrównania mater-

iału rzeźnego,

üwydzielenie z ras matecznych 

wysoko wyspecjalizowanych linii, 

charakteryzujących się wybitną 

płodnością.

System funkcjonowania stad elitar-

nych będzie oparty o kryteria jakościowe 

i zachowa cechy systemu otwartego, tzn. 

każde stado zarodowe spełniające wyma-

gania regulaminowe będzie mogło ubie-

gać się o status stada elitarnego.

Jednocześnie, stado elitarne, które 

w określonym okresie czasu nie utrzyma 

odpowiedniego poziomu hodowli utraci 

swój status.

Bez wątpienia, utrzymanie statusu 

stada elitarnego jest bardziej kosztowne 

niż stad reprodukcyjnych. Koszty te 

można w części zrekompensować pew-

nymi środkami finansowymi skierowanymi 

z budżetu. Jednocześnie, dla poprawy 

opłacalności utrzymania stad elitarnych, 

konieczne byłoby zapewnienie wyłącz-

ności na sprzedaż czystorasowych knur-

ków i loszek hodowlanych. Stada elity 

powinny również mieć, jako pierwsze, 

dostęp do nasienia najlepszych rozpłod-

ników, z obowiązkiem oceny ich po-

tomstwa oraz do planowego importu 

rozpłodników.

Stada te muszą odpowiadać kilku 

zasadniczym warunkom. Przede wszyst-

kim, muszą wykazywać najwyższy poziom 

zdrowotności, umożliwiający bezpieczne 

przekazywanie postępu hodowlanego do 

stad o niższym statusie hodowlanym. 

Stada muszą reprezentować odpowiedni 

poziom pod względem liczebności loch, 

umożliwiający prowadzenie skutecznej 

pracy hodowlanej. W stadach elitarnych 

powinna być prowadzona obszerniejsza 

ocena, obejmująca możliwie największą 

liczbę zwierząt. Utrzymanie statusu stada 

elitarnego powinno być uzależnione od 

wykorzystywania w pracy hodowlanej 

wyników ze Stacji Kontroli Użytkowości 

Rzeźnej Trzody Chlewnej.

O status stada elitarnego będzie 

mogło ubiegać się stado trzody chlewnej, 

które:

1. Prowadzi ocenę wartości użytkowej 

i hodowlanej świń pod nadzorem 

„POLSUS”.

2. Zgłosi dobrowolnie kandydaturę do 

elity stad hodowlanych.

3. Posiada najwyższy status zdrowotny 

potwierdzony odpowiednim certy-

fikatem.

4. Posiada dostatecznie wysoką, ze 

względu na możliwość uzyskania od-

powiedniej ostrości selekcji, liczeb-

ność stada.

5. Posiada wysoki poziom wartości ge-

netycznej, określonej w odrębnych, 

szczegółowych przepisach.

6. Prowadzi udokumentowaną produk-

cję knurków i loszek czystoraso-

wych.

7. Prowadzi ocenę użytkowości tucznej 

i rzeźnej w stacjach testowych 

(SKURTCh).

8. Jest wolne od niekorzystnej mutacji 
Tgenu wrażliwości na stres (RYR1 ) - 

nie dotyczy rasy pietrain.

9. Posiada bazę pomieszczeń inwen-

tarskich, zapewniającą dobrostan 

zwierząt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zootechniczno-wetery-

naryjnymi.

10. Nie podlega nakazom lub zakazom 

wydanym na podstawie przepisów 

o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych 

i mięsa oraz o Inspekcji Wetery-

naryjnej.

Zaostrzające się warunki konkurencji 

na rynku wieprzowiny w Europie powodu-

ją, że powinniśmy jak najszybciej dopraco-

wać szczegółowe zasady funkcjonowania 

nowej struktury organizacyjnej krajowej 

hodowli świń i niezwłocznie ją wdrożyć. 

Jednak, ze względu na spore skompliko-

wanie tematu i specyfikę polskiej hodowli, 

wydaje się, że powinniśmy zachować wiel-

ką ostrożność i poddać ten pomysł szero-

kiej dyskusji w środowisku hodowców.

Uformowanie i utrzymanie struktury 

stad w rygorach piramidy hodowlanej jest 

obecnie, i na przyszłość, największym 

wyzwaniem dla krajowej hodowli.
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Mam nadzieję, że nikt nie ma wąt-

pliwości co do tego, że znajdujące się na 

szczycie piramidy genetycznej chlewnie 

zarodowe, produkujące loszki i knurki 

przeznaczone do reprodukcji, powinny 

charakteryzować się najwyższym, możli-

wym do utrzymania, statusem zdrowot-

nym. Wykazanie, że stado zarodowe jest 

wolne od ważnych, z epizoocjologicznego 

i ekonomicznego punktu widzenia, czyn-

ników chorobotwórczych, jest wyzwaniem 

trudnym i kosztownym, aczkolwiek stano-

wi jeden z warunków determinujących 

przyznanie chlewni zarodowej stosow-

nego certyfikatu. Nie mniej kosztownym 

przedsięwzięciem jest dbałość o to, by na-

dany chlewni certyfikat zdrowotny został 

przez właściciela gospodarstwa zarodo-

wego jak najdłużej utrzymany. W tym celu 

musi on skutecznie chronić stado przed 

ważnymi, z uprzednio podanego powodu, 

drobnoustrojami. Jednocześnie zobowią-

zany jest do stałego monitorowania sytu-

acji zdrowotnej stada. Solidne wypełnianie 

tego obowiązku gwarantuje hodowcy zbyt 

na swój materiał zarodowy, chroni go rów-

nocześnie przed ekonomicznymi konsek-

wencjami związanymi z dystrybucją ma-

teriału zarodowego, nie spełniającego 

określonych wymagań zdrowotnych.

Jasnym jest, że określone wymogi 

muszą być spełniane nie tylko przez poje-

dynczego producenta zwierząt zarodo-

wych, ale przez wszystkich członków 

Związku, którego jest on członkiem i który 

firmuje jego działalność oraz odpowiada 

za wiarygodność. W dobie ogromnej kon-

kurencyjności dbanie o dobry wizerunek 

całego Związku jest jednym z podstawo-

wych zadań jego członków.

Przedstawienie zasad ochrony stad 

hodowli zarodowej trzody chlewnej przed 

chorobami, wymaga przede wszystkim 

sprecyzowania wykazu chorób, przed któ-

rymi stada zarodowe winny być chronione 

oraz monitorowane.

Można z pewnością stwierdzić, że 

chlewnia zarodowa, by utrzymać swój 

status, musi być wolna od chorób 

znajdujących się w „Wykazie chorób 

zakaźnych zwierząt podlegających 

obowiązkowi zgłaszania i zwalczania” 

oraz w „Wykazie chorób podlegających 

obowiązkowi rejestracj i” ,  zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-

nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004, 

Nr 69, poz. 625, z późn. zmianami).

Minimalne wymagania 
weterynaryjne oraz za-
sady zabezpieczenia 
i utrzymania krajowej 
hodowli zarodowej 
w stanie wolnym od 
chorób podlegających 
obowiązkowi zwalcza-
nia i rejestracji oraz 
chorób ważnych z eko-
nomicznego punktu 
widzenia

W spisach tych znajdują się ważne, 

z epizootycznego punktu widzenia, choro-

by, takie jak: pryszczyca, pęcherzykowe 

zapalenie jamy ustnej, choroba pęcherzy-

kowa świń, afrykański pomór świń, kla-

syczny pomór świń, bruceloza świń; 

wścieklizna, wąglik (choroby podlegające 

obowiązkowi zwalczania) oraz entero-

wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń, 

listerioza, toksoplazmoza, salmonellozy 

świń, wirusowe zapalenie żołądka i jelit 

świń, choroba Aujeszkyego i włośnica 

(choroby podlegające obowiązkowi 

rejestracji).

Bez wątpliwości, chlewnie zarodowe 

powinny być wolne od kilku innych chorób 

powszechnie uznawanych za ważne z ho-

dowlanego i ekonomicznego punktu wi-

dzenia. Zaliczyć do nich należy: zespół 

rozrodczo-oddechowy (PRRS), zakaźne 

zanikowe zapalenie nosa (zzzn), dyzen-

teria, pleuropneumonia, mykoplazmowe 

zapalenie płuc, leptospiroza czy świerzb.

Zalecane zasady ochrony 
krajowych stad zarodowych 

trzody chlewnej przed 
chorobami

Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
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rynku coraz większym uznaniem cieszą 

się zwierzęta czystorasowe. Jednak nie 

oznacza to, że kontynuowanie powszech-

nej oceny we wszystkich stadach 

utrzymujących i produkujących zwierzęta 

czystorasowe jest najlepszym rozwiąza-

niem. Wypróbowanym sposobem na 

uzyskanie większego tempa postępu 

hodowlanego, przy obniżeniu kosztów, 

jest organizacja piramidy hodowlanej 

z wydzielonymi stadami elitarnymi (rys. 1).

Wyodrębnienie z hodowli zarodowej 

elity stad praprarodzicielskich, które będą 

zapleczem najwyższej jakości czystoraso-

wego materiału hodowlanego dla po-

zostałych stad zarodowych, a w pewnym 

zakresie także dla stad towarowych, 

pozwoli na skoncentrowanie wysiłków 

hodowlanych na mniejszej ilości chlewni 

i maksymalizację postępu genetycznego.

Struktura hodowli i produkcji w formie 

piramidy hodowlanej jest powszechnym 

zjawiskiem w wielu programach, zwłasz-

cza komercyjnych. Pewnym wyjątkiem są 

nieco prostsze struktury, działające w or-

ganizacjach związkowych. Choć i tam, ze 

względu na dość ograniczony asortyment 

ras, sytuacja organizacyjna jest dość 

klarowna.

W sytuacji bardzo dużej konkurencji 

hodowli zagranicznej nowa struktura kra-

jowej hodowli zarodowej świń umożliwi:

übardziej efektywne prowadzenie 

oceny nowoczesnymi metodami,

üzwiększenie dokładności oceny,

üobjęcie oceną większej liczby 

cech,

üzwiększenie tempa postępu ho-

dowlanego,

üzmniejszenie kosztów prowadze-

nia oceny, wynikające z koniecz-

ności oceniania mniejszej liczby 

stad i zwierząt,

üwdrażanie nowych kierunków 

selekcji,

üstworzenie rodzimego zaplecza 

dla inseminacji, która jest od-

biorcą najwyższej jakości roz-

płodników,

üpoprawę zdrowotności stad i ba-

danie przydatności rozpłodowej 

zwierząt,

ülepsze wykorzystanie importu 

zwierząt,

üzapewnienie produkcji jednorod-

nego i wyrównanego materiału 

żeńskiego, a co za tym idzie 

zwiększenie wyrównania mater-

iału rzeźnego,

üwydzielenie z ras matecznych 

wysoko wyspecjalizowanych linii, 

charakteryzujących się wybitną 

płodnością.

System funkcjonowania stad elitar-

nych będzie oparty o kryteria jakościowe 

i zachowa cechy systemu otwartego, tzn. 

każde stado zarodowe spełniające wyma-

gania regulaminowe będzie mogło ubie-

gać się o status stada elitarnego.

Jednocześnie, stado elitarne, które 

w określonym okresie czasu nie utrzyma 

odpowiedniego poziomu hodowli utraci 

swój status.

Bez wątpienia, utrzymanie statusu 

stada elitarnego jest bardziej kosztowne 

niż stad reprodukcyjnych. Koszty te 

można w części zrekompensować pew-

nymi środkami finansowymi skierowanymi 

z budżetu. Jednocześnie, dla poprawy 

opłacalności utrzymania stad elitarnych, 

konieczne byłoby zapewnienie wyłącz-

ności na sprzedaż czystorasowych knur-

ków i loszek hodowlanych. Stada elity 

powinny również mieć, jako pierwsze, 

dostęp do nasienia najlepszych rozpłod-

ników, z obowiązkiem oceny ich po-

tomstwa oraz do planowego importu 

rozpłodników.

Stada te muszą odpowiadać kilku 

zasadniczym warunkom. Przede wszyst-

kim, muszą wykazywać najwyższy poziom 

zdrowotności, umożliwiający bezpieczne 

przekazywanie postępu hodowlanego do 

stad o niższym statusie hodowlanym. 

Stada muszą reprezentować odpowiedni 

poziom pod względem liczebności loch, 

umożliwiający prowadzenie skutecznej 

pracy hodowlanej. W stadach elitarnych 

powinna być prowadzona obszerniejsza 

ocena, obejmująca możliwie największą 

liczbę zwierząt. Utrzymanie statusu stada 

elitarnego powinno być uzależnione od 

wykorzystywania w pracy hodowlanej 

wyników ze Stacji Kontroli Użytkowości 

Rzeźnej Trzody Chlewnej.

O status stada elitarnego będzie 

mogło ubiegać się stado trzody chlewnej, 

które:

1. Prowadzi ocenę wartości użytkowej 

i hodowlanej świń pod nadzorem 

„POLSUS”.

2. Zgłosi dobrowolnie kandydaturę do 

elity stad hodowlanych.

3. Posiada najwyższy status zdrowotny 

potwierdzony odpowiednim certy-

fikatem.

4. Posiada dostatecznie wysoką, ze 

względu na możliwość uzyskania od-

powiedniej ostrości selekcji, liczeb-

ność stada.

5. Posiada wysoki poziom wartości ge-

netycznej, określonej w odrębnych, 

szczegółowych przepisach.

6. Prowadzi udokumentowaną produk-

cję knurków i loszek czystoraso-

wych.

7. Prowadzi ocenę użytkowości tucznej 

i rzeźnej w stacjach testowych 

(SKURTCh).

8. Jest wolne od niekorzystnej mutacji 
Tgenu wrażliwości na stres (RYR1 ) - 

nie dotyczy rasy pietrain.

9. Posiada bazę pomieszczeń inwen-

tarskich, zapewniającą dobrostan 

zwierząt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zootechniczno-wetery-

naryjnymi.

10. Nie podlega nakazom lub zakazom 

wydanym na podstawie przepisów 

o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych 

i mięsa oraz o Inspekcji Wetery-

naryjnej.

Zaostrzające się warunki konkurencji 

na rynku wieprzowiny w Europie powodu-

ją, że powinniśmy jak najszybciej dopraco-

wać szczegółowe zasady funkcjonowania 

nowej struktury organizacyjnej krajowej 

hodowli świń i niezwłocznie ją wdrożyć. 

Jednak, ze względu na spore skompliko-

wanie tematu i specyfikę polskiej hodowli, 

wydaje się, że powinniśmy zachować wiel-

ką ostrożność i poddać ten pomysł szero-

kiej dyskusji w środowisku hodowców.

Uformowanie i utrzymanie struktury 

stad w rygorach piramidy hodowlanej jest 

obecnie, i na przyszłość, największym 

wyzwaniem dla krajowej hodowli.
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Mam nadzieję, że nikt nie ma wąt-

pliwości co do tego, że znajdujące się na 

szczycie piramidy genetycznej chlewnie 

zarodowe, produkujące loszki i knurki 

przeznaczone do reprodukcji, powinny 

charakteryzować się najwyższym, możli-

wym do utrzymania, statusem zdrowot-

nym. Wykazanie, że stado zarodowe jest 

wolne od ważnych, z epizoocjologicznego 

i ekonomicznego punktu widzenia, czyn-

ników chorobotwórczych, jest wyzwaniem 

trudnym i kosztownym, aczkolwiek stano-

wi jeden z warunków determinujących 

przyznanie chlewni zarodowej stosow-

nego certyfikatu. Nie mniej kosztownym 

przedsięwzięciem jest dbałość o to, by na-

dany chlewni certyfikat zdrowotny został 

przez właściciela gospodarstwa zarodo-

wego jak najdłużej utrzymany. W tym celu 

musi on skutecznie chronić stado przed 

ważnymi, z uprzednio podanego powodu, 

drobnoustrojami. Jednocześnie zobowią-

zany jest do stałego monitorowania sytu-

acji zdrowotnej stada. Solidne wypełnianie 

tego obowiązku gwarantuje hodowcy zbyt 

na swój materiał zarodowy, chroni go rów-

nocześnie przed ekonomicznymi konsek-

wencjami związanymi z dystrybucją ma-

teriału zarodowego, nie spełniającego 

określonych wymagań zdrowotnych.

Jasnym jest, że określone wymogi 

muszą być spełniane nie tylko przez poje-

dynczego producenta zwierząt zarodo-

wych, ale przez wszystkich członków 

Związku, którego jest on członkiem i który 

firmuje jego działalność oraz odpowiada 

za wiarygodność. W dobie ogromnej kon-

kurencyjności dbanie o dobry wizerunek 

całego Związku jest jednym z podstawo-

wych zadań jego członków.

Przedstawienie zasad ochrony stad 

hodowli zarodowej trzody chlewnej przed 

chorobami, wymaga przede wszystkim 

sprecyzowania wykazu chorób, przed któ-

rymi stada zarodowe winny być chronione 

oraz monitorowane.

Można z pewnością stwierdzić, że 

chlewnia zarodowa, by utrzymać swój 

status, musi być wolna od chorób 

znajdujących się w „Wykazie chorób 

zakaźnych zwierząt podlegających 

obowiązkowi zgłaszania i zwalczania” 

oraz w „Wykazie chorób podlegających 

obowiązkowi rejestracj i” ,  zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-

nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004, 

Nr 69, poz. 625, z późn. zmianami).

Minimalne wymagania 
weterynaryjne oraz za-
sady zabezpieczenia 
i utrzymania krajowej 
hodowli zarodowej 
w stanie wolnym od 
chorób podlegających 
obowiązkowi zwalcza-
nia i rejestracji oraz 
chorób ważnych z eko-
nomicznego punktu 
widzenia

W spisach tych znajdują się ważne, 

z epizootycznego punktu widzenia, choro-

by, takie jak: pryszczyca, pęcherzykowe 

zapalenie jamy ustnej, choroba pęcherzy-

kowa świń, afrykański pomór świń, kla-

syczny pomór świń, bruceloza świń; 

wścieklizna, wąglik (choroby podlegające 

obowiązkowi zwalczania) oraz entero-

wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń, 

listerioza, toksoplazmoza, salmonellozy 

świń, wirusowe zapalenie żołądka i jelit 

świń, choroba Aujeszkyego i włośnica 

(choroby podlegające obowiązkowi 

rejestracji).

Bez wątpliwości, chlewnie zarodowe 

powinny być wolne od kilku innych chorób 

powszechnie uznawanych za ważne z ho-

dowlanego i ekonomicznego punktu wi-

dzenia. Zaliczyć do nich należy: zespół 

rozrodczo-oddechowy (PRRS), zakaźne 

zanikowe zapalenie nosa (zzzn), dyzen-

teria, pleuropneumonia, mykoplazmowe 

zapalenie płuc, leptospiroza czy świerzb.

Zalecane zasady ochrony 
krajowych stad zarodowych 

trzody chlewnej przed 
chorobami

Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
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Nie ma żadnych wymogów urzędo-

wych w odniesieniu do importu loszek 

hodowlanych w aspekcie chorób ważnych 

z „ekonomicznego punktu widzenia”. 

W tym przypadku potencjalny nabywca 

dyktuje warunki zdrowotne lub ma miejsce 

obopólne porozumienie między nabywcą 

a sprzedawcą zwierząt zarodowych.

Ograniczenia w zakresie importu 

związane są z chorobami zwalczanymi 

z urzędu, np. chA i ewentualnie klasyczny 

pomór świń (np. okresowo zablokowanie 

importu z regionów, w których stwierdzono 

ogniska takich chorób).

W przypadku knurów zarodowych, 

przeznaczonych do stacji inseminacji, obo-

wiązują badania w kierunkach: bruceloza, 

chA i klasyczny pomór świń. Badania 

laboratoryjne muszą być obowiązkowo 

wykonane jeszcze przed wysyłką zwierząt 

z chlewni zarodowej i po raz drugi na kwa-

rantannie. Knury importowane bezpośred-

nio do fermy w zasadzie nie muszą prze-

chodzić badań urzędowych. Nabywca mo-

że wymagać wyników badań w kierunku 

chorób ekonomicznych, np. PRRS, zzzn, 

mykoplazmowego zapalenia płuc. 

Wskazuje to jednoznacznie, że również 

knury zarodowe odchowywane w kraju 

powinny spełniać te uwarunkowania.

Hodowca zarodowych loszek czy 

knurków w każdej chwili powinien dyspo-

nować dokumentacją (wynikami okreso-

wych badań przeglądowych) dowodzącą, 

że jego ustna opinia nt. dobrego stanu 

zdrowotnego zwierząt, w zakresie wymie-

nionych chorób, nie pozostaje wyłącznie 

w sferze deklaracji.

Należy mieć świadomość, że stan kli-

niczny zwierząt stada zarodowego, ocenia-

ny na bieżąco, w trakcie stosunkowo częs-

tych (co najmniej raz w miesiącu) wizyt, 

przeprowadzanych przez sprawującego 

opiekę nad stadem lekarza weterynarii, jest 

tylko jednym z kryteriów oceny stanu 

zdrowotnego świń. Warto zdawać sobie 

sprawę, że w wielu przypadkach ocena 

sytuacji wyłącznie na podstawie badania 

klinicznego może być niemiarodajna.

Wszyscy hodowcy zwierząt zarodo-

wych powinni spełniać przedstawione nor-

my weterynaryjne, zaakceptowane i przy-

jęte przez Związek, którego są członkami, 

i który reprezentują.

Hodowca nie przestrzegający usta-

lonych norm powinien znaleźć się poza 

Związkiem. Wdrożone regulacje muszą 

gwarantować nabywcy materiału zaro-

dowego dobry stan zdrowotny zakupio-

nych zwierząt hodowlanych.

Przy ustalaniu programu badań 

umożliwiających uzyskanie stosownego 

certyfikatu zdrowotnego, a później badań 

przeglądowych, konieczne jest wzięcie 

pod uwagę wielu różnych czynników, od 

znaczenia epizootycznego i ekonomicz-

nego choroby poczynając.

Kosztowne i niekiedy szkodliwe jest 

bezzasadne rozbudowywanie listy kon-

trolowanych chorób. Wymaganie, na przy-

kład by chlewnia zarodowa była wolna od: 

parwowirozy, cirkowirozy czy chlamydio-

zy, wydaje się być nieuzasadnione i nie-

możliwe do spełnienia. Niecelowe jest też 

badanie uniemożliwiające obiektywną 

interpretację wyniku, np. badanie serolo-

giczne w kierunku pleuropneumonii czy 

cirkowirozy. Wydaje się, że niecelowe jest 

też wykonywanie badań w kierunku 

ważnych chorób zakaźnych, takich jak np. 

klasyczny pomór świń, bowiem Polska jest 

krajem uznanym oficjalnie, przez stoso-

wne weterynaryjne władze międzynaro-

dowe, za wolny od tej choroby.

Poniżej przedstawiam ramową pro-

pozycję programu badań rozpoznawczych 

i monitoringowych, pozwalających na usta-

lenie aktualnej sytuacji zdrowotnej „status 

presents” stada zarodowego, z uwzględ-

nieniem jednostek chorobowych, w 

kierunku których stada winny być badane.

A. Badania serologiczne w kierunku:

üKlasycznego pomoru świń - w przy-

padku Polski nieuzasadnione, ponie-

waż kraj nasz uznany został przez 

Unię Europejską za urzędowo wolny 

Lista chorób, które 
należy monitorować

Ramowa propozycja 
programu badań 
rozpoznawczych w celu 
ustalenia statusu 
zdrowotnego chlewni 
zarodowej

od klasycznego pomoru świń,

üChoroby Aujeszkyego - obowiązuje 

monitoring urzędowy realizowany 

w ramach Programu zwalczania chA 

w Polsce,

üPRRS,

üZakaźnego zanikowego zapalenia 

nosa (choroba nosoryjowa),

üLeptospirozy (serotypy): tarassovi, 

pomona, bratislava,

üBrucelozy.

B. Badanie bakteriologiczne: 

üwymazów z migdałków lub zmienio-

nych tkanek płuc, pobranych od świń 

poubojowo w kierunku:

§Pleuropneumonii - z równoczes-

nym określeniem serotypu,

üodpowiedniej (stosunkowo dużej) 

liczby wymazów z prostnicy, pobra-

nych od świń z biegunką w kierunku:

§Dyzenterii,

§Salmonellozy (S. choleraesuis, 

S. typhimurium).

C. Badania parazytologiczne w kierunku:

üpasożytów wewnętrznych - ektopaso-

żytów (zeskrobiny ze skóry)

üpasożytów wewnętrznych - endopa-

sożytów (próbki kału).

D. Badania w kierunku gruźlicy (tuber-

kulina ssaków i ptaków): 

üNależy badać wszystkie świnie.

Według niektórych ekspertów wystar-

czyłoby badanie wyłącznie w kierunku 

tuberkuliny ptaków.

Stada zarodowe ubiegające się 

o certyfikat zdrowotny powinny być 

wolne od wymienionych chorób.

Stada zarodowe, posiadające certy-

fikat zdrowotny, powinny być na bieżąco 

monitorowane pod kątem sytuacji zdro-

wotnej. Celem powyższego jest przede 

wszystkim analizowanie wszelkich od-

chyleń. Badania monitoringowe powinny 

być przeprowadzane przez mającego 

podpisaną umowę z hodowcą, opiekują-

cego się stale stadem, lekarza weterynarii.

W bieżącym monitorowaniu sytuacji 

Zasady badań monito-
ringowych umożliwia-
jących utrzymanie 
przyznanego certy-
fikatu zdrowotnego
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zdrowotnej uwzględnić należy następu-

jące metody:

üanalizę wyników produkcyjnych stada 

podstawowego (skuteczność krycia, 

liczba prosiąt żywo i martwo urodzo-

nych w miocie, śmiertelność przed 

odsadzeniem);

üocenę stanu klinicznego świń w róż-

nych grupach produkcyjnych (zacho-

rowalność, kaszel, biegunki, poronie-

nia, kulawizny, śmiertelność);

übadanie sekcyjne padłych świń;

übadanie poubojowe zwierząt wybra-

kowanych;

übadania laboratoryjne:

co 6 miesięcy w kierunku:

FPomoru świń

FchA 

FLeptospirozy 

FBrucelozy

FZzzn

FMykoplazmowego zapalenia płuc

FGruźlicy (prątek ptasi)

FDyzenterii

FSalmonellozy, wg ustalonego 

programu krajowego (badanie 

serologiczne lub badanie bakte-

riologiczne próbek kału)

FPleuropneumonii

co 3 miesiące w kierunku:

FPRRS.

Niestwierdzenie, w trakcie comie-

sięcznych klinicznych badań przeglądo-

wych i okresowych badań sekcyjnych, 

charakterystycznych objawów klinicznych 

i zmian anatomopatologicznych (podczas 

przeprowadzonych badań poubojowych), 

upoważnia nadzorującego chlewnię 

lekarza weterynarii do odstąpienia od ba-

dań bakteriologicznych w kierunku pleuro-

pneumonii, dyzenterii oraz ewentualnie 

salmonellozy (jeżeli nie jest to wymagane 

zgodnie z krajowym programem badań 

monitoringowych w kierunku salmo-

nellozy). W rezultacie obniża to istotnie 

koszty badań monitoringowych.

Stado, w którym stwierdzono wyniki 

dodatnie traci status chlewni zarodowej.

Certyfikat zdrowotny może być przy-

wrócony co najmniej po 3 miesiącach po 

uzdrowieniu stada, co powinno być pot-

wierdzone analizą wyników produkcyj-

nych, badaniami klinicznymi, poubojowy-

mi (w odniesieniu do pleuropneumonii, 

zzzn i mykoplazmowego zapalenia płuc) 

i oceną stanu zdrowotnego chlewni, na 

podstawie badań wprowadzonych do 

chlewni zwierząt w pełni wrażliwych 

(sentinels) na określone infekcje.

Dla utrzymania korzystnego statu-

su zdrowotnego chlewnie zarodowe, ze 

względu na swoją wartość oraz inten-

sywny obrót zwierząt, powinny być 

w sposób specjalny chronione przed 

czynnikami zakaźnymi. Postępowanie 

takie określamy bioasekuracją.

Bioasekuracja stada, zaczyna się już 

na etapie jego tworzenia.

Lokalizacja obiektu

Jednym z najważniejszych czynni-

ków decydujących o długoterminowym 

utrzymaniu wysokiego i stabilnego stanu 

zdrowotnego świń w stadzie zarodowym 

jest usytuowanie fermy. Obiekty zlokali-

zowane w rejonie dużego zagęszczenia 

świń, blisko zakładów mięsnych lub za-

kładów utylizacyjnych są przez cały czas 

narażone na ryzyko zawleczenia chorób 

zakaźnych. Powszechnie uważa się, że 

odległość 3-5 km od najbliższego sku-

piska świń jest wystarczająca. W dużym 

stopniu jest to uzależnione od ukształ-

towania terenu. Chlewnia usytuowana na 

terenie górzystym czy w rejonie o dużym 

zalesieniu jest, z epizootiologicznego 

punktu widzenia, bezpieczniejsza od 

umiejscowionej na otwartej przestrzeni. 

Kolejnym, ważnym elementem jest liczba 

oraz wielkość chlewni umiejscowionych 

w najbliższym sąsiedztwie. Zdecydowanie 

większe zagrożenie stanowi często jedna 

duża ferma niż kilka małych obiektów.

Zasiedlanie i zasady remontu w fermie 

zarodowej

Organizowanie nowego stada po-

winno odbywać się przy użyciu zwierząt 

o najwyższym statusie zdrowotnym, z wy-

korzystaniem w tym celu świń wolnych od 

wymienionych wcześniej drobnoustrojów.

W przypadku remontu, loszki i knurki 

wprowadzane do stada powinny pocho-

Bioasekuracja

dzić z gospodarstwa o co najmniej takim 

samym statusie zdrowotnym, jak chlewnia 

przyjmująca. W przypadku zakupu nasie-

nia powinno ono pochodzić ze stacji 

wolnej od wszystkich wymienionych wyżej 

chorób, w której regularnie wykonywane 

są badania monitoringowe. W odniesieniu 

do PRRS badania takie powinny być 

przeprowadzane raz na miesiąc.

Rampa załadowczo-wyładowcza

Bardzo istotnym elementem w ra-

mach zabezpieczenia przeciwepizo-

otycznego jest właściwe zaprojektowanie 

i zlokalizowanie miejsca załadunku i wy-

ładunku zwierząt (rampa). Po każdym 

załadunku/wyładunku zwierząt rampa po-

winna być dokładnie wymyta i wydezyn-

fekowana. Spływ z rampy zawsze winien 

być skierowany na zewnątrz ogrodzenia.

Środki transportowe

Są niezbite dowody na to, że za-

równo środki transportowe, jak i ich 

kierowcy, stanowią istotne ryzyko 

zawleczenia chorób zakaźnych do fermy. 

Szczególnie dużym zagrożeniem są po-

jazdy przewożące świnie do zakładów 

mięsnych. Środki transportowe po każ-

dym transporcie powinny być dokładnie 

umyte i wydezynfekowane. Dotyczy to 

także kierowców, którzy do każdego 

załadunku powinni zmieniać buty i kom-

binezony. Miejsce załadunku zwierząt 

powinno składać się z części czystej (od 

strony fermy) oraz części brudnej (od 

strony środka transportowego). Świnie, 

które raz zetknęły się z częścią brudną, 

w żadnym wypadku nie mogą wrócić do 

jednostki produkcyjnej.

Ogrodzenie fermy

Ważnym, aczkolwiek bardzo często 

lekceważonym przez hodowców zwierząt 

zarodowych, zabezpieczeniem przeciwepi-

zootycznym jest ogrodzenie, uniemożliwia-

jące wchodzenie na teren fermy ludzi oraz 

zwierząt domowych i dzikich. Wydaje się, 

że w naszym kraju znaczenie właściwie 

zaprojektowanego i wybudowanego ogro-

dzenia jest wyjątkowo niedoceniane.
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Nie ma żadnych wymogów urzędo-

wych w odniesieniu do importu loszek 

hodowlanych w aspekcie chorób ważnych 

z „ekonomicznego punktu widzenia”. 

W tym przypadku potencjalny nabywca 

dyktuje warunki zdrowotne lub ma miejsce 

obopólne porozumienie między nabywcą 

a sprzedawcą zwierząt zarodowych.

Ograniczenia w zakresie importu 

związane są z chorobami zwalczanymi 

z urzędu, np. chA i ewentualnie klasyczny 

pomór świń (np. okresowo zablokowanie 

importu z regionów, w których stwierdzono 

ogniska takich chorób).

W przypadku knurów zarodowych, 

przeznaczonych do stacji inseminacji, obo-

wiązują badania w kierunkach: bruceloza, 

chA i klasyczny pomór świń. Badania 

laboratoryjne muszą być obowiązkowo 

wykonane jeszcze przed wysyłką zwierząt 

z chlewni zarodowej i po raz drugi na kwa-

rantannie. Knury importowane bezpośred-

nio do fermy w zasadzie nie muszą prze-

chodzić badań urzędowych. Nabywca mo-

że wymagać wyników badań w kierunku 

chorób ekonomicznych, np. PRRS, zzzn, 

mykoplazmowego zapalenia płuc. 

Wskazuje to jednoznacznie, że również 

knury zarodowe odchowywane w kraju 

powinny spełniać te uwarunkowania.

Hodowca zarodowych loszek czy 

knurków w każdej chwili powinien dyspo-

nować dokumentacją (wynikami okreso-

wych badań przeglądowych) dowodzącą, 

że jego ustna opinia nt. dobrego stanu 

zdrowotnego zwierząt, w zakresie wymie-

nionych chorób, nie pozostaje wyłącznie 

w sferze deklaracji.

Należy mieć świadomość, że stan kli-

niczny zwierząt stada zarodowego, ocenia-

ny na bieżąco, w trakcie stosunkowo częs-

tych (co najmniej raz w miesiącu) wizyt, 

przeprowadzanych przez sprawującego 

opiekę nad stadem lekarza weterynarii, jest 

tylko jednym z kryteriów oceny stanu 

zdrowotnego świń. Warto zdawać sobie 

sprawę, że w wielu przypadkach ocena 

sytuacji wyłącznie na podstawie badania 

klinicznego może być niemiarodajna.

Wszyscy hodowcy zwierząt zarodo-

wych powinni spełniać przedstawione nor-

my weterynaryjne, zaakceptowane i przy-

jęte przez Związek, którego są członkami, 

i który reprezentują.

Hodowca nie przestrzegający usta-

lonych norm powinien znaleźć się poza 

Związkiem. Wdrożone regulacje muszą 

gwarantować nabywcy materiału zaro-

dowego dobry stan zdrowotny zakupio-

nych zwierząt hodowlanych.

Przy ustalaniu programu badań 

umożliwiających uzyskanie stosownego 

certyfikatu zdrowotnego, a później badań 

przeglądowych, konieczne jest wzięcie 

pod uwagę wielu różnych czynników, od 

znaczenia epizootycznego i ekonomicz-

nego choroby poczynając.

Kosztowne i niekiedy szkodliwe jest 

bezzasadne rozbudowywanie listy kon-

trolowanych chorób. Wymaganie, na przy-

kład by chlewnia zarodowa była wolna od: 

parwowirozy, cirkowirozy czy chlamydio-

zy, wydaje się być nieuzasadnione i nie-

możliwe do spełnienia. Niecelowe jest też 

badanie uniemożliwiające obiektywną 

interpretację wyniku, np. badanie serolo-

giczne w kierunku pleuropneumonii czy 

cirkowirozy. Wydaje się, że niecelowe jest 

też wykonywanie badań w kierunku 

ważnych chorób zakaźnych, takich jak np. 

klasyczny pomór świń, bowiem Polska jest 

krajem uznanym oficjalnie, przez stoso-

wne weterynaryjne władze międzynaro-

dowe, za wolny od tej choroby.

Poniżej przedstawiam ramową pro-

pozycję programu badań rozpoznawczych 

i monitoringowych, pozwalających na usta-

lenie aktualnej sytuacji zdrowotnej „status 

presents” stada zarodowego, z uwzględ-

nieniem jednostek chorobowych, w 

kierunku których stada winny być badane.

A. Badania serologiczne w kierunku:

üKlasycznego pomoru świń - w przy-

padku Polski nieuzasadnione, ponie-

waż kraj nasz uznany został przez 

Unię Europejską za urzędowo wolny 

Lista chorób, które 
należy monitorować

Ramowa propozycja 
programu badań 
rozpoznawczych w celu 
ustalenia statusu 
zdrowotnego chlewni 
zarodowej

od klasycznego pomoru świń,

üChoroby Aujeszkyego - obowiązuje 

monitoring urzędowy realizowany 

w ramach Programu zwalczania chA 

w Polsce,

üPRRS,

üZakaźnego zanikowego zapalenia 

nosa (choroba nosoryjowa),

üLeptospirozy (serotypy): tarassovi, 

pomona, bratislava,

üBrucelozy.

B. Badanie bakteriologiczne: 

üwymazów z migdałków lub zmienio-

nych tkanek płuc, pobranych od świń 

poubojowo w kierunku:

§Pleuropneumonii - z równoczes-

nym określeniem serotypu,

üodpowiedniej (stosunkowo dużej) 

liczby wymazów z prostnicy, pobra-

nych od świń z biegunką w kierunku:

§Dyzenterii,

§Salmonellozy (S. choleraesuis, 

S. typhimurium).

C. Badania parazytologiczne w kierunku:

üpasożytów wewnętrznych - ektopaso-

żytów (zeskrobiny ze skóry)

üpasożytów wewnętrznych - endopa-

sożytów (próbki kału).

D. Badania w kierunku gruźlicy (tuber-

kulina ssaków i ptaków): 

üNależy badać wszystkie świnie.

Według niektórych ekspertów wystar-

czyłoby badanie wyłącznie w kierunku 

tuberkuliny ptaków.

Stada zarodowe ubiegające się 

o certyfikat zdrowotny powinny być 

wolne od wymienionych chorób.

Stada zarodowe, posiadające certy-

fikat zdrowotny, powinny być na bieżąco 

monitorowane pod kątem sytuacji zdro-

wotnej. Celem powyższego jest przede 

wszystkim analizowanie wszelkich od-

chyleń. Badania monitoringowe powinny 

być przeprowadzane przez mającego 

podpisaną umowę z hodowcą, opiekują-

cego się stale stadem, lekarza weterynarii.

W bieżącym monitorowaniu sytuacji 

Zasady badań monito-
ringowych umożliwia-
jących utrzymanie 
przyznanego certy-
fikatu zdrowotnego
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zdrowotnej uwzględnić należy następu-

jące metody:

üanalizę wyników produkcyjnych stada 

podstawowego (skuteczność krycia, 

liczba prosiąt żywo i martwo urodzo-

nych w miocie, śmiertelność przed 

odsadzeniem);

üocenę stanu klinicznego świń w róż-

nych grupach produkcyjnych (zacho-

rowalność, kaszel, biegunki, poronie-

nia, kulawizny, śmiertelność);

übadanie sekcyjne padłych świń;

übadanie poubojowe zwierząt wybra-

kowanych;

übadania laboratoryjne:

co 6 miesięcy w kierunku:

FPomoru świń

FchA 

FLeptospirozy 

FBrucelozy

FZzzn

FMykoplazmowego zapalenia płuc

FGruźlicy (prątek ptasi)

FDyzenterii

FSalmonellozy, wg ustalonego 

programu krajowego (badanie 

serologiczne lub badanie bakte-

riologiczne próbek kału)

FPleuropneumonii

co 3 miesiące w kierunku:

FPRRS.

Niestwierdzenie, w trakcie comie-

sięcznych klinicznych badań przeglądo-

wych i okresowych badań sekcyjnych, 

charakterystycznych objawów klinicznych 

i zmian anatomopatologicznych (podczas 

przeprowadzonych badań poubojowych), 

upoważnia nadzorującego chlewnię 

lekarza weterynarii do odstąpienia od ba-

dań bakteriologicznych w kierunku pleuro-

pneumonii, dyzenterii oraz ewentualnie 

salmonellozy (jeżeli nie jest to wymagane 

zgodnie z krajowym programem badań 

monitoringowych w kierunku salmo-

nellozy). W rezultacie obniża to istotnie 

koszty badań monitoringowych.

Stado, w którym stwierdzono wyniki 

dodatnie traci status chlewni zarodowej.

Certyfikat zdrowotny może być przy-

wrócony co najmniej po 3 miesiącach po 

uzdrowieniu stada, co powinno być pot-

wierdzone analizą wyników produkcyj-

nych, badaniami klinicznymi, poubojowy-

mi (w odniesieniu do pleuropneumonii, 

zzzn i mykoplazmowego zapalenia płuc) 

i oceną stanu zdrowotnego chlewni, na 

podstawie badań wprowadzonych do 

chlewni zwierząt w pełni wrażliwych 

(sentinels) na określone infekcje.

Dla utrzymania korzystnego statu-

su zdrowotnego chlewnie zarodowe, ze 

względu na swoją wartość oraz inten-

sywny obrót zwierząt, powinny być 

w sposób specjalny chronione przed 

czynnikami zakaźnymi. Postępowanie 

takie określamy bioasekuracją.

Bioasekuracja stada, zaczyna się już 

na etapie jego tworzenia.

Lokalizacja obiektu

Jednym z najważniejszych czynni-

ków decydujących o długoterminowym 

utrzymaniu wysokiego i stabilnego stanu 

zdrowotnego świń w stadzie zarodowym 

jest usytuowanie fermy. Obiekty zlokali-

zowane w rejonie dużego zagęszczenia 

świń, blisko zakładów mięsnych lub za-

kładów utylizacyjnych są przez cały czas 

narażone na ryzyko zawleczenia chorób 

zakaźnych. Powszechnie uważa się, że 

odległość 3-5 km od najbliższego sku-

piska świń jest wystarczająca. W dużym 

stopniu jest to uzależnione od ukształ-

towania terenu. Chlewnia usytuowana na 

terenie górzystym czy w rejonie o dużym 

zalesieniu jest, z epizootiologicznego 

punktu widzenia, bezpieczniejsza od 

umiejscowionej na otwartej przestrzeni. 

Kolejnym, ważnym elementem jest liczba 

oraz wielkość chlewni umiejscowionych 

w najbliższym sąsiedztwie. Zdecydowanie 

większe zagrożenie stanowi często jedna 

duża ferma niż kilka małych obiektów.

Zasiedlanie i zasady remontu w fermie 

zarodowej

Organizowanie nowego stada po-

winno odbywać się przy użyciu zwierząt 

o najwyższym statusie zdrowotnym, z wy-

korzystaniem w tym celu świń wolnych od 

wymienionych wcześniej drobnoustrojów.

W przypadku remontu, loszki i knurki 

wprowadzane do stada powinny pocho-

Bioasekuracja

dzić z gospodarstwa o co najmniej takim 

samym statusie zdrowotnym, jak chlewnia 

przyjmująca. W przypadku zakupu nasie-

nia powinno ono pochodzić ze stacji 

wolnej od wszystkich wymienionych wyżej 

chorób, w której regularnie wykonywane 

są badania monitoringowe. W odniesieniu 

do PRRS badania takie powinny być 

przeprowadzane raz na miesiąc.

Rampa załadowczo-wyładowcza

Bardzo istotnym elementem w ra-

mach zabezpieczenia przeciwepizo-

otycznego jest właściwe zaprojektowanie 

i zlokalizowanie miejsca załadunku i wy-

ładunku zwierząt (rampa). Po każdym 

załadunku/wyładunku zwierząt rampa po-

winna być dokładnie wymyta i wydezyn-

fekowana. Spływ z rampy zawsze winien 

być skierowany na zewnątrz ogrodzenia.

Środki transportowe

Są niezbite dowody na to, że za-

równo środki transportowe, jak i ich 

kierowcy, stanowią istotne ryzyko 

zawleczenia chorób zakaźnych do fermy. 

Szczególnie dużym zagrożeniem są po-

jazdy przewożące świnie do zakładów 

mięsnych. Środki transportowe po każ-

dym transporcie powinny być dokładnie 

umyte i wydezynfekowane. Dotyczy to 

także kierowców, którzy do każdego 

załadunku powinni zmieniać buty i kom-

binezony. Miejsce załadunku zwierząt 

powinno składać się z części czystej (od 

strony fermy) oraz części brudnej (od 

strony środka transportowego). Świnie, 

które raz zetknęły się z częścią brudną, 

w żadnym wypadku nie mogą wrócić do 

jednostki produkcyjnej.

Ogrodzenie fermy

Ważnym, aczkolwiek bardzo często 

lekceważonym przez hodowców zwierząt 

zarodowych, zabezpieczeniem przeciwepi-

zootycznym jest ogrodzenie, uniemożliwia-

jące wchodzenie na teren fermy ludzi oraz 

zwierząt domowych i dzikich. Wydaje się, 

że w naszym kraju znaczenie właściwie 

zaprojektowanego i wybudowanego ogro-

dzenia jest wyjątkowo niedoceniane.
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Obsługa chlewni

Pracownicy zatrudnieni w gospodar-

stwie powinni być dokładnie zaznajomieni 

z zasadami bioasekuracji. Nie mogą oni 

mieć kontaktu z żadnymi innymi świniami, 

poza tymi na fermie. Na teren jednostki 

hodowlanej powinni wchodzić po wcześ-

niejszym wzięciu prysznica i całkowitej 

zmianie odzieży.

Wizyty gości

Należy je ograniczyć do minimum. 

Wizytujący chlewnię, podobnie jak regu-

larni pracownicy, przed wejściem do fermy 

zobowiązani są wziąć prysznic i zmienić 

odzież. Nie mogą być wpuszczani do 

obiektu hodowlanego ludzie, którzy w cią-

gu co najmniej ostatnich 48 godzin 

wizytowali inne fermy lub rzeźnie.

Stosowanie leków i szczepionek

Hodowcy zwierząt zarodowych 

muszą zdawać sobie sprawę, że w fer-

mach hodowlanych należy ograniczyć do 

minimum profilaktyczne stosowanie le-

ków. Ma to na celu uniknięcie maskowania 

wczesnych-prognostycznych objawów 

chorób. Tylko szczepionki przeciwko 

ubikwitarnie (powszechnie - przyp. red.) 

występującym drobnoustrojom, wywołują-

cym takie choroby, jak: zakażenia cirko-

wirusami - PCVAVD, kolibakteriozę, 

różycę czy parwowirozę są dopuszczalne 

do stosowania w fermach hodowlanych.

Nie powinny być stosowane szcze-

pionki przeciw takim chorobom, jak: 

PRRS, zakaźne zanikowe zapalenie 

nosa, czy pleuropneumonia. Mogą one 

bowiem maskować rozwój zakażenia, 

umożliwiając rozprzestrzenienie się cho-

roby w ramach piramidy hodowlanej.

Oczywistym jest, że w wielu przy-

padkach, wtedy gdy dojdzie do zakażenia 

chlewni zarodowej groźnymi drobnoustro-

jami zakaźnymi, konieczne jest uzdrawia-

nie gospodarstwa z użyciem różnych me-

tod, w tym z zastosowaniem szczepionek - 

nawet szczepionek przeciw PRRS.

Kwarantanna

Jednym z bardzo ważnych elemen-

tów bioasekuracji jest kwarantanna osob-

ników wprowadzanych do chlewni Wpro-

wadzanie nowego materiału genetycznego 

do chlewni jest bowiem nieuniknione. Po-

winno się to robić maksymalnie rzadko. 

Oznacza to, że jednorazowo należy wpro-

wadzać większe grupy zwierząt różniących 

się znacznie w zakresie masy ciała i wieku 

(od masy ciała 30 kg do 100 kg). Właściwa 

kwarantanna, a później aklimatyzacja, 

mają ogromny wpływ na zdrowotność 

oraz produkcyjność, zarówno zwierząt 

nowo wprowadzanych, jak i stada 

przyjmującego.

Celem kwarantanny jest: 

üochrona stada przyjmującego 

przed ewentualnym zawlecze-

niem zarazków chorobotwór-

czych a w konsekwencji pogor-

szenia warunków zdrowotnych 

i produkcyjnych fermy,

üumożliwienie zwierzętom odpo-

czynku po transporcie,

ürozwinięcie się objawów klinicz-

nych chorób będących w okre-

sie inkubacji oraz wykonanie 

badań diagnostycznych w przy-

padku takiej potrzeby,

üwykonanie badań laboratoryj-

nych w celu sprawdzenia stanu 

zdrowotnego zakupionych lo-

szek i knurków.

Pomieszczenie przeznaczone do 

kwarantanny zwierząt powinno być zlo-

kalizowane z dala od fermy (przynajmniej 

100 m). Należy je używać w systemie „całe 

pomieszczenie pełne - całe pomieszcze-

nie puste”. Obiekt musi być wolny od 

ptaków oraz gryzoni. Do obsługi świń 

powinni być zatrudnieni oddzielni ludzie 

lub ostatecznie pracownicy fermy, jednak 

pod warunkiem, że zwierzęta na kwa-

rantannie będą obsługiwane pod koniec 

dnia. Do tego celu należy używać 

oddzielnych ubrań oraz obuwia. Sprzęt 

wykorzystywany do obsługi świń na 

kwarantannie (wagi, wózki, taczki itd.) nie 

może być używany w tym samym czasie 

w fermie/gospodarstwie.

Miejsce wykonywania badań labora-

toryjnych

Badania laboratoryjne powinny być 

wykonywane w uznanym laboratorium 

(laboratoriach). Laboratorium, w którym 

wykonywane są badania powinno być 

zaakceptowane przez Zarząd Związku.

Tylko konsekwentne i solidne 

przestrzeganie przedstawionych zasad 

umożliwia uzyskanie statusu fermy 

zarodowej oraz długotrwałe utrzymanie 

stosownego certyfikatu.

W E T E R Y N A R I A

Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna 

artykułów do:

üinseminacji (aparatura i sprzęt 
laboratoryjny, szkolenia w zakresie 
produkcji nasienia)

üporodu (urządzenia do diagnostyki 
prośności i porodowe)

üodchowu (szlifierki i cęgi do 
ząbków,obcinacze ogonków gazowe 
i elektryczne, promienniki i oprawy 
do nich)

üznakowania (kredki i farby w 
aerozolu, tatuownice, cyfry, tusze, 
karbownice, kolczyki i kolczykownice 
oraz pisaki)

üpojenia i karmienia (poidła miskowe, 
smoczkowe, zraszacze, karmidła dla 
wszystkich grup technologicznych)

üposkramiania (poskromy, 
poganiacze, środki antyagresyjne 
i zapobiegające kanibalizmowi)

Ponadto szeroki asortyment 
weterynaryjny oraz do 

higieny pracy i pomieszczeń!

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "INSATEX - MT”

Kontakt: 
tel./fax: 061 822 01 21
e-mail: biuro@insatex.pl

Adres:
61-615 Poznań
ul.Madziarska 38

www.insatex.pl
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N O W E   I N I C J A T Y W Y

W listopadzie 2009 roku miały miej-

sce pierwsze rozmowy z przedstawicie-

lami AUCHAN Polska w sprawie nawią-

zania współpracy handlowej z POLSUS-

AGRO Sp. z o.o. oraz utworzenia part-

nerstwa AUCHAN Polska z PZHiPTCh 

„POLSUS” oraz hodowcami świń rasy 

puławskiej.

Od czasu pierwszej rozmowy do 

momentu podpisania trójstronnej umowy o 

współpracy pomiędzy AUCHAN Polska, 

POLSUS-AGRO Sp. z o.o.  oraz 

PZHiPTCh „POLSUS” minęły prawie 4 

miesiące. Dla wszystkich partnerów był to 

bardzo pracowity okres wielu spotkań 

roboczych, na których uzgadniano warunki 

umów handlowych, ustalano rozwiązania 

logistyczne oraz sposób promocji nowej 

inicjatywy branżowej. Cały wysiłek 

włożony w przygotowania oraz rozpo-

częcie realizacji projektu został na-

grodzony w dniu 25 marca br., kiedy to pod-

pisano ostateczny dokument o współpracy 

pomiędzy AUCHAN Polska, POLSUS-

AGRO Sp. z o.o. i PZHiPTCh „POLSUS”.

Projekt zakłada ścisłą współpracę 

PZHiPTCh „POLSUS” z AUCHAN Polska 

w kwestii reklamy i marketingu mięsa 

wieprzowego oraz świń rasy puławskiej 

a także pośrednictwo spółki POLSUS-

AGRO w zakupie czystorasowych tucz-

ników puławskich dla AUCHAN Polska. 

Półtusze z zakupionych zwierząt będą 

poddawane rozbiorowi na poszczególne 

elementy przez AUCHAN Polska, a wy-

ręby przeznaczone do sprzedaży świeże-

go mięsa kulinarnego - w pierwszej kolej-

ności w sklepie sieci AUCHAN przy 

ul. Puławskiej w Warszawie. Umową han-

dlową objęte są tylko i wyłącznie czysto-

rasowe zwierzęta rasy puławskiej o ściśle 

ustalonych parametrach poubojowych, 

gwarantujących stałą, wysoką jakość 

oferowanego do sprzedaży mięsa. 

Pierwsze partie tuczników zostały zaku-

pione w dniu 8 kwietnia 2010, a mięso 

z „puławiaków” po raz pierwszy trafiło na 

półkę sklepu AUCHAN i natychmiast z niej 

zniknęło! Jest to jasny i wyraźny sygnał, że 

polski konsument poszukuje wysokiej 

jakości mięsa wieprzowego, pochodzące-

go z wiarygodnego źródła. Dodatkowym 

atutem „wieprzowiny puławskiej” jest jej 

pochodzenie z regionu Lubelszczyzny 

i Mazowsza, co pozwala konsumentowi na 

dokonanie świadomego wyboru oraz 

poczucia wspierania lokalnej, rodzimej 

produkcji.

Przedstawiciele AUCHAN Polska 

mieli okazję osobiście poznać naszych 

hodowców oraz przyjrzeć się „puławia-

kom” i warunkom w jakich są utrzymywa-

ne, podczas wizyty studyjnej w dniach 25-

26 marca 2010. Delegację AUCHAN oraz 

przedstawicieli PZHiPTCh „POLSUS” 

gościli czołowi hodowcy świń rasy puław-

skiej: Józef Kokoszkiewicz, Lucjan Kawa-

łek, Wojciech Król, Roman Borychowski, 

Andrzej Cieślak, Andrzej Kołtun, Adam 

Więcław oraz Tymoteusz Zygan. Przed-

stawiciele AUCHAN byli pod ogromnym 

wrażeniem profesjonalnej i jednocześnie 

bardzo bliskiej, wręcz przyjacielskiej, 

współpracy pomiędzy hodowcami świń 

puławskich a pracownikami Fi l i i  

PZHiPTCh „POLSUS” w Lublinie.

Uwzględniając wyjątkowe walory 

smakowe i kulinarne mięsa ze świń rasy 

puławskiej, uwarunkowane głównie wyso-

ką zawartością tłuszczu śródmięśniowego, 

nadającego mięsu soczystość, a także 

jego walory estetyczne związane z ciem-

niejszą barwą mięsa, partnerstwo HO-

DOWCY - AUCHAN - POLSUS-AGRO - 

PZHiPTCh „POLSUS” wydaje się być po-

czątkiem długotrwałej i satysfakcjonującej 

współpracy.

Szansa 
dla 

„puławiaka”
Katarzyna Skrzymowska
POLSUS-AGRO Sp. z o.o., Warszawa
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Obsługa chlewni

Pracownicy zatrudnieni w gospodar-

stwie powinni być dokładnie zaznajomieni 

z zasadami bioasekuracji. Nie mogą oni 

mieć kontaktu z żadnymi innymi świniami, 

poza tymi na fermie. Na teren jednostki 

hodowlanej powinni wchodzić po wcześ-

niejszym wzięciu prysznica i całkowitej 

zmianie odzieży.

Wizyty gości

Należy je ograniczyć do minimum. 

Wizytujący chlewnię, podobnie jak regu-

larni pracownicy, przed wejściem do fermy 

zobowiązani są wziąć prysznic i zmienić 

odzież. Nie mogą być wpuszczani do 

obiektu hodowlanego ludzie, którzy w cią-

gu co najmniej ostatnich 48 godzin 

wizytowali inne fermy lub rzeźnie.

Stosowanie leków i szczepionek

Hodowcy zwierząt zarodowych 

muszą zdawać sobie sprawę, że w fer-

mach hodowlanych należy ograniczyć do 

minimum profilaktyczne stosowanie le-

ków. Ma to na celu uniknięcie maskowania 

wczesnych-prognostycznych objawów 

chorób. Tylko szczepionki przeciwko 

ubikwitarnie (powszechnie - przyp. red.) 

występującym drobnoustrojom, wywołują-

cym takie choroby, jak: zakażenia cirko-

wirusami - PCVAVD, kolibakteriozę, 

różycę czy parwowirozę są dopuszczalne 

do stosowania w fermach hodowlanych.

Nie powinny być stosowane szcze-

pionki przeciw takim chorobom, jak: 

PRRS, zakaźne zanikowe zapalenie 

nosa, czy pleuropneumonia. Mogą one 

bowiem maskować rozwój zakażenia, 

umożliwiając rozprzestrzenienie się cho-

roby w ramach piramidy hodowlanej.

Oczywistym jest, że w wielu przy-

padkach, wtedy gdy dojdzie do zakażenia 

chlewni zarodowej groźnymi drobnoustro-

jami zakaźnymi, konieczne jest uzdrawia-

nie gospodarstwa z użyciem różnych me-

tod, w tym z zastosowaniem szczepionek - 

nawet szczepionek przeciw PRRS.

Kwarantanna

Jednym z bardzo ważnych elemen-

tów bioasekuracji jest kwarantanna osob-

ników wprowadzanych do chlewni Wpro-

wadzanie nowego materiału genetycznego 

do chlewni jest bowiem nieuniknione. Po-

winno się to robić maksymalnie rzadko. 

Oznacza to, że jednorazowo należy wpro-

wadzać większe grupy zwierząt różniących 

się znacznie w zakresie masy ciała i wieku 

(od masy ciała 30 kg do 100 kg). Właściwa 

kwarantanna, a później aklimatyzacja, 

mają ogromny wpływ na zdrowotność 

oraz produkcyjność, zarówno zwierząt 

nowo wprowadzanych, jak i stada 

przyjmującego.

Celem kwarantanny jest: 

üochrona stada przyjmującego 

przed ewentualnym zawlecze-

niem zarazków chorobotwór-

czych a w konsekwencji pogor-

szenia warunków zdrowotnych 

i produkcyjnych fermy,

üumożliwienie zwierzętom odpo-

czynku po transporcie,

ürozwinięcie się objawów klinicz-

nych chorób będących w okre-

sie inkubacji oraz wykonanie 

badań diagnostycznych w przy-

padku takiej potrzeby,

üwykonanie badań laboratoryj-

nych w celu sprawdzenia stanu 

zdrowotnego zakupionych lo-

szek i knurków.

Pomieszczenie przeznaczone do 

kwarantanny zwierząt powinno być zlo-

kalizowane z dala od fermy (przynajmniej 

100 m). Należy je używać w systemie „całe 

pomieszczenie pełne - całe pomieszcze-

nie puste”. Obiekt musi być wolny od 

ptaków oraz gryzoni. Do obsługi świń 

powinni być zatrudnieni oddzielni ludzie 

lub ostatecznie pracownicy fermy, jednak 

pod warunkiem, że zwierzęta na kwa-

rantannie będą obsługiwane pod koniec 

dnia. Do tego celu należy używać 

oddzielnych ubrań oraz obuwia. Sprzęt 

wykorzystywany do obsługi świń na 

kwarantannie (wagi, wózki, taczki itd.) nie 

może być używany w tym samym czasie 

w fermie/gospodarstwie.

Miejsce wykonywania badań labora-

toryjnych

Badania laboratoryjne powinny być 

wykonywane w uznanym laboratorium 

(laboratoriach). Laboratorium, w którym 

wykonywane są badania powinno być 

zaakceptowane przez Zarząd Związku.

Tylko konsekwentne i solidne 

przestrzeganie przedstawionych zasad 

umożliwia uzyskanie statusu fermy 

zarodowej oraz długotrwałe utrzymanie 

stosownego certyfikatu.

W E T E R Y N A R I A

Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna 

artykułów do:

üinseminacji (aparatura i sprzęt 
laboratoryjny, szkolenia w zakresie 
produkcji nasienia)

üporodu (urządzenia do diagnostyki 
prośności i porodowe)

üodchowu (szlifierki i cęgi do 
ząbków,obcinacze ogonków gazowe 
i elektryczne, promienniki i oprawy 
do nich)

üznakowania (kredki i farby w 
aerozolu, tatuownice, cyfry, tusze, 
karbownice, kolczyki i kolczykownice 
oraz pisaki)

üpojenia i karmienia (poidła miskowe, 
smoczkowe, zraszacze, karmidła dla 
wszystkich grup technologicznych)

üposkramiania (poskromy, 
poganiacze, środki antyagresyjne 
i zapobiegające kanibalizmowi)

Ponadto szeroki asortyment 
weterynaryjny oraz do 

higieny pracy i pomieszczeń!

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "INSATEX - MT”

Kontakt: 
tel./fax: 061 822 01 21
e-mail: biuro@insatex.pl

Adres:
61-615 Poznań
ul.Madziarska 38

www.insatex.pl
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W listopadzie 2009 roku miały miej-

sce pierwsze rozmowy z przedstawicie-

lami AUCHAN Polska w sprawie nawią-

zania współpracy handlowej z POLSUS-

AGRO Sp. z o.o. oraz utworzenia part-

nerstwa AUCHAN Polska z PZHiPTCh 

„POLSUS” oraz hodowcami świń rasy 

puławskiej.

Od czasu pierwszej rozmowy do 

momentu podpisania trójstronnej umowy o 

współpracy pomiędzy AUCHAN Polska, 

POLSUS-AGRO Sp. z o.o.  oraz 

PZHiPTCh „POLSUS” minęły prawie 4 

miesiące. Dla wszystkich partnerów był to 

bardzo pracowity okres wielu spotkań 

roboczych, na których uzgadniano warunki 

umów handlowych, ustalano rozwiązania 

logistyczne oraz sposób promocji nowej 

inicjatywy branżowej. Cały wysiłek 

włożony w przygotowania oraz rozpo-

częcie realizacji projektu został na-

grodzony w dniu 25 marca br., kiedy to pod-

pisano ostateczny dokument o współpracy 

pomiędzy AUCHAN Polska, POLSUS-

AGRO Sp. z o.o. i PZHiPTCh „POLSUS”.

Projekt zakłada ścisłą współpracę 

PZHiPTCh „POLSUS” z AUCHAN Polska 

w kwestii reklamy i marketingu mięsa 

wieprzowego oraz świń rasy puławskiej 

a także pośrednictwo spółki POLSUS-

AGRO w zakupie czystorasowych tucz-

ników puławskich dla AUCHAN Polska. 

Półtusze z zakupionych zwierząt będą 

poddawane rozbiorowi na poszczególne 

elementy przez AUCHAN Polska, a wy-

ręby przeznaczone do sprzedaży świeże-

go mięsa kulinarnego - w pierwszej kolej-

ności w sklepie sieci AUCHAN przy 

ul. Puławskiej w Warszawie. Umową han-

dlową objęte są tylko i wyłącznie czysto-

rasowe zwierzęta rasy puławskiej o ściśle 

ustalonych parametrach poubojowych, 

gwarantujących stałą, wysoką jakość 

oferowanego do sprzedaży mięsa. 

Pierwsze partie tuczników zostały zaku-

pione w dniu 8 kwietnia 2010, a mięso 

z „puławiaków” po raz pierwszy trafiło na 

półkę sklepu AUCHAN i natychmiast z niej 

zniknęło! Jest to jasny i wyraźny sygnał, że 

polski konsument poszukuje wysokiej 

jakości mięsa wieprzowego, pochodzące-

go z wiarygodnego źródła. Dodatkowym 

atutem „wieprzowiny puławskiej” jest jej 

pochodzenie z regionu Lubelszczyzny 

i Mazowsza, co pozwala konsumentowi na 

dokonanie świadomego wyboru oraz 

poczucia wspierania lokalnej, rodzimej 

produkcji.

Przedstawiciele AUCHAN Polska 

mieli okazję osobiście poznać naszych 

hodowców oraz przyjrzeć się „puławia-

kom” i warunkom w jakich są utrzymywa-

ne, podczas wizyty studyjnej w dniach 25-

26 marca 2010. Delegację AUCHAN oraz 

przedstawicieli PZHiPTCh „POLSUS” 

gościli czołowi hodowcy świń rasy puław-

skiej: Józef Kokoszkiewicz, Lucjan Kawa-

łek, Wojciech Król, Roman Borychowski, 

Andrzej Cieślak, Andrzej Kołtun, Adam 

Więcław oraz Tymoteusz Zygan. Przed-

stawiciele AUCHAN byli pod ogromnym 

wrażeniem profesjonalnej i jednocześnie 

bardzo bliskiej, wręcz przyjacielskiej, 

współpracy pomiędzy hodowcami świń 

puławskich a pracownikami Fi l i i  

PZHiPTCh „POLSUS” w Lublinie.

Uwzględniając wyjątkowe walory 

smakowe i kulinarne mięsa ze świń rasy 

puławskiej, uwarunkowane głównie wyso-

ką zawartością tłuszczu śródmięśniowego, 

nadającego mięsu soczystość, a także 

jego walory estetyczne związane z ciem-

niejszą barwą mięsa, partnerstwo HO-

DOWCY - AUCHAN - POLSUS-AGRO - 

PZHiPTCh „POLSUS” wydaje się być po-

czątkiem długotrwałej i satysfakcjonującej 

współpracy.

Szansa 
dla 

„puławiaka”
Katarzyna Skrzymowska
POLSUS-AGRO Sp. z o.o., Warszawa
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Zagadnienia związane z produkcją 

żywności wysokiej jakości pojawiły się 

w Polsce stosunkowo niedawno, a w przy-

padku wieprzowiny są absolutną nowoś-

cią na krajowym rynku.

Rynek produktów wysokiej jakości 

w Polsce dopiero się rozwija i wynika z ros-

nącej świadomości konsumentów, którzy 

poszukują produktów:

�wysokiej jakości,

�bezpiecznych,

�wiarygodnych, tzn. z gwarancją wyso-

kiej jakości i źródła pochodzenia, po-

twierdzonych przez stosowny certyfikat.

Mimo, że bezpieczeństwo żywności 

zostało zagwarantowane poprzez wpro-

wadzenie w życie szeregu przepisów 

obowiązujących tych wszystkich, którzy 

działają na rynku żywnościowym a ich 

przestrzeganie jest kontrolowane przez 

odpowiednie służby, to w mediach co jakiś 

czas pojawiają się informacje o zagro-

żeniu ze strony żywności dla zdrowia ludzi, 

spowodowanym prionami, ptasią grypą 

czy dioksynami. Dlatego konsumenci 

oczekują jeszcze większej gwarancji 

bezpieczeństwa żywności.

Równocześnie, rośnie konkurencja 

na rynku żywności, której jest dużo i niełat-

wo ją sprzedać. Poza tym, coraz trudniej 

chronić własny rynek przed napływem 

taniej żywności niewiadomego pochodze-

nia. Pewnym rozwiązaniem tych proble-

mów mają stać się systemy jakości 

żywności, których zadaniem jest dostar-

czenie produktów wysokiej jakości i wska-

zanie konsumentom tych produktów, 

a z drugiej strony ochrona rynku przed 

żywnością anonimową i niskiej jakości.

Powstanie Sytemu PQS jest odpo-

wiedzią na rosnącą konkurencyjność 

i oczekiwania konsumentów, wynikające 

z ich coraz większej świadomości oraz 

wymagań w zakresie jakości żywności.

System Jakości Wieprzowiny PQS 

należy do grupy programów określanych 

jako systemy jakości żywności. Jest to no-

woczesny, kompleksowy i zintegrowany 

sposób produkcji. Obejmuje poszcze-

gólne ogniwa procesu produkcyjnego: od 

hodowli, poprzez produkcję prosiąt, żywca 

wieprzowego, obrót przedubojowy, ubój, 

przetwórstwo po dystrybucję. System 

stawia na ścisłą współpracę między 

poszczególnymi ogniwami łańcucha 

produkcyjnego. Dzięki tej współpracy, 

przygotowane na etapie hodowli i chowu 

zwierzęta zostają odpowiednio potrakto-

wane w zakładzie mięsnym, a mięso z nich 

uzyskane nie miesza się z tym, pocho-

dzącym z produkcji tradycyjnej. Takie 

postępowanie daje klientom gwarancję, 

że kupują wieprzowinę wysokiej jakości, 

ze sprawdzonej produkcji, potwierdzonej 

stosownym certyfikatem zgodności, 

wydanym przez niezależną jednostkę 

certyfikującą.

Poszczególne ogniwa współpracują 

ze sobą, aby zrealizować cel Systemu 

PQS, tj. wyprodukować chude, nieprze-

tłuszczone mięso wieprzowe (kulinarne, 

pakowane) przy zachowaniu ważnych dla 

konsumentów i przetwórców parametrów 

jakości mięsa. Gwarancją są wybrane ce-

chy jakości mięsa. Najważniejsze z nich to 

odpowiednia barwa, wodochłonność i za-

wartość tłuszczu śródmięśniowego. Te pa-

rametry w pełni charakteryzują mięso 

kulinarne pod względem jego dalszej przy-

datności kulinarnej i przetwórczej i są zau-

ważalne przez konsumenta w momencie 

zakupu. Na potrzeby certyfikacji ich wiary-

godność jest weryfikowana metodami labo-

ratoryjnymi podczas niezależnej kontroli.

Klient w momencie zakupu przede 

wszystkim kieruje się barwą mięsa, która 

przekazuje pierwsze wrażenia o oferowa-

nym produkcie. Kupujący na podstawie 

barwy ocenia świeżość i przydatność 

kulinarną mięsa. Pożądana jest barwa od 

jasnoróżowej do czerwonej. Konsumenci 

niechętnie nabywają mięso o zbyt ciemnej 

barwie lub zbyt jasnej. Zbyt ciemna barwa 

mięsa może wskazywać na wadę jakości 

określaną jako DFD (mięso ciemne, twarde 

i suche) lub na mięso pochodzące od 

starych zwierząt, natomiast mięso o zbyt 

jasnej barwie może wskazywać na wadę 

jakości typu PSE (mięso jasne, miękkie 

i cieknące). W przypadku wieprzowiny 

szczególnie częste jest pojawianie się 

mięsa jasnego.

Kolejnym, zauważalnym podczas 

zakupów mięsa parametrem, jest zawar-

tość soku mięśniowego (zwyczajowo 

zwanego wodą), który szczególnie 

widoczny jest w mięsie pakowanym. 

Świadczy on o wodochłonności, czyli 

zdolności do utrzymywania wody zawartej 

w mięsie. Parametr ten wskazuje na 

przydatność mięsa do dalszego przerobu. 

Barwa

Wodochłonność

Tadeusz Blicharski, Anna Hammermeister, Agnieszka Warda
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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Zbyt duży wyciek soku mięśniowego jest 

niepożądany, zarówno przez przemysł 

przetwórczy, jak i konsumentów. Lepsze 

są niższe wartości tego parametru. Naj-

częściej mamy do czynienia z nadmierną 

utratą soku mięśniowego podczas prze-

chowywania i obróbki cieplnej.

Jest to jedyny rodzaj tłuszczu pożą-

dany w mięsie, bowiem jest on nośnikiem 

smaku, soczystości i kruchości mięsa. 

Jest widoczny w mięsie w postaci cieniut-

kich, jasnych niteczek i najłatwiej zaob-

serwować go na przekroju schabu. Wyniki 

badań wskazują na zbyt niski poziom 

tłuszczu śródmięśniowego u tuczników, co 

skutkuje małą kruchością i mniejszą 

smakowitością mięsa. Natomiast zbyt wy-

soka zawartość IMF (powyżej 3%) nie jest 

akceptowana przez konsumentów ze 

względów estetycznych.

Otrzymanie mięsa o wymaganych 

parametrach jakości wynika z dodatko-

wych obowiązków nałożonych na uczest-

ników systemu PQS na etapie produkcji 

pierwotnej (hodowli i chowu), w trakcie 

obrotu przedubojowego oraz uboju i właś-

ciwego postępowania z tuszami i mięsem 

na etapie przetwórstwa oraz w trakcie 

dystrybucji. Każdy uczestnik Systemu do-

browolnie zobowiązuje się do przestrze-

gania określonych standardów produkcji. 

