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Brak perspektyw w całej Europie. Słabe perspektywy dla wieprzowiny 

w Europie. Kiedy lepsze ceny na świnie w EU? itd…

Po wprowadzeniu przez Rosję embarga, także na wieprzo-

winę, już to ze względu na ASF, a później z powodów czysto 

politycznych, zniknął jeden z poważniejszych rynków odbioru 

wieprzowiny. Jak pokazują statystyki ten kierunek wymiany han-

dlowej jest jednak w dużym stopniu niwelowany przez mniej 

politycznie kapryśne rynki dalekowschodnie i trudno mówić o jego 

decydującym znaczeniu. Zatem bardzo dziwi i drażni podkreślanie 

niezwykłej roli rynku rosyjskiego dla europejskiej branży trzody. 

Wydaje się, że pozycja rynku rosyjskiego ma głównie znaczenie 

polityczne i emocjonalne. Przecież w roku 2015 eksport wieprzowiny wzrósł, mimo utraty rynku rosyjskiego. Coraz 

większego znaczenia, poza Chinami, nabierają rynki Ameryki Środkowej, w tym np. Meksyk. Oczywiście trudno na tych 

rynkach konkurować Europie ze względu na szereg ograniczeń i wzrostów kosztów produkcji, ale wysoka efektywność 

produkcji oraz jakość i bezpieczeństwo produktu pozwalają, mimo wysokich kosztów produkcji, utrzymywać się na rynku.

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wdrożeniem jedynego dostępnego mechanizmu mogącego wspierać 

rynek trzody w UE. Są to dopłaty do prywatnego przechowalnictwa. Ostatnie działania w tym względzie dla wsparcia 

rynku uruchomione były zbyt późno. W okresie, gdy ze względów rynkowych ceny skupu zaczynały wzrastać 

uruchomienie procedury skupu spowodowało kolejny spadek cen żywca. I tu należy się uwaga naszym producentom 

trzody. Powszechnie trwa przekonanie, że interesy przetwórców i producentów w zachodniej EU są ściśle powiązane. 

Niestety, nie jest to do końca prawdą i gdy uruchomiono skup na przechowalnictwo, ceny żywca na skutek spekulacji 

zakładów mięsnych spadły i już nigdy potem, latem, nie odbudowały swego poziomu. Obecnie średnio w całej EU mamy 

zdecydowanie najniższe ceny od ponad pięciu lat. Środki pomocowe na nasz sektor są co najwyżej symboliczne. I nikt nie 

docenia faktu, że wieprzowina nadal jest najczęściej spożywanym mięsem, chociaż mięso drobiowe jest dla niej 

niezwykle poważnym konkurentem. Zapewne z wielu względów, w tym ekonomicznych, konsumpcja drobiu będzie 

wzrastać. Jest to jednak produkcja w niezwykle intensywnych warunkach i poznanie jej uwarunkowań z czasem zacznie 

budzić wśród konsumentów negatywne emocje. Owszem, nie urażając nikogo, dla dużej grupy konsumentów, cena jest 

i będzie zasadniczym wyróżnikiem. Wieprzowina, zwłaszcza dla naszej strefy klimatycznej, jest mięsem o zasadniczym 

znaczeniu. Prace hodowlane zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat zmieniły jej wizerunek. Ale pokutują mity o jej 

szkodliwych właściwościach. Czas rozpocząć rzeczowe i fachowe działanie na rzecz poznania faktycznego 

bezpieczeństwa spożywania wieprzowiny i jej wpływu na zdrowie. „POLSUS” w ramach akcji partnerskiej wraz z innymi 

podmiotami branżowymi przygotował poważny program informacyjno - edukacyjny o bezpieczeństwie dla konsumentów 

towarzyszącym spożywaniu mięsa wieprzowego. Mamy nadzieję, że realizacja programu uświadomi wielu konsu-

mentom, jak bezpiecznym mięsem jest wieprzowina.

Szanowni Państwo, po tym przydługim wstępie mam nadzieję życzyć Państwu jak najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia i lepszej przyszłości w Nowym Roku.

Szanowni Czytelnicy!
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Cała praca hodowlana opiera się na 

poznaniu wartości użytkowej zwierząt, 

a następnie oszacowaniu ich wartości 

hodowlanej i odpowiednim doborze. 

Szczególnie wśród hodowców świń wiele 

emocji budzi wartość użytkowa i hodo-

wlana knurów. Komentowane są pow-

szechnie dostępne wyniki użytkowości, 

publikowane w prasie rolniczej i internecie. 

Wartość genetyczną knura, który jest 

użytkowany w jednym stadzie trudno 

ocenić, gdyż wynik wartości BLUP jest 

praktycznie przypisany do jednego stada 

i trudno porównywalny z wynikiem innego 

stada. Zresztą wpływ genetyki takiego 

knura na populację  jest  bardzo 

ograniczony. Zupełnie inaczej przedstawia 

się sytuacja, gdy knur jest używany w stacji 

inseminacji i ma dużą liczbę potomstwa 

w różnych stadach. Na podstawie użytko-

wości potomstwa w różnych stadach 

można dokładniej ocenić wartość knura, 

albowiem wpływy warunków środowiska są 

niwelowane, zwłaszcza gdy w tych samych 

stadach jest utrzymywane i oceniane 

potomstwo różnych knurów.

Hodowców szczególnie interesuje 

porównanie krajowej genetyki z importo-

wanymi rozpłodnikami. Bezpośredniego 

porównania trudno dokonać, jako że knury 

importowane mają wyniki użytkowości 

trudne do porównania (często jest to tylko 

wartość BLUP) z krajowymi (odmienne 

metodyki). Ich faktyczną wartość można 

określić tylko na podstawie użytkowości 

Analiza wartości hodowlanej 
knurów w stacjach 

inseminacji
1,2 3 1

Tadeusz Blicharski , Mirosław Tyra , Martyna Snopkiewicz
1PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
2
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec

3
Instytu Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
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Tabela 2. Najlepsze knury ras wbp pod względem ZWH potomstwa męskiego 
(knurków czystorasowych)

Knur Kraj pochodzenia Liczba ocenionego 
potomstwa (szt.)

Śr. dla ZWH (zbiorczej 
wartości hodowlanej)

I8458372012 Austria

22727005713 Polska

I104250/12 Francja

I300211/13 Francja

IH10630/10 Niemcy

20199103811 Polska

I995321/09 Niemcy

I9949217/09 Niemcy

I8458761/13 Austria

I3253402813 Austria

22003353509 Polska

I352713/13 Anglia

22003234709 Polska

22003186110 Polska

06501091612 Polska

91

90

137

108

82

79

163

742

136

92

2031

72

1712

1994

151

10,61

10,48

10,43

10,40

10,39

10,31

10,26

10,20

10,14

10,12

10,08

10,08

10,05

10,04

10,01

Tabela 1. Wykaz knurów czystorasowych według pochodzenia 
w poszczególnych stacjach SHiUZ

Rasa/Pochodzenie
SHIUZ

WBP

IMPORTY

KRAJOWE

PBZ

IMPORTY

KRAJOWE

PUŁAWSKA

KRAJOWE

DUROC

IMPORTY

KRAJOWE

PIETRAIN

IMPORTY

KRAJOWE

RAZEM

Bydgoszcz

67

8

59

131

9

122

1 - -

1 -

--

-

6

6

4

4

209

Krasne

16

3

13

67

14

53

2

2

10

10

95

Łowicz

30

2

28

114

3

111

1

1

9

1

8

6

1

5

160

Poznań

70

7

63

123

16

107

15

8

7

3

1

2

211

RAZEM

2

2

183

20

163

435

42

393

32

9

23

23

2

21

675

--
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potomstwa. Podjęto próbę analizy wartości 

hodowlanej knurów użytkowanych w sta-

cjach inseminacji na podstawie wyników 

użytkowości i wartości hodowlanej ich po-

tomstwa. Jako że w stadach hodowlanych 

użytkowane są tylko knury czystorasowe, 

takie poddano ocenie.

Analizowano knury z czterech spry-

watyzowanych spółek inseminacyjnych. Tak 

jak przedstawiono w tabeli 1, aktualnie 

dostępne są 183 knury wpisane do ksiąg 

jako wbp, 435 knurów pbz, 2 rasy puławskiej 

32 rasy duroc i 23 pietrain. Najliczniejsze 

wśród mieszańców są knury duroc x 

pietrain. Tyle samo jest razem wszystkich 

knurów hybrydowych z komercyjnych 

programów hodowlanych. Uwagę zwraca 

bardzo duża liczba knurów rasy pbz. Taka 

struktura rasowa jest dość typowa dla 

wszystkich krajowych stacji inseminacji. 

Świadczy to o ograniczonym stosowaniu 

krzyżowania towarowego. Jeszcze nie-

dawno w stacjach inseminacji przeważały 

różne mieszańce i hybrydy. Obecnie dla 

większej mięsności tuczników i ich 

wyrównania używa się knurów czysto-

rasowych. W stacjach inseminacji Europy 

Zachodniej (poza Danią) zdecydowanie 

przeważają knury rasy pietrain. Knury ras 

białych utrzymywane są w ograniczonych 

ilościach, gdyż służą niemal wyłącznie 

do tworzenia remontu loch towarowych. 

W krajowych stacjach inseminacji około 

10% knurów czystorasowych stanowią 

knury importowane (tab. 1, wykres 5). Zwyk-

le są one droższe od krajowych i uważane 

za lepsze. Tymczasem do stacji inseminacji 

hodowcy krajowi zazwyczaj sprzedają naj-

lepsze sztuki, natomiast za granicą trudno 

kupić najlepszego knura - albo z powodu 

jego ceny, ale też niechęci do sprzedawania 

najlepszych rozpłodników do innych 

programów hodowlanych.

Do celów porównawczych wykorzys-

tywano tylko wyniki takich knurów, po 

których oceniono co najmniej 50 sztuk 

potomstwa. W tabelach 2-5 przedstawiono 

ranking najlepszych knurów pod względem 

wartości hodowlanej ich potomstwa. 

Oddzielnie dla potomstwa męskiego i żeń-

skiego. W rasie wbp (tab. 2), biorąc pod 

uwagę wyniki wartości hodowlanej knur-

ków - synów knurów ze stacji inseminacji, 

najlepszymi okazały się knury z importu. 

4 infoPOLSUS

Tabela 3. Najlepsze knury ras wbp pod względem ZWH potomstwa żeńskiego 
(loszek czystorasowych)

Polska

Polska

Polska

Polska

Francja

Polska

06501020112

20199088411

06501013012

06501085409

I300211/13

06501072211

Liczba ocenionego 
potomstwa (szt.)

Knur Kraj pochodzenia Śr. dla ZWH (zbiorczej 
wartości hodowlanej)

22727005713 Polska

I203738/13 Francja

I104250/12 Francja

22727046313 Polska

22727114109 Polska

18872048011 Polska

08012024112 Polska

22727132309 Polska

02473075012 Polska

77

209

139

215

534

59

125

92

414

51

94

249

51

55

146

10,51

10,49

10,49

10,45

10,41

10,40

10,53

10,54

10,57

10,64

10,68

10,70

10,83

10,84

11,03

Tabela 4. Najlepsze knury ras pbz pod względem ZWH  potomstwa męskiego 
(knurków czystorasowych) 

Śr. dla ZWH (zbiorczej 
wartości hodowlanej)

11,04

10,85

10,73

10,48

10,41

10,40

10,37

10,36

10,31

10,31

10,17

10,17

10,12

10,03

10,02

I4444936/12 Austria 121

Liczba ocenionego 
potomstwa (szt.)

51

64

157

56

80

77

96

106

76

53

89

53

122

119

Kraj pochodzenia

Francja

Francja

Francja

Litwa

Litwa

Niemcy

Austria

Litwa

Polska

Polska

Anglia

Anglia

Anglia

Austria

Knur

I112702/11

I205847/12

I208959/13

I24366/11

I19371/10

I818742/09

I1114916413

I24497/11

20244024812

26094009311

I383713/13

I330413/13

I444673/12

I8601755913

18171038213

06224067412

I205600/12

20244087213

I307429/14

06224181311

26602069011

22679052512

06224079011

26561237710

20244119011

06224096612

26561133511

06224048612

06224166012

Polska

Polska

Francja

Polska

Francja

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

58

52

71

70

109

100

63

97

102

55

68

61

76

117

79

11,43

11,00

10,98

10,86

10,85

10,79

10,74

10,72

10,72

10,69

10,65

10,63

10,62

10,61

10,60

Tabela 5. Najlepsze knury ras pbz pod względem ZWH potomstwa żeńskiego 
(loszek czystorasowych)

Liczba ocenionego 
potomstwa (szt.)

Śr. dla ZWH (zbiorczej 
wartości hodowlanej)

Kraj pochodzeniaKnur



H O D O W L A

chętnie dokonują zakupu nasienia bez po-

znania pokroju knura. Wiele knurów z im-

portu pod tym względem nie odpowiada 

krajowym hodowcom, którzy także u ras 

matecznych oczekują bardzo dobrego 

umięśnienia.

W pierwszej dziesiątce najlepszych były 

tylko dwa knury krajowe z hodowli Pana 

Kazimierza Zelmy i Państwa Ewy i Janusza 

Linków.

W rasie pbz (tab. 4) sytuacja jest 

bardzo podobna. W dziesiątce najlepszych 

knurów pod  względem war tośc i  

hodowlanej ich potomstwa jest tylko jeden 

krajowy z hodowli Państwa E.J. Linków. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki 

żeńskiego potomstwa knurów, to przewagę 

wykazują knury krajowe zarówno w rasie 

wbp, jak i pbz (tab. 3 i 5). Wyjaśnieniem 

tego zjawiska może być to, że nasienie 

knurów importowanych częściej trafia do 

najlepszych stad, właśnie produkujących 

knury i loszki, gdzie warunki środowiska są 

korzystniejsze i lepsze genotypy mogą się 

łatwiej ujawnić.

Krajowi hodowcy bardzo dużą wagę 

przywiązują do pokroju zwierząt. Niezbyt 

5infoPOLSUS

Wykres 1. Porównanie liczebności knurów czystorasowych krajowych i z importu
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radykalne stanowisko, potępiające opie-

szałość przedstawiła COPA COGECA. 

Producenci europejscy mają mnóstwo 

ograniczeń i regulacji prawnych osła-

biających konkurencyjność branży wobec, 

Dyskusje o powrocie białek zwie-

rzęcych do stosowania w żywieniu świń 

i drobiu w UE trwają już od 2005 roku. 

Pozytywne opinie w tym zakresie EFSA 

przedłożyła już w 2007 roku. Tymczasem 

kolejne zespoły obradują, eksperci wypo-

wiadają się, a czas mija.

Obecnie trwają prace laboratoryjne 

nad opracowaniem skutecznych i precy-

zyjnych testów nad odróżnianiem białek 

drobiowych i trzodowych tak, aby można 

było precyzyjnie wykluczyć ewentualny 

kanibalizm, czyli np. podawanie białek 

trzodowych świniom. Te przedłużające się 

badania kosztuję Komisję Europejską 1,5 

mln euro rocznie. Po ewentualnym 

zakończeniu testów unijnych mają być 

wdrażane badania krajowe. Bardzo 

np. USA czy Brazylii. Co ciekawe, nawet 

organizacje obrońców praw zwierząt i pro-

ekologiczne popierają jak najszybsze 

wprowadzenie białek zwierzęcych do 

krzyżowego żywienia.

Czy mączki mięsne 
wrócą do koryt?

Tadeusz Blicharski
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa



Wszystkie rozpłodniki wybierane do Stacji 

Unasienniania Loch poddawane są rygo-

rystycznej selekcji, którą pozytywnie 

przechodzą tylko wybitne osobniki pod 

względem oceny przyżyciowej, oceny sta-

cyjnej ojca lub rodzeństwa i oceny 

użytkowości rozpłodowej matki oraz pod 

względem pokrojowym. Dostawcami zwie-

rząt są najlepsi polscy hodowcy, posiada-

jący Certyfikat Zdrowia Stada, jak również 

zagraniczni (Austria, Szwecja, Kanada), 

w porozumieniu z PZHiPTCh „POLSUS”.

W ciągu dwóch ostatnich lat w SUL 

Kocierzowy zostały zrealizowane inwes-

tycje o wartości łącznej ponad 1 200 000 

PLN, ukierunkowane finalnie na to, aby 

zapewnić naszym klientom materiał gene-

tyczny o najwyższych parametrach jakoś-

ciowych. Zarówno wszystkie chlewnie w tej 

stacji, jak i laboratorium przeszły dogłębną 

modernizację. Wszystkie budynki chlewni 

zostały poddane gruntownej modernizacji 

we współpracy z firmą Wesstron, która 

przygotowała projekt technologiczny i w ra-

mach tego projektu kompleksowo wyposa-

żyła chlewnie tak, aby sprostać wyma-

ganiom knurów hodowlanych.

W każdej chlewni zamontowano sys-

temy wentylacji podciśnieniowej dyfuzyjnej, 

które zapewniają, że podgrzane powietrze 

przedostaje się do pomieszczeń chlewni 

przez perforowany sufit, izolowany specjal-

ną wełną mineralną o grubości 80 mm. 

System ten gwarantuje równomierne dos-

tarczanie powietrza w całym pomiesz-

czeniu, eliminuje przeciągi i tym samym 

minimalizuje ryzyko zachorowań zwierząt 

na choroby układu oddechowego.

W każdej chlewni zamontowane 

zostały specjalne szczytowe wentylatory 

MASTER o dużej wydajności, powodujące 

wzmożony przepływ powietrza. Sterowane 

one są w sposób automatyczny zapew-

niając, że w czasie letnich upałów knury nie 

ulegną przegrzaniu, zapobiegając obniże-

niu jakości ich nasienia.

Wymienione zostały również wszyst-

kie okna i dodatkowo w celu zapewnie-

nia dobrej izolacji, wymieniono pokrycia 

dachowe.

Aby zapewnić jak najbardziej opty-

malne warunki dla utrzymywanych zwie-

rząt, zainstalowano paszociągi koralikowe 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Roz-

rodu Zwierząt Sp. z o. o realizuje programy 

oceny i selekcji knurów poszczególnych ras 

i linii, pozytywnie zaopiniowanych przez 

Związki Hodowców, podmioty prowadzące 

księgi lub rejestry, które zostały upoważ-

nione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi do prowadzenia oceny wartości 

użytkowej lub hodowlanej zwierząt 

gospodarskich.

Obszar działania Spółki obejmuje cały 

kraj, ze szczególnym uwzględnieniem 

województw: łódzkiego, mazowieckiego, 

dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego. 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu 

Zwierząt posiada cztery Stacje Una-

sienniania Loch (SUL) znajdujące się 

w Ciechanowie, Kocierzowach, Teodorowie 

i Zielkowicach.

Wizerunek logo Mazowieckiego 

Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt wraz 

z charakterystycznymi hasłami dotyczą-

cymi takich ważnych priorytetów działania, 

jak: prawie sześćdziesięcioletnia tradycja 

działalności, w czasie której zawsze naj-

ważniejszymi priorytetami było utrzymy-

wanie najwyższej jakości w produkcji na-

sienia knurów, co zyskało odzwierciedlenie 

w osiąganych wynikach, a tym samym 

utrzymywanie wiarygodności w oczach 

naszych klientów - to nie tylko hasło 

reklamowe. Zawsze bardzo dużą wagę 

przywiązywaliśmy i przywiązujemy do tego, 

aby naszym klientom, hodowcom trzody 

chlewnej, dostarczać materiał genetyczny 

w postaci nasienia knurów najwyższej 

jakości i zapewniający ciągły postęp 

genetyczny.

Mazowieckie Centrum Hodowli i Roz-

rodu Zwierząt, będąc wyróżniającą się 

w kraju i stawiającą na ciągły rozwój jakości 

i postępu firmą, w ostatnim okresie czasu 

dodatkowo wzmocniła swoje działania 

w zakresie postępu innowacyjnego. Klu-

czowym i wiodącym w procesie produkcji 

nasienia knurów jest SUL w Kocierzowych, 

w którym miesięczna produkcja wynosi 

prawie 18 000 porcji nasienia knurów. 

Właśnie w tym SUL - u w sposób ewolu-

cyjny doprowadzono w ostatnim czasie do 

znaczącego postępu w zakresie technicz-

nego wyposażenia chlewni i warunków 

dobrostanu utrzymywanych knurów. 

oraz dozowniki objętościowe do pasz, co 

ułatwiło dostosowanie dawki pokarmowej 

do indywidualnych potrzeb zwierząt. Dzięki 

temu rozwiązaniu, każdy knur otrzymuje 

dzienną ilość paszy dostosowaną do jego 

eksploatacji i kondycji. Pasza przecho-

wywana jest w silosach z włókna szkla-

nego, co gwarantuje zachowanie przez 

długi czas jej wysokiej jakości. Wszędzie 

zmodernizowano system dostarczania 

wody zwierzętom poprzez zainstalowanie 

poideł miseczkowych. Dzięki temu możliwe 

jest zmniejszenie stresu w grupie zwierząt 

oraz łatwiejsze podawanie wraz z wodą 

wszelkiego rodzaju preparatów i leków.

Zmodernizowano instalację elektrycz-

ną i usuwania obornika oraz wyremonto-

wano wszystkie kojce.

Laboratorium zostało wyposażone 

w nowoczesną maszynę GTB 2000 do 

konfekcjonowania nasienia knurów w blis-

tery, co pozwoliło na zwielokrotnienie pro-

dukcji oraz poprawę jakości nasienia.

Do produkcji nasienia używane są 

rozrzedzalniki średnio- i długoterminowe, 

dzięki którym średni okres przydatności 

rozrzedzonego nasienia wynosi 5-10 dni. 

Oznacza to, że w tym okresie nasienie 

zachowuje najwyższe parametry skutecz-

ności unasienniania loch.

W celu dalszego unowocześnienia 

produkcji i utrzymania niezmiennie najwyż-

szej jakości nasienia knurów zainwesto-

waliśmy duże środki finansowe w naj-

nowszą technologię i w bieżącym roku 

dokonaliśmy zakupu systemu francuskiej 

firmy IMV - CASA. Każdy pozyskany 

ejakulat poddawany jest szczegółowej 

ocenie laboratoryjnej, która obejmuje 

barwę, zapach, odczyn, objętość ejakulatu, 

koncentrację oraz odsetek plemników 

wykazujących ruch postępowy. Na tym 

etapie eliminuje się nasienie nie spełniające 

wymogów Mazowieckiego Centrum 

Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Wszystkie przedstawione powyżej 

działania zostały zrealizowane wyłącznie 

w celu zapewnienia hodowców, naszych 

najważniejszych partnerów, że dostarczane 

im nasienie knurów jest najwyższej

jakości i posiada najlepsze parametry 

inseminacyjne.

M   C   H   i   R   Z
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zakaźnych wymienionych w Ustawie z dnia 

24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji 

Weterynaryjnej.

Kryteria zdrowia warunkujące do-

puszczenie knurów do rozrodu reguluje 

dodatkowo Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 

2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków weterynaryjnych wymaganych 

przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, 

konserwacji, obróbce, przechowywaniu, 

wprowadzaniu do obrotu lub wykorzys-

tywaniu materiału biologicznego. Przepis 

ten określa między innymi warunki zdro-

wotne i zasady wprowadzania knurów do 

stacji produkcji nasienia, zakres badań 

przeprowadzanych podczas kwarantanny 

oraz skalę i terminy badań okresowych.

W oparciu o wymienione akty prawne 

dotyczące knurów należy stwierdzić, że 

certyfikat zdrowotny mogą uzyskać jedynie 

stada zarodowe świń, które wolne są od 

następujących chorób zakaźnych: prysz-

czyca, choroba pęcherzykowa świń, afry-

kański i klasyczny pomór świń, enterowiru-

sowe zapalenie mózgu i rdzenia świń 

Opłacalność produkcji trzody chlew-

nej zależy w dużej mierze od długotermi-

nowego utrzymania możliwie wysokiego 

i stabilnego statusu zdrowotnego świń 

w stadzie. Szczególną rolę w dochodowej 

hodowli odgrywa zdrowotność stad zaro-

dowych, ponieważ są one źródłem 

materiału reprodukcyjnego dla towarowych 

ferm trzody chlewnej. Ze względu na swoją 

wartość genetyczną chlewnie zarodowe 

powinny posiadać wyjątkowo zdrową 

populację zwierząt, co oznacza, że stada 

te muszą być wolne od wielu, mających 

znaczenie epizootyczne i ekonomiczne, 

jednostek chorobowych. Zdrowie zarodo-

wego stada podstawowego jest niezwykle 

ważne nie tylko z uwagi na duży potencjał 

rozrodczy, ale także ze względu na ko-

nieczność zagwarantowania wysokiej zdro-

wotności potomstwa, co warunkuje pełne 

wykorzystanie potencjału genetycznego.

Warto podkreślić, że prowadzenie 

systematycznego monitoringu stanu zdro-

wotnego stada nie tylko poprawia 

wskaźniki ekonomiczne fermy, ale ułatwia 

pozyskiwanie odbiorców na odchowywane 

loszki i knurki. Potencjalny klient zainte-

resowany jest bowiem sprawdzeniem 

wyników badań laboratoryjnych, co powin-

no być uwidocznione w stosownej 

dokumentacji. Monitorowanie statusu 

zdrowotnego świń w fermach zarodowych 

jest ponadto warunkiem uzyskania zezwo-

leń na sprzedaż zwierząt hodowlanych 

i stanowi jeden z podstawowych wymogów 

współpracy handlowej z wieloma państwa-

mi, w tym z krajami Unii Europejskiej.

W krajowym ustawodawstwie wetery-

naryjnym nie zostały dotychczas określone 

szczegółowe kryteria zdrowotne dla loszek 

przeznaczonych do rozrodu. Nie ustalono 

również konkretnych warunków weteryna-

ryjnych dla gospodarstw zarodowych, 

w których hodowane są lochy i knury. 

Świnie dopuszczone do rozrodu powinny 

być przede wszystkim wolne od chorób 

(dawna choroba cieszyńska i taflańska), 

bruceloza, salmoneloza, wirusowe zapa-

lenie żołądka i jelit świń (TGE), choroba 

Aujeszkyego, leptospiroza, gruźlica, zespół 

rozrodczo-oddechowy (PRRS) i zakaźne 

zanikowe zapalenie nosa (ZZZN). 

Podejrzenie i/lub stwierdzenie choroby 

podlegającej urzędowemu zwalczaniu lub 

innych wymienionych wyżej jednostek 

chorobowych, prowadzi do utraty przez 

chlewnię statusu fermy zarodowej, z czym 

wiąże się przede wszystkim zakaz 

rozprowadzania materiału hodowlanego.

Monitorowanie stanu zdrowotnego 

zarodowych ferm trzody chlewnej opiera 

się przede wszystkim na systematycznej 

kontroli serologicznej zwierząt. Dla oceny 

statusu serologicznego stada opracowano 

liczne testy oraz wiele schematów pobie-

rania próbek, w tym pobieranie próbek 

pojedynczych lub całej ich serii. Należy 

zaznaczyć, że badanie pojedynczej próbki 

Zasady prowadzenia 
laboratoryjnych badań 
monitoringowych w 
chlewniach zarodowych

Zasady certyfikacji zdrowotnej 
krajowych chlewni zarodowych

Tadeusz Blicharski, Piotr Kołodziejczyk
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Tabela 1. Liczba próbek do badań serologicznych ukierunkowanych na wykrycie 
zakażenia stada przy 99% prawdopodobieństwa wykrycia, wg J. T. Done

Wielkość stada (liczba loch)

Współczynnik szerzenia się czynnika zakaźnego

Liczba prób

*)
1 2 5

50 50 50 42

100 99 90 59

150 143 117 68

200 180 136 73

300 235 160 78

500 300 183 83

750 343 197 85

1000 368 204 86

1500 395 212 88

2000 410 216 88

5000 438 223 89

*)Czynnik zakaźny szerzy się bardzo wolno
**)Czynnik zakaźny szerzy się bardzo szybko
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Ostatnio w wielu fermach wprowa-

dzono monitoring serologiczny w kierunku 

wykrycia seroreagentów dla Actinobacillus 

pleuropneumonie i Salmonella sp. (S. 

choleraesuis i S. typhimurium). Rezultaty 

tych badań są jednak mocno dyskusyjne, 

z uwagi na częste wyniki fałszywie 

dodatnie, dlatego bez wykonania dodatko-

wych badań bakteriologicznych nie po-

winny stanowić i nie stanowią o uznawaniu 

fermy za wolną bądź zakażoną wymie-

nionymi drobnoustrojami.

Jakkolwiek wiele chorób stwierdza-

nych obecnie w populacji świń można 

diagnozować w oparciu o badanie próbek 

krwi, regularna kontrola stanu zdrowotnego 

zwierząt w fermie nie może opierać się 

wyłącznie na monitoringu serologicznym. 

Pełną wiedzę na temat problemów zdro-

wotnych chlewni uzyskuje się jedynie po 

wykonaniu zestawu badań, co oznacza 

konieczność systematycznego przesyłania 

do analizy laboratoryjnej nie tylko surowicy, 

ale także materiału biologicznego w postaci 

wycinków narządów wewnętrznych oraz 

treści jelit. Z wielu względów, w tym między 

innymi ekonomicznych, liczba oraz rodzaj 

próbek przeznaczonych do oceny musi być 

dobrze przemyślana. Właściwe ukierunko-

wanie badań laboratoryjnych powinno być 

poprzedzone dokładnym wywiadem oraz 

badaniem klinicznym, a w przypadku 

jakichkolwiek podejrzeń badaniem anato-

mopatologicznym i/lub poubojowym.

Podstawowe badania kliniczne winny 

być przeprowadzane przez lekarza nad-

zorującego chlewnię regularnie, co naj-

mniej raz w miesiącu, we wszystkich 

sektorach i grupach technologicznych. 

Z klinicznego punktu widzenia możliwe jest 

wykrycie choroby przez lekarza weterynarii 

podczas rutynowej wizyty na fermie. 

Bardziej prawdopodobne jest jednak, że 

zostanie on poinformowany o tym przez 

odpowiednio przeszkolony personel obsłu-

gujący chlewnię. Kliniczne badanie świń 

przeprowadza się ze szczególnym uw-

zględnieniem objawów chorób zakaźnych, 

w tym między innymi takich jak: zakaźne 

zanikowe zapalenie nosa, dyzenteria, 

adenomatoza, salmoneloza, pleuropneu-

Okresowe badania 
kliniczne

może być wartościowe jedynie wtedy, gdy 

chcemy potwierdzić kontakt stada z czyn-

nikiem zakaźnym lub w przypadku włącza-

nia pojedynczego osobnika do grupy. Aby 

przeprowadzić obiektywną ocenę serolo-

giczną stada świń należy prowadzić plano-

we pobieranie próbek surowicy na kolej-

nych etapach produkcji. Liczba próbek do 

badań laboratoryjnych określona jest sta-

tystycznie w stosunku do wielkości stada 

przy 99% prawdopodobieństwie wykrycia 

czynnika zakaźnego (tab. 1).

W krajowych chlewniach zarodowych 

sprzedających knury zarodowe prowadzi 

się badania serologiczne w kierunku: 

PRRS i leptospirozy - co 6 miesięcy, bruce-

lozy - 1 raz w roku oraz ZZZN, przy czym 

badanie w kierunku obecności przeciwciał 

dla dermonekrotoksycznych szczepów 

Pasteurella multocida (czynnika etiologicz-

nego ZZZN) wykonuje się co 6 miesięcy, 

ale tylko w fermach, w których nie prowadzi 

się czynnego uodparniania przeciwko tej 

chorobie. W stadach szczepionych (takich 

w Polsce jest znaczny odsetek) monitoro-

wanie ZZZN opiera się na wynikach badań 

bakteriologicznych wymazów pobieranych 

z nosa od warchlaków i tuczników, które 

bada się w kierunku obecności dermone-

krotycznych szczepów P. multocida. 

Kontrola pozostałych chorób zakaźnych 

nie występujących aktualnie w Polsce, tj. 

pryszczycy, choroby pęcherzykowej, po-

moru klasycznego, TGE oraz enterowiruso-

wego zapalenia mózgu i rdzenia świń oraz 

występujących u dzików, tj. afrykańskiego 

pomoru świń przebiega zgodnie z aktu-

alnymi wytycznymi ustalonymi przez 

Głównego Lekarza Weterynarii.

W niektórych sytuacjach w fermach 

zarodowych przeprowadza się również ba-

dania serologiczne w kierunku mykoplaz-

mowego zapalenia płuc (MPS) oraz parwo-

wirozy (co nie ma praktycznego uzasadnie-
1)nia ze względu na ubikwitarne  występo-

wanie parwowirusa świń - PPV). Badania 

te, podobnie jak pozostałe wymienione 

wyżej, każdorazowo wykonuje się w trakcie 

prowadzenia badań rozpoznawczych ma-

jących na celu ustalenie bieżącego statusu 

zdrowotnego chlewni. W pozostałych przy-

padkach okresowe badania kontrolne 

w kierunku MPS uzasadnione są tylko 

w stadach wolnych od tej choroby.

monia, mykoplazmowe zapalenie płuc, 

świerzb, streptokokoza oraz choroba 

Glässera. Należy pamiętać, że podejrzenie 

występowania choroby stawia się zarówno 

w oparciu o objawy kliniczne, jak też na 

podstawie analizy wskaźników produk-

cyjności w stadzie, takich jak np. spadek 

skuteczności krycia, wzrost odsetka prosiąt 

martwo urodzonych, wzrost odsetka 

padnięć, zmniejszenie przyrostów masy 

ciała, osłabienie apetytu czy gorsze 

wykorzystanie paszy.

Przegląd stanu klinicznego zwierząt 

prowadzi się zgodnie z ciągiem procesu 

produkcyjnego. Badanie rozpoczyna się od 

oceny stanu zdrowia oraz analizy zasad 

postępowania w obrębie stada pod-

stawowego, czyli wśród loch, knurów 

i loszek remontowych. Kolejne sektory 

wizytacji to porodówka, warchlakarnia 

i tuczarnia. Analiza zdrowotności stada na 

tym etapie kończy się badaniem 

patologicznym dostępnego materiału 

sekcyjnego, ewentualnie - w razie 

podejrzeń - badaniem sekcyjnym zwierząt 

poddanych ubojowi diagnostycznemu.

Warto podkreślić, że poza badaniem 

klinicznym, anatomopatologicznym i oceną 

wyników produkcyjnych stada obowiąz-

kiem lekarza jest obecnie również kontrola 

stanu zoohigienicznego i dobrostanu 

zwierząt w gospodarstwie. Kontrola wete-

rynaryjna obejmuje również nadzór nad 

wywiązywaniem się z nałożonych na 

właściciela zwierząt zadań i stanem 

prowadzonej przez niego dokumentacji.

Kompleksowe badania laboratoryjne 

wykonywane są zawsze w przypadkach 

podejrzenia którejkolwiek z wymienionych 

wyżej chorób. Towarzyszą one także 

badaniom sekcyjnym, zwłaszcza wtedy, 

gdy obraz anatomopatologiczny jest 

niejasny bądź budzi wątpliwości. Jak 

wspomniano wcześniej, w większości 

przypadków merytorycznie i ekonomicznie 

uzasadnione jest wykonanie badań 

serologicznych. Tylko w niektórych sytu-

acjach, np. przy podejrzeniu salmonelozy, 

dyzenterii, adenomatozy, streptokokozy 

czy pleuropneumonii wykonuje się badania 

bakteriologiczne.

Badania laboratoryjne

1) występujący powszechnie w miejscach hodowli trzody chlewnej - przyp.red.
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ocenia się zmiany w płucach, małżowinach 

nosowych, wątrobie, jelicie cienkim i gru-

bym, węzłach chłonnych, sercu, śledzionie, 

nerkach i w obrębie stawów. Badanie 

poubojowe powinno być ukierunkowane 

przede wszystkim na zmiany chorobowe 

charakterystyczne dla najważniejszych 

ekonomicznie chorób świń, do których 

należy zaliczyć: pleuropneumonię, myko-

plazmowe zapalenie płuc, zakaźne 

zanikowe zapalenie nosa, salmonelozę, 

dyzenterię, świerzb, glistnicę (mleczne 

plamy na wątrobie) czy adenomatozę. 

W przypadku loch wybrakowanych z powo-

du niepłodności sprawdza się również stan 

jajników oraz, o ile to możliwe, rogi macicy. 

Zmiany stwierdzane w trakcie badania 

poubojowego uznaje się za patognomiczne 

dla danej jednostki chorobowej lub nie-

patognomiczne, czyli takie, które towa-

rzyszą wielu różnym chorobom, np. palpa-

cyjne stwierdzenie wyraźnie zgrubiałych 

ścian jelit cienkich jest dowodem na 

występowanie w chlewni adenomatozy, 

natomiast znalezienie zmian w obrębie 

stawów może wskazywać na chorobę 

Glässera, streptokokozę lub zakażenie 

drobnoustrojami Mycoplasma hyosyno-

viae. Warto podkreślić, że w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości elementem 

rozstrzygającym staje się badanie 

bakteriologiczne lub parazytologiczne.

Każda ferma zarodowa podlega okre-

sowej kontroli weterynaryjnej prowadzonej 

przez lekarza sprawującego nadzór nad 

chlewnią. Lekarza sprawującego nadzór 

nad chlewnią ma prawo wybrać hodowca 

zwierząt, a wiadomość o wyborze powinna 

być przekazana Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynaryjnemu. Podczas wizyty analizo-

wane są ściśle określone wskaźniki, umo-

żliwiające zarówno kompleksową ocenę 

stanu zdrowotnego zwierząt, jak i warun-

ków zoohigienicznych panujących w chlew-

ni oraz dobrostanu.

1.  Ocena wskaźników 

produkcyjnych stada

Pierwszy etap wizyty to analiza 

efektów produkcyjnych gospodarstwa, 

Zasady 
przeprowadzania 
okresowej wizyty 
lekarza weterynarii 
w chlewni zarodowej

W tym miejscu należy szczególnie 

podkreślić, że często popełnianym i nies-

tety dość kosztownym błędem, w przypad-

ku zaistnienia problemów zdrowotnych na 

fermie, jest kierowanie materiału do 

badania tylko w jednym kierunku. Wynik 

takiego postępowania nie pozwala na 

obiektywną ocenę sytuacji panującej 

w chlewni i z pewnością nie pomoże - 

w stopniu zadawalającym - w opracowaniu 

skutecznego programu terapeutycznego 

i profilaktycznego. Dla precyzyjnego okreś-

lenia przyczyny choroby w stadzie 

konieczne jest przeprowadzenie badań 

w kilku kierunkach, ale tylko w takich, które 

na podstawie wywiadu, badania kliniczne-

go i sekcyjnego wydają się najwłaściwsze.

W chlewniach zarodowych, posiada-

jących lub starających się o uzyskanie 

certyfikatu zdrowia, badania laboratoryjne 

należy prowadzić wielokierunkowo.

