
Świnie rasy puławskiej – 
polska hodowla z tradycją



Historia

W 2009 roku świnia rasy puławskiej została wpisana na Listę  
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Cele Programu Ochrony Zasobów Genetycznych:

Rozwój populacji do liczebności zabezpieczającej  
jej trwałość biologiczną, a następnie stabilizacja  
wielkości populacji

Utrzymanie istniejącej odrębności genetycznej  
i zmienności rasowej

Konsolidacja cech rasowych i stabilizacja wzorca rasy

Wdrażanie schematów krzyżowania towarowego  
świń w celu wykorzystania cech świń puławskich  
w gospodarstwach indywidualnych, a zwłaszcza  
w gospodarstwach ekologicznych.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  
„POLSUS” w dniu 27.09.2000 r. uzyskał zezwolenie od Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na prowadzenie ksiąg świń rasy puław-
skiej, a zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2002 r.  
upoważniony został do prowadzenia oceny wartości użytkowej  
świń tej rasy. 

W dniu 1 lipca 2004 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po-
wierzył Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej „POLSUS” wykonywanie zadań z zakresu realizacji Pro-
gramu Ochrony Zasobów Genetycznych. 

Historia rasy świń, znanych obecnie jako rasa puławska, sięga 
początków XX wieku. Rasa puławska powstała na bazie prymi-
tywnych świń miejscowych, występujących w Polsce południo-
wo-wschodniej, w typie małej polskiej świni ostrouchej i wypie-
rających ją świń wielkich długouchych. Decydujący wpływ na 
uszlachetnienie tego lokalnego pogłowia miały hodowle importo-
wanych świń rasy berkshire, utrzymywanych w majątkach pod Pu-
ławami i Lubartowem. Mieszańce lokalnych świń z rasą berkshire 
dały początek populacji dzisiejszych „łaciatek”, choć nie jest wy-
kluczone, że przy ich tworzeniu brały udział także zwierzęta rasy 
tamworth. Łaciate mieszańce charakteryzowały się odmiennymi 
cechami niż miejscowe świnie, bowiem szybko rosły i wcześnie 
dojrzewały. 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego



Charakterystyka rasy

Rasa puławska wykazuje korzystne dla hodowli cechy ras świń 
z których powstała, czyli: wczesne dojrzewanie, szybki wzrost 
masy ciała, doskonałą wydajność rzeźną i żywotność. Obecnie 
rasa puławska jest formą przejściową pomiędzy typem tłuszczo-
wo-mięsnym a mięsnym świń. Jej umaszczenie jest czarno-bia-
łe z przewagą barwy czarnej, nawet do 70% powierzchni skóry. 
Dopuszcza się także umaszczenie trójbarwne – czarno-biało-rude. 

Głowa jest średniej wielkości, szeroka w części czołowej, o profi-
lu lekko złamanym. Ryj prosty, niezbyt długi. Uszy stojące, lekko 
pochylone do przodu, tułów średniej wielkości o dobrze rozwinię-
tej części zadniej. Szynki dobrze wysklepione. Wysokość w kłębie  
60-80 cm. Dorosłe lochy ważą 200-280 kg, a knury 250-300 kg. 

Rasę charakteryzuje wczesne dojrzewanie rozpłodowe, dobre 
przystosowanie do trudnych warunków utrzymania, długo-
wieczność oraz wysoka odporność na specyficzne czynniki cho-
robotwórcze. Pod względem użytkowym świnie rasy puławskiej 
spełniają kryteria standardu hodowlanego dla komponentu ma-
tecznego. Lochy charakteryzują się wysoką płodnością, porówny-
walną nawet z rasami białymi, troskliwością macierzyńską i łagod-
nym usposobieniem. Ich mleko zawiera o ok. 0,5% więcej tłuszczu 
niż mleko loch innych ras. Spośród cech użytkowości tucznej rasę 
wyróżnia efektywniejsze wykorzystanie składników odżywczych 

dawki pokarmowej, przy wyższej sprawności przetwarzania ich 
na składniki ciała, w tym głównie tłuszcz. Tuczniki rasy puławskiej 
dobrze przyrastają także w mniej sprzyjających warunkach ży-
wienia i utrzymania. W dalszym ciągu charakteryzują się większą 
niż rasy białe zawartością tłuszczu w tuszy i ustępują mięsnością 
popularnym w Polsce rasom: polskiej białej zwisłouchej i wielkiej 
białej polskiej. Specyfiką świń rasy puławskiej jest ponadto dobra 
jakość mięsa, szczególnie w zakresie budowy włókien mięśnio-
wych, która wpływa na marmurkowatość mięsa, czyli zawartość 
tłuszczu śródmięśniowego. To właśnie marmurkowatość nadaje 
mięsu kulinarnemu ze świń puławskich wyjątkowe właściwości 
organoleptyczne. 



Właściwości kulinarne

Świnie rasy puławskiej charakteryzują się dobrą jakością tech-
nologiczną oraz konsumpcyjną mięsa i tłuszczu. Przy masie ciała 
100-110 kg wartość podstawowych wyróżników jakościowych 
mięsa kształtuje się na poziomie: 

pH1: 6,43; 

przewodność elektryczna tkanki mięśniowej LF1: 4,05 mS/cm; 

barwa mięsa L* 52,96; 

zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF): 2,16%. 

Obecnie uwaga konsumentów i restauratorów coraz częściej kieruje 
się w stronę wyrobów regionalnych, wytwarzanych według starych 
receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Powrót do tra-
dycyjnych metod uprawy oraz hodowli staje się szansą dla rozwoju 
rodzimych ras zwierząt, między innymi świń rasy puławskiej.  

Prowadzone konsekwentnie przez wiele lat prace hodowlane 
zmierzały do zmniejszenia zawartości tłuszczu w tuszy. W efekcie 
doprowadziły one nie tylko do zmniejszenia grubości słoniny, ale 
również do znacznego obniżenia zawartości tłuszczu śródmięśnio-
wego u współcześnie hodowanych ras świń, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym. 

Tłuszcz śródmięśniowy w znacznym stopniu wpływa na wartość  
organoleptyczną mięsa, powodując jego kruchość, soczystość 
i smakowitość. Za optymalny, dla uzyskania odpowiednich wa-
lorów smakowych, uznaje się poziom 2-3% tłuszczu śródmięśnio-
wego w polędwicy.

Mięso pochodzące ze świń rasy puławskiej odznacza się wyraź-
ną marmurkowatością. Tłuszcz śródmięśniowy wraz z korzystną 
strukturą włókien mięśniowych pozytywnie wpływają na walory 
smakowo-kulinarne mięsa, a także zapewniają niepowtarzalny 
smak wyrobom.



PROW 2014-2020 dla zachowania 
zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie

Wymogi dla hodowcy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ofe-
ruje realne wsparcie dla hodowców świń ras zachowaw czych, 
które rekompensuje wyższe koszty utrzymania tych zwierząt. 
W ramach PROW 2014-2020 realizowane jest m.in. działanie 
rolnośro dowiskowo-klimatyczne, w tym Pakiet 7. „Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt”. Hodowca chcąc 
skorzystać ze wsparcia, dobrowolnie przystępuje do realizacji 
programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. 
Nadzór nad realizacją tego programu ma Instytut Zootechniki - 
Państwowy Instytut Badawczy. Świnie, które mogą wziąć udział 
w programie są wybierane spośród zwierząt objętych oceną 
wartości użytkowej i wpisanych do ksiąg hodowlanych. Prace te 
prowadzone są przez Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS”. Jeżeli dane zwierzę zostaje zakwali-
fikowane do programu, to jego właściciel jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich warunków programu, np. używania 
jedynie rozpłodników akceptowanych przez ko ordynatora pro-
gramu oraz zgłaszania wszystkich zmian stanu zwierząt. Aby 
uzyskać wsparcie na zachowanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych zwierząt rolnictwie, hodowca musi zwrócić się do PZHiPTCh 
„POLSUS”, aby uzyskać potwierdzenie wpisu świń do ksiąg oraz 
do Instytutu Zootechniki - PIB w celu potwierdzenia uczestnicze-
nia tych zwierząt w programie ochrony zasobów genetycznych.

Płatność jest przyznawana do maksymalnie 70 loch rasy puławskiej 
w jednym stadzie. Wysokość wsparcia wynosi 1140 zł/lochę/rok. 

Więcej informacji na:

www.polsus.pl 
www.izoo.krakow.pl 
www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej, 

zachowanie wszystkich trwałych użytków zielonych i elemen-
tów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje 
dzikiej przyrody,

posiadanie gospodarstwa rolnego położonego na terytorium 
Polski, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,

realizacja program ochrony zasobów genetycznych świń rasy 
puławskiej,

posiadanie minimum 10 loch rasy puławskiej w stadzie.



www.polsus.pl, www.wieprzowinaregionalna.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

tel.:  +48 22 723 08 06   Biuro 
 +48 22 667 93 07 Dział Księgowości i Kadr 
fax: +48 22 723 00 83

e-mail: polsus@polsus.pl


