
Warto hodować świnie z nami!

Najlepszy Partner 
w Hodowli



Korzystaj z profesjonalnej pomocy

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS” działa od 1958 roku. Prowadzi ocenę wartości użyt-
kowej trzody chlewnej, realizuje program hodowlany świń ras: 
wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, hampshire, duroc, 
pietrain i puławska, prowadzi księgi i rejestry świń hodowla-
nych oraz dokonuje oceny i kwalifikacji materiału hodowlanego. 
Knurki i loszki posiadają: 

W ramach współpracy przy realizacji programów  
hodowlanych „POLSUS” oferuje hodowcom:

doradztwo hodowlane i zootechniczne,

doradztwo weterynaryjne,

wsparcie w krajowych i zagranicznych transakcjach handlowych 
materiałem hodowlanym,

możliwość uczestniczenia w systemie wytwarzania mięsa  
wieprzowego wysokiej jakości PQS, którego „POLSUS” jest 
współautorem, 

możliwość bezpłatnego udziału w targach i wystawach  
zwierząt hodowlanych,

reklamę gospodarstwa i materiału hodowlanego na stronach  
internetowych www.polsus.pl, www.hodowcy.polsus.pl  
(Katalog hodowców trzody chlewnej), www.pulawska.polsus.pl 
oraz w publikacjach „POLSUS”,

udział w specjalistycznych szkoleniach współorganizowanych  
przez „POLSUS”,

bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i wydawnictw  
dotyczących hodowli świń, 

możliwość korzystania z dedykowanej hodowcom aplikacji 
MojeStado. 

świadectwo zootechniczne zgodne ze wzorem UE,

niepowtarzalny numer identyfikacyjny,

dwupokoleniowy rodowód,

aktualną ocenę BLUP.



Bądź świadomym hodowcą

Hodowcy świń otrzymują od zootechników „POLSUS” pełne in-
formacje o wynikach użytkowości rozpłodowej wszystkich loch 
w stadzie. Mają możliwość porównania wyników uzyskanych 
we własnym stadzie z wyni kami innych stad w kraju.

Zootechnicy „POLSUS” pomagają hodowcom w nowoczesnym  
i profesjonalnym zarządzaniu stadem, dokonują oceny wartości 
użytkowej zwierząt, co pozwala prowadzić prace hodowlane  
i właściwą selekcję. 

Hodowcy i zootechnicy „POLSUS” wspólnie pracują nad dosko
naleniem stada poprzez poprawę cech użytkowych i pokrojo
wych świń, właściwy dobór zwierząt do kojarzeń, planowanie 
remontu stada, optymalnego żywienia oraz ocenę dobrostanu. 

Zootechnicy „POLSUS” potwierdzają pochodzenie świń oraz sza-
cują wartość ich użytkowości tucznej i rzeźnej, co w przy padku 
sprzedaży zwierząt do dalszej hodowli gwarantuje uzyskanie 
wyższych cen.

Hodowco, korzystaj z aplikacji MojeStado, która umożliwia sta-
ły dostęp do informacji o własnym stadzie przechowywanych  
w Centralnej Bazie Internetowej „POLSUS”.

Świadectwo zootechniczne jest certyfikatem potwierdzającym  
pochodzenie i wartość użytkową oraz genetyczną zwierzęcia.

Dokument zawiera obszerny zakres informacji, m.in. dane 
identyfikacyjne zwierzęcia, dane właściciela, dwupokoleniowy 
rodowód, wyniki oceny tucznej i rzeźnej przeprowadzonej na 
żywym zwierzęciu, wyniki wartości genetycznej BLUP i wyniki 
oceny stacyjnej (SKURTCh).

Świadectwo zootechniczne wydawane jest na wniosek hodowcy  
i może je wystawić tylko zootechnik „POLSUS”.

Hodowco! Dołącz świadectwo zootechniczne do sprzedawa-
nych świń. Potwierdź, że jest to materiał hodowlany z wiary-
godnego źródła i twoje świnie są gwarantem przekazywania 
postępu genetycznego.