Dla uzyskania miarodajnego poglądu 

na temat stanu zdrowotnego stada oraz 

efektywności zabiegów profilaktycznych, 

badanie poubojowe przeprowadza się raz 

na 3 miesiące. W każdym wypadku wyniki 

tego badania powinny być odniesione do 

rezultatów badań klinicznych, dlatego 

uzasadnione jest wykonywanie szczegóło-

wych badań poubojowych przez lekarza 

opiekującego się stadem. Analiza zmian 

poubojowych z jednej strony pozwala na 

wysunięcie podejrzenia pojawienia / wystę-

powania chorób aktualnie występujących / 

obecnych w stadzie, z drugiej zaś może 

ułatwić diagnozowanie schorzeń przewlek-

łych w oparciu o towarzyszące im zmiany 

przetrwałe. Aby wyniki analizy poubojowej 

były miarodajne, muszą obejmować od-

powiednią pod względem jakości i liczby 

grupę zwierząt. Dla oceny sytuacji nie wys-

tarczy zbadanie pojedynczych tuczników, 

bo jest to liczba nieistotna statystycznie. 

Badaniu nie poddaje się również zwierząt 

przekazanych do uboju z powodu wybra-

kowania. Przyjęto, że o ile to możliwe, dla 

uzyskania wartościowych danych na temat 

statusu zdrowotnego świń konieczne jest 

poubojowe szczegółowe przebadanie co 

najmniej 50-70 świń.

Badanie przeprowadza się poprzez 

oglądanie i palpację. Przede wszystkim 

Monitoringowe badania 
poubojowe

oparta o dane zawarte we właściwie 

prowadzonej dokumentacji fermy. Nie-

zwykle ważnym elementem oceny tego 

wskaźnika jest precyzyjne ustalenie liczby 

loch, loszek i knurów oraz liczby prosiąt 

ssących i warchlaków.

2. Ocena programu badań 

monitoringowych

Kolejny etap wizyty obejmuje analizę 

badań laboratoryjnych wykonywanych 

w ostatnim czasie na fermie. W zakresie 

tym należy ustalić przede wszystkim, czy 

prowadzono badania laboratoryjne 

w okresie, jaki upłynął od ostatniej wizyty, 

a także czy wykonywano badania prze-

glądowe lub serologiczne stada podstawo-

wego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Ocenie należy poddać kierunki wykona-

nych badań, liczbę zbadanych próbek oraz 

uzyskane wyniki. Istotne jest również, aby 

ustalić, czy prowadzone na fermie badania 

zgodne są z wyznaczonymi zasadami.

3. Ocena stanu zdrowotnego 

zwierząt

Poddając ocenie stan zdrowotny świń 

w fermie zarodowej należy przede wszyst-

kim przeanalizować program szczepień 

profilaktycznych wykonywanych w chlewni. 

Ważne jest, aby ustalić, kto wykonuje 

immunizację, tzn. czy szczepienia prze-

prowadza lekarz weterynarii czy personel 

obsługujący zwierzęta. Należy zaznaczyć, 

że w stadzie podstawowym obowiązkowo 

muszą być prowadzone szczepienia loch, 

loszek i knurów przeciwko parwowirozie 

i różycy z zastosowaniem szczepionek za-

bitych (inaktywowanych).

W dalszej kolejności należy przeana-

lizować problemy zdrowotne, jakie obser-

wuje się w chlewni w poszczególnych 

grupach wiekowych świń, tj. w stadzie 

podstawowym oraz w grupach prosiąt ssą-

cych, warchlaków i tuczników. Elementem 

kończącym omawiany etap wizyty jest oce-

na stosowanych na fermie sposobów 

leczenia świń a także szczegółowa analiza 

wskaźników padnięć, odpowiednio w gru-

pach prosiąt, warchlaków i tuczników 

(loszek/knurków).

4. Ocena sytuacji w zakresie 

bioasekuracji

Następnym, niezwykle ważnym eta-

pem okresowej wizyty lekarza weterynarii 

w zarodowej fermie świń jest zwrócenie 

uwagi na bioasekurację chlewni, a w szcze-

gólności na elementy takie jak:
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zwierzętami. Jest to niezwykle istotne, 

ponieważ przy kolejnej wizycie umożliwi 

sprawdzenie rzetelności właściciela 

w wywiązywaniu się z nałożonych na 

niego zadań oraz ułatwi ocenę efektyw-

ności wprowadzonych zaleceń. Zalecenia 

winny być przedstawione w sposób jasny, 

precyzyjny i krótki. Zakres zaleceń nie 

może wybiegać w sposób istotny poza 

możliwości właściciela chlewni.

Należy podkreślić również, że lekarz 

weterynarii sprawujący opiekę nad kra-

jową chlewnią zarodową raz na 6 miesięcy 

powinien przygotować okresowy raport 

z wizyty, który należy włączyć do doku-

mentacji Polskiego Związku Hodowców 

i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Reasumując, należy stwierdzić, że 

system kontroli chorób w dużej mierze 

zależny jest od aktualnego statusu 

zdrowotnego fermy oraz od tzw. czyn-

ników ryzyka, związanych między innymi 

z żywieniem i utrzymaniem zwierząt, 

dlatego dla każdej fermy bądź systemu 

produkcyjnego, konieczne jest opraco-

wanie indywidualnych programów dia-

gnostycznych. Zasady właściwej oceny 

i kontroli stanu zdrowotnego stada świń 

lobecność śluzy dezynfekcyjnej, przez 

którą muszą przejść przed wejściem 

na teren chlewni pracownicy i osoby 

wizytujące gospodarstwo,

lobecność mat dezynfekcyjnych dla 

wjeżdżających samochodów,

lobecność i stan ogrodzenia chlewni,

lsytuację w zakresie obecności szczu-

rów i/lub myszy,

lzasady utylizacji zwierząt padłych,

lprzestrzeganie zasady „całe po-

mieszczenie pełne - całe pomiesz-

czenie puste”,

lzasady przechowywania leków, 

procedury związane z wchodzeniem 

lekarza weterynarii do gospodarstwa.

Warto podkreślić, że przestrzeganie 

podstawowych zasad bioasekuracji 

w chlewni zarodowej odgrywa tym ważniej-

sze znaczenie im wyższy jest status 

zdrowotny fermy.

5. Ocena organizacji rozrodu

Ten etap