Dodatkowo, dla zwiększenia wiarygod-

ności produkcji, zobowiązany jest do pod-

dania się certyfikacji i kontrolom jednostki 

certyfikującej, wynikającym z nadzoru nad 

produkcją. W czasie certyfikacji sprawdze-

niu podlega zgodność i produktu (mięsa), 

i procesu produkcji z wymogami systemu 

oraz zachowanie identyfikowalności na 

każdym etapie produkcji.

Uzyskanie wymaganych przez sys-

tem PQS parametrów w zakresie umięś-

nienia, otłuszczenia i cech jakości mięsa, 

wymaga spełnienia przez producentów 

i przetwórców ponadstandardowych wy-

mogów w procesie produkcyjnym.

Tłuszcz śródmięśniowy

Jak uzyskać 
mięso o takich 
właściwościach?

Ponadstandardowe 
wymagania dla 
producentów żywca

1

2

3

Właściwy dobór komponentów ra-

sowych.

System PQS bazuje na wykorzys-

taniu potencjału genetycznego ras: wiel-

kiej białej polskiej, polskiej białej zwisło-

uchej, puławskiej, duroc, hampshire i piet-

rain (pietrain wyłącznie do produkcji 

mieszańców). Są to rasy o wysokiej za-

wartości mięsa w tuszy, niskim otłusz-

czeniu, korzystnym poziomie tłuszczu 

śródmięśniowego. Cechy te są przekazy-

wane na potomstwo. Do produkcji tucz-

ników nie można wykorzystywać świń 

czystej rasy pietrain. Dla uniknięcia kło-

potów związanych z pogorszoną jakością 

mięsa i wrażliwością na stres, świnie tej 

rasy są stosowane w Systemie Jakości 

Wieprzowiny PQS wyłącznie jako jeden 

z komponentów ojcowskich w formie 

mieszańca (z rasą duroc lub hampshire).

Stosowanie podziału ras na kom-

ponenty mateczne i ojcowskie.

Komponenty mateczne: wielka biała 

polska, polska biała zwisłoucha i puław-

ska. Rasy mateczne wykorzystywane są 

jako matki tuczników. Oprócz wysokiej 

wartości rzeźnej i tucznej cechują się wy-

soką płodnością i troskliwością macie-

rzyńską, co zwiększa efekty odchowu. 

Rasy wbp i pbz ze względu na wszech-

stronną użytkowość mogą być wykorzys-

tywane jako mateczna i ojcowska strona 

tuczników.

Komponenty ojcowskie: duroc, 

hampshire i pietrain (wyłącznie do pro-

dukcji mieszańców). Są to rasy wysoko 

mięsne, o wysokich przyrostach dzien-

nych masy ciała, wykorzystywane jako 

ojcowie tuczników - przekazują ww. cechy 

na potomstwo.

Wykorzystywanie zwierząt wolnych od 

homozygotycznej formy recesywnego 
Tgenu wrażliwości na stres RYR1  (nn).

Zmutowany gen wrażliwości na stres 

jest główną przyczyną występowania 

mięsa typu PSE (jasnego, miękkiego 

i cieknącego). Zwierzęta wrażliwe na stres 
TT,(genotyp RYR1  dawniej HAL nn) silniej, 

niewspółmiernie do siły bodźca reagują na 

niekorzystne warunki środo-wiskowe 

w porównaniu ze zwierzętami odpornymi 
CCna stres (RYR1 , dawniej HAL NN). 

Potwierdza to konieczność brakowania 

z hodowli zwierząt posiadających w swoim 
Tgenotypie zmutowany gen RYR1 . Geno-

typy RYR1 identyfikuje się metodą 

łańcuchowej polimeryzacji połączonej 

z elektroforetyczną analizą polimorfizmu 

fragmentów restrykcyjnych PCR/RFLP lub 

na podstawie certyfikatu potwierdzającego 

status zwierząt rozpłodowych w zakresie 

wrażliwości na stres.

Odpowiednie żywienie:

�Zbilansowane

Pozwala maksymalnie wykorzystać 

potencjał genetyczny zwierząt w za-

kresie umięśnienia oraz zapobiec nad-

miernemu otłuszczeniu tuczników.

�Eliminacja składników negatywnie 

wpływających na jakość tuszy i mię-

sa (drugi okres tuczu)

Zastosowanie śruty kukurydzianej 

(bogatej w barwniki i duże ilości nienasy-

conych kwasów tłuszczowych) w całym 

okresie tuczu powoduje, że słonina ma 

nieodpowiednie zabarwienie i konsysten-

cję (jest żółta i mazista). Natomiast stoso-

wanie mączki rybnej powoduje powstanie 

rybiego zapachu mięsa wieprzowego. Aby 

temu zapobiec z żywienia wyeliminowano 

bądź ograniczono udział pasz negatywnie 

wpływających na jakość tuszy i mięsa, tzn. 

w drugim okresie tuczu nie stosuje się 

mączki rybnej oraz ogranicza się udział 

kukurydzy - nie więcej niż 20% w dawce.

Ubój tuczników przy masie ciała oko-

ło 100 kg (+/- 15 kg), co odpowiada 

wiekowi zwierząt 5-7 miesięcy.

Uzasadnieniem ograniczeń masy 

ciała i wieku tuczników są wyniki badań 

i obserwacji wskazujących, że zwierzęta 

przy tej masie ciała i wieku mają najwięk-

sze zdolności do odkładania białka a tym 

samym produkowania chudego mięsa.

4

5



Wymagania dla 
producentów
żywca wieprzowego 
w Systemie PQS

S Y S T E M   P Q S

26 infoPOLSUS

Zagadnienia związane z produkcją 

żywności wysokiej jakości pojawiły się 

w Polsce stosunkowo niedawno, a w przy-

padku wieprzowiny są absolutną nowoś-

cią na krajowym rynku.

Rynek produktów wysokiej jakości 

w Polsce dopiero się rozwija i wynika z ros-

nącej świadomości konsumentów, którzy 

poszukują produktów:

�wysokiej jakości,

�bezpiecznych,

�wiarygodnych, tzn. z gwarancją wyso-

kiej jakości i źródła pochodzenia, po-

twierdzonych przez stosowny certyfikat.

Mimo, że bezpieczeństwo żywności 

zostało zagwarantowane poprzez wpro-

wadzenie w życie szeregu przepisów 

obowiązujących tych wszystkich, którzy 

działają na rynku żywnościowym a ich 

przestrzeganie jest kontrolowane przez 

odpowiednie służby, to w mediach co jakiś 

czas pojawiają się informacje o zagro-

żeniu ze strony żywności dla zdrowia ludzi, 

spowodowanym prionami, ptasią grypą 

czy dioksynami. Dlatego konsumenci 

oczekują jeszcze większej gwarancji 

bezpieczeństwa żywności.

Równocześnie, rośnie konkurencja 

na rynku żywności, której jest dużo i niełat-

wo ją sprzedać. Poza tym, coraz trudniej 

chronić własny rynek przed napływem 

taniej żywności niewiadomego pochodze-

nia. Pewnym rozwiązaniem tych proble-

mów mają stać się systemy jakości 

żywności, których zadaniem jest dostar-

czenie produktów wysokiej jakości i wska-

zanie konsumentom tych produktów, 

a z drugiej strony ochrona rynku przed 

żywnością anonimową i niskiej jakości.

Powstanie Sytemu PQS jest odpo-

wiedzią na rosnącą konkurencyjność 

i oczekiwania konsumentów, wynikające 

z ich coraz większej świadomości oraz 

wymagań w zakresie jakości żywności.

System Jakości Wieprzowiny PQS 

należy do grupy programów określanych 

jako systemy jakości żywności. Jest to no-

woczesny, kompleksowy i zintegrowany 

sposób produkcji. Obejmuje poszcze-

gólne ogniwa procesu produkcyjnego: od 

hodowli, poprzez produkcję prosiąt, żywca 

wieprzowego, obrót przedubojowy, ubój, 

przetwórstwo po dystrybucję. System 

stawia na ścisłą współpracę między 

poszczególnymi ogniwami łańcucha 

produkcyjnego. Dzięki tej współpracy, 

przygotowane na etapie hodowli i chowu 

zwierzęta zostają odpowiednio potrakto-

wane w zakładzie mięsnym, a mięso z nich 

uzyskane nie miesza się z tym, pocho-

dzącym z produkcji tradycyjnej. Takie 

postępowanie daje klientom gwarancję, 

że kupują wieprzowinę wysokiej jakości, 

ze sprawdzonej produkcji, potwierdzonej 

stosownym certyfikatem zgodności, 

wydanym przez niezależną jednostkę 

certyfikującą.

Poszczególne ogniwa współpracują 

ze sobą, aby zrealizować cel Systemu 

PQS, tj. wyprodukować chude, nieprze-

tłuszczone mięso wieprzowe (kulinarne, 

pakowane) przy zachowaniu ważnych dla 

konsumentów i przetwórców parametrów 

jakości mięsa. Gwarancją są wybrane ce-

chy jakości mięsa. Najważniejsze z nich to 

odpowiednia barwa, wodochłonność i za-

wartość tłuszczu śródmięśniowego. Te pa-

rametry w pełni charakteryzują mięso 

kulinarne pod względem jego dalszej przy-

datności kulinarnej i przetwórczej i są zau-

ważalne przez konsumenta w momencie 

zakupu. Na potrzeby certyfikacji ich wiary-

godność jest weryfikowana metodami labo-

ratoryjnymi podczas niezależnej kontroli.

Klient w momencie zakupu przede 

wszystkim kieruje się barwą mięsa, która 

przekazuje pierwsze wrażenia o oferowa-

nym produkcie. Kupujący na podstawie 

barwy ocenia świeżość i przydatność 

kulinarną mięsa. Pożądana jest barwa od 

jasnoróżowej do czerwonej. Konsumenci 

niechętnie nabywają mięso o zbyt ciemnej 

barwie lub zbyt jasnej. Zbyt ciemna barwa 

mięsa może wskazywać na wadę jakości 

określaną jako DFD (mięso ciemne, twarde 

i suche) lub na mięso pochodzące od 

starych zwierząt, natomiast mięso o zbyt 

jasnej barwie może wskazywać na wadę 

jakości typu PSE (mięso jasne, miękkie 

i cieknące). W przypadku wieprzowiny 

szczególnie częste jest pojawianie się 

mięsa jasnego.

Kolejnym, zauważalnym podczas 

zakupów mięsa parametrem, jest zawar-

tość soku mięśniowego (zwyczajowo 

zwanego wodą), który szczególnie 

widoczny jest w mięsie pakowanym. 

Świadczy on o wodochłonności, czyli 

zdolności do utrzymywania wody zawartej 

w mięsie. Parametr ten wskazuje na 

przydatność mięsa do dalszego przerobu. 

Barwa

Wodochłonność

Tadeusz Blicharski, Anna Hammermeister, Agnieszka Warda
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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Zbyt duży wyciek soku mięśniowego jest 

niepożądany, zarówno przez przemysł 

przetwórczy, jak i konsumentów. Lepsze 

są niższe wartości tego parametru. Naj-

częściej mamy do czynienia z nadmierną 

utratą soku mięśniowego podczas prze-

chowywania i obróbki cieplnej.

Jest to jedyny rodzaj tłuszczu pożą-

dany w mięsie, bowiem jest on nośnikiem 

smaku, soczystości i kruchości mięsa. 

Jest widoczny w mięsie w postaci cieniut-

kich, jasnych niteczek i najłatwiej zaob-

serwować go na przekroju schabu. Wyniki 

badań wskazują na zbyt niski poziom 

tłuszczu śródmięśniowego u tuczników, co 

skutkuje małą kruchością i mniejszą 

smakowitością mięsa. Natomiast zbyt wy-

soka zawartość IMF (powyżej 3%) nie jest 

akceptowana przez konsumentów ze 

względów estetycznych.

Otrzymanie mięsa o wymaganych 

parametrach jakości wynika z dodatko-

wych obowiązków nałożonych na uczest-

ników systemu PQS na etapie produkcji 

pierwotnej (hodowli i chowu), w trakcie 

obrotu przedubojowego oraz uboju i właś-

ciwego postępowania z tuszami i mięsem 

na etapie przetwórstwa oraz w trakcie 

dystrybucji. Każdy uczestnik Systemu do-

browolnie zobowiązuje się do przestrze-

gania określonych standardów produkcji. 

Dodatkowo, dla zwiększenia wiarygod-

ności produkcji, zobowiązany jest do pod-

dania się certyfikacji i kontrolom jednostki 

certyfikującej, wynikającym z nadzoru nad 

produkcją. W czasie certyfikacji sprawdze-

niu podlega zgodność i produktu (mięsa), 

i procesu produkcji z wymogami systemu 

oraz zachowanie identyfikowalności na 

każdym etapie produkcji.

Uzyskanie wymaganych przez sys-

tem PQS parametrów w zakresie umięś-

nienia, otłuszczenia i cech jakości mięsa, 

wymaga spełnienia przez producentów 

i przetwórców ponadstandardowych wy-

mogów w procesie produkcyjnym.

Tłuszcz śródmięśniowy

Jak uzyskać 
mięso o takich 
właściwościach?

Ponadstandardowe 
wymagania dla 
producentów żywca
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Właściwy dobór komponentów ra-

sowych.

System PQS bazuje na wykorzys-

taniu potencjału genetycznego ras: wiel-

kiej białej polskiej, polskiej białej zwisło-

uchej, puławskiej, duroc, hampshire i piet-

rain (pietrain wyłącznie do produkcji 

mieszańców). Są to rasy o wysokiej za-

wartości mięsa w tuszy, niskim otłusz-

czeniu, korzystnym poziomie tłuszczu 

śródmięśniowego. Cechy te są przekazy-

wane na potomstwo. Do produkcji tucz-

ników nie można wykorzystywać świń 

czystej rasy pietrain. Dla uniknięcia kło-

potów związanych z pogorszoną jakością 

mięsa i wrażliwością na stres, świnie tej 

rasy są stosowane w Systemie Jakości 

Wieprzowiny PQS wyłącznie jako jeden 

z komponentów ojcowskich w formie 

mieszańca (z rasą duroc lub hampshire).

Stosowanie podziału ras na kom-

ponenty mateczne i ojcowskie.

Komponenty mateczne: wielka biała 

polska, polska biała zwisłoucha i puław-

ska. Rasy mateczne wykorzystywane są 

jako matki tuczników. Oprócz wysokiej 

wartości rzeźnej i tucznej cechują się wy-

soką płodnością i troskliwością macie-

rzyńską, co zwiększa efekty odchowu. 

Rasy wbp i pbz ze względu na wszech-

stronną użytkowość mogą być wykorzys-

tywane jako mateczna i ojcowska strona 

tuczników.

Komponenty ojcowskie: duroc, 

hampshire i pietrain (wyłącznie do pro-

dukcji mieszańców). Są to rasy wysoko 

mięsne, o wysokich przyrostach dzien-

nych masy ciała, wykorzystywane jako 

ojcowie tuczników - przekazują ww. cechy 

na potomstwo.

Wykorzystywanie zwierząt wolnych od 

homozygotycznej formy recesywnego 
Tgenu wrażliwości na stres RYR1  (nn).

Zmutowany gen wrażliwości na stres 

jest główną przyczyną występowania 

mięsa typu PSE (jasnego, miękkiego 

i cieknącego). Zwierzęta wrażliwe na stres 
TT,(genotyp RYR1  dawniej HAL nn) silniej, 

niewspółmiernie do siły bodźca reagują na 

niekorzystne warunki środo-wiskowe 

w porównaniu ze zwierzętami odpornymi 
CCna stres (RYR1 , dawniej HAL NN). 

Potwierdza to konieczność brakowania 

z hodowli zwierząt posiadających w swoim 
Tgenotypie zmutowany gen RYR1 . Geno-

typy RYR1 identyfikuje się metodą 

łańcuchowej polimeryzacji połączonej 

z elektroforetyczną analizą polimorfizmu 

fragmentów restrykcyjnych PCR/RFLP lub 

na podstawie certyfikatu potwierdzającego 

status zwierząt rozpłodowych w zakresie 

wrażliwości na stres.

Odpowiednie żywienie:

�Zbilansowane

Pozwala maksymalnie wykorzystać 

potencjał genetyczny zwierząt w za-

kresie umięśnienia oraz zapobiec nad-

miernemu otłuszczeniu tuczników.

�Eliminacja składników negatywnie 

wpływających na jakość tuszy i mię-

sa (drugi okres tuczu)

Zastosowanie śruty kukurydzianej 

(bogatej w barwniki i duże ilości nienasy-

conych kwasów tłuszczowych) w całym 

okresie tuczu powoduje, że słonina ma 

nieodpowiednie zabarwienie i konsysten-

cję (jest żółta i mazista). Natomiast stoso-

wanie mączki rybnej powoduje powstanie 

rybiego zapachu mięsa wieprzowego. Aby 

temu zapobiec z żywienia wyeliminowano 

bądź ograniczono udział pasz negatywnie 

wpływających na jakość tuszy i mięsa, tzn. 

w drugim okresie tuczu nie stosuje się 

mączki rybnej oraz ogranicza się udział 

kukurydzy - nie więcej niż 20% w dawce.

Ubój tuczników przy masie ciała oko-

ło 100 kg (+/- 15 kg), co odpowiada 

wiekowi zwierząt 5-7 miesięcy.

Uzasadnieniem ograniczeń masy 

ciała i wieku tuczników są wyniki badań 

i obserwacji wskazujących, że zwierzęta 

przy tej masie ciała i wieku mają najwięk-

sze zdolności do odkładania białka a tym 

samym produkowania chudego mięsa.
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Prawidłowy obrót przedubojowy. 

Jest to wspólny etap dla producen-

tów i przetwórców. Trzeba pamiętać, że na 

jakość mięsa (w tym barwę i wodochłon-

ność) wpływają warunki obrotu przedubo-

jowego, dlatego ważne jest eliminowanie 

i minimalizowanie oddziaływania czynni-

ków stresogennych. Stres w trakcie obrotu 

przedubojowego jest szczególnie dotkliwy 

dla zwierząt i może wywołać szereg 

nieodwracalnych reakcji metabolicznych, 

prowadzących do powstania wad jakości 

mięsa (najczęściej typu PSE lub DFD). 

Prawidłowe postępowanie ze zwierzętami 

przed ubojem ma na celu eliminację lub 

minimalizowanie działania czynników 

stresogennych. Szczególne warunki 

należy zachować podczas transportu. 

W przypadku transportu zwierząt objętych 

Systemem PQS i z produkcji tradycyjnej, 

do rzeźni, konieczne jest oddzielenie 

ich od siebie (dla zapewnienia identy-

fikowalności). Transport nie może 

przekraczać 8 godzin.

Dokumentacja

Z dotychczasowych doświadczeń 

wynika, że największe problemy produ-

cenci mają z dokumentacją. Producent 

musi posiadać dokumenty potwierdza-

jące stosowanie właściwych ras i stopień 

wrażliwości na stres stada podstawowego 

(zaświadczenia hodowlane, rodowody, 

zaświadczenia o inseminacji). Dlatego, 

przy zakupie zwierząt hodowlanych 

należy pamiętać, aby wraz z loszką czy 

knurkiem otrzymać od hodowcy stosowne 

zaświadczenie. Poza tym, trzeba groma-

dzić i przechowywać receptury paszowe, 

etykiet od pasz pochodzących z zakupu, 

faktury dotyczące zakupu pasz i dawki 

pokarmowe.

Poza prowadzeniem dokumentacji 

wymaganej przepisami obowiązującego 

prawa, producenci żywca w Systemie 

PQS zobowiązani są do prowadzenia 

prostych, aczkolwiek niezbędnych w pro-

cesie kontroli i certyfikacji, dokumentów 

systemowych, tj. formularza do samo-

kontroli i formularza żywieniowego.

Formularz do samokontroli jest 

niezbędny przy realizacji pierwszego 

stopnia kontroli, tzw. samokontroli. Każdy 

producent przynajmniej raz w roku musi go 

wypełnić. Warto go również wypełnić 

przed przystąpieniem do Systemu i pod-

daniem się procesowi certyfikacji, ponie-

waż pytania tam zawarte dotyczą tych 

elementów, które będą sprawdzane przez 

inspektorów z jednostki certyfikującej. 

Pozwoli to producentowi na sprawdzenie, 

które wymogi obowiązujące w PQS nie są 

jeszcze w pełni zrealizowane, a które 

trzeba uzupełnić czy dopracować.

Formularz żywieniowy ma za za-

danie pomóc producentowi spełnić wymóg 

w zakresie ograniczeń żywieniowych i usz-

czelnić system tak, aby nie wprowadzano 

do niego żywca z importu.

Dla wszystkich zainteresowanych, 

którzy chcieliby rozpocząć produkcję 

w Systemie PQS (producentów prosiąt, 

producentów żywca wieprzowego, zakła-

dów ubojowych i przetwórczych), poniżej 

przedstawiono procedurę przystępowania 

do systemu PQS. Można ją podzielić na 

3 etapy, które wiążą się z wypełnieniem 

i przesłaniem do biura PQS, odpowiedniej 

dokumentacji (schemat 1).

I ETAP - Formularz zgłoszeniowy do 

systemu jakości wieprzowiny PQS

W tym dokumencie zainteresowane 

podmioty wyrażają chęć przystąpienia do 

systemu. Nie jest to dokument wiążący 

i nie oznacza jeszcze przystąpienia do 

PQS. Pozwala administratorom systemu 

na stworzenie bazy danych podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych produkcją 

w PQS oraz zaprojektowanie sieci powią-

zań handlowych pomiędzy producentami 

żywca i zakładami mięsnymi.

Po przesłaniu ww. formularza do biu-

ra PQS, zainteresowane podmioty otrzy-

mują specyfikację, czyli dokument, na 

podstawie którego jednostka certyfikująca 

przeprowadza kontrolę w gospodarstwie. 

Po zapoznaniu się z wymaganiami zawar-

tymi w specyfikacji, producenci określają, 

Jak przystąpić do 
Systemu?

czy decydują się na kontynuację rozpo-

czętej procedury przystępowania do 

systemu, czy też z niej rezygnują.

II ETAP - Wniosek o przeprowadze-

nie certyfikacji PQS

Podmioty, które zapoznały się ze 

specyfikacją i zdecydowały się na certy-

fikację gospodarstwa, powinny wypełnić 

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji 

PQS.

Po otrzymaniu zgłoszenia jednostka 

certyfikująca wyznacza pierwszy termin 

wizyty w gospodarstwie. Jednostka cer-

tyfikująca sprawdza czy produkcja 

w gospodarstwie odbywa się zgodnie ze 

specyfikacją.

Po pozytywnie przebytym proce-

sie certyfikacji producent otrzymuje 

Certyfikat Zgodności, co oznacza, że 

spełnił wymogi systemowe i nabywa praw 

do produkcji w Systemie.

III ETAP - Wniosek o udzielenie pra-

wa do używania wspólnego znaku towa-

rowego gwarancyjnego

Po uzyskaniu Certyfikatu Zgodności 

uczestnicy Systemu mogą zwrócić się do 

biura PQS o udzielenie prawa do uży-

wania logo Systemu. W tym celu powinni 

wysłać do biura PQS kolejny dokument - 

Wniosek o udzielenie prawa do używania 

wspólnego znaku towarowego gwarancyj-

nego PQS.

Znak został zaprojektowany specjal-

nie na potrzeby systemowe. Będzie nim 

oznaczona wieprzowina, wyprodukowana 

w systemie PQS. Znak będzie widoczny 

na każdym opakowaniu mięsa kulinar-

nego, które pojawi się na półce sklepowej 

i będzie informować konsumentów o po-

nadstandardowej jakości mięsa, które 

kupują. Znak ten może być również uży-

wany przez uczestników Systemu PQS 

w celu podkreślenia produkcji w Systemie.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne 

są do pobrania na stronie internetowej 

www.polsus.pl oraz w biurze PQS:

PZHiPTCh „POLSUS”,

ul. Ryżowa 90,

02-495 Warszawa,

tel. 22 491 55 12,

kom. 509 399 643

Schemat 1. Procedury przystępowania do Systemu PQS
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