Uwaga! Świadectwo weterynaryjne nie jest dokumentem  
hodowlanym i nie gwarantuje, że kupujesz świnię hodowlaną.

Kupujesz świnie hodowlane? Możesz sprawdzić, czy stado,  
z którego pochodzą zwierzęta jest objęte programem hodowla-
nym realizowanym przez „POLSUS”. Skontaktuj się z nami.

Profesjonalne doradztwo, czyli czego można oczekiwać 
od zootechnika „POLSUS”:

Hodowco, Producencie!



PQS – czyli wieprzowina  
na najwyższym poziomie

System Jakości Wieprzowiny PQS (ang. Pork Quality System) jest 
propozycją nowej i kompleksowej metody wytwarzania żywno-
ści wysokiej jakości. Jego celem jest produkcja chudego mięsa 
wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów 
i przetwórców parametrów jakości. 

W systemie PQS wykorzystuje się odpowiednie rasy świń oraz okre-
ślone zasady ich żywienia. PQS obejmuje etap produkcji pierwotnej, 
czyli hodowlę i chów oraz obrót przedubojowy wraz z przetwór-
stwem. Mięso wyprodukowane w Systemie PQS posiada parametry, 
które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwór-
czą, a przede wszystkim smakowitość i atrakcyjność dla konsumen-
tów. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Może do niego przy-
stąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który zdecyduje się  
na przestrzeganie dodatkowych wymogów. 

Dzięki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierząt i półtusz, 
System gwarantuje pełną wiarygodność uzyskanego produktu 
i daje możliwość prześledzenia pełnej ścieżki pochodzenia: od par-
tii mięsa do stada, z którego zwierzęta pochodziły.

System gwarantuje autentyczność produktu, która jest po-
twierdzana w czasie kontroli prowadzonej przez niezależną 
jednostkę certyfikującą. Po spełnieniu wymogów Systemu, 
hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują certy-
fikat i mogą posługiwać się logo Systemu (wspólny znak to-
warowy gwarancyjny). Logo Systemu ułatwia konsumentowi 
dokonanie właściwego wyboru podczas zakupów.

www.pqs.polsus.pl



Świnie puławskie – łaciata tradycja

Historia świń rasy puławskiej sięga początków XX wieku. W 1926 
roku rozpoczęto prace hodowlane nad ich doskonaleniem. Świ-
nie puławskie będące rasą zachowawczą ob jęte są Programem 
ochrony zasobów genetycznych. Od 2000 roku „POLSUS” prowa-
dzi księgi hodowlane oraz ocenę ich wartości użytkowej.

Rasa puławska wpisuje się w aktual ne trendy rynkowe zarówno 
wśród hodowców poszukujących niszy w wymagającym sektorze 
produkcji mięsa wieprzowego, jak i wśród przetwórców, restaura-
torów i konsu mentów, którzy poszukują regionalnych produktów 
o wyjątko wej smakowitości, wytworzonych w tradycyjny sposób.

Zainte resowanie utrzymaniem świń puławskich jest bardzo duże. 
Świnie te wyka zują korzystne dla hodowli cechy ras świń, z któ-

rych powstały, czyli wczesne dojrzewanie, szybki wzrost masy 
ciała, wysoką wydajność rzeźną i żywotność. Charakteryzuje je 
również do bre przystosowanie do trudnych warunków utrzy-
mania, dłu gowieczność oraz wysoka odporność na specyficzne 
czynniki chorobotwórcze.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oferuje realne wsparcie 
dla hodowców świń ras zachowawczych, które rekompensuje 
wyższe koszty utrzymania tych zwierząt. Wymogiem uzyskania 
wsparcia jest potwier dzenie wpisu zwierząt do księgi hodowla-
nej wydane przez „POLSUS” oraz akceptacja uczestnictwa zwie-
rząt w programie ochrony zasobów genetycznych asygnowana 
przez Instytut Zootechniki – PIB. Więcej informacji na: 

www.pulawska.polsus.pl

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl



Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90, 02495 Warszawa

tel.:  +48 22 723 08 06    
email: polsus@polsus.pl

www.polsus.pl, www.pulawska.polsus.pl

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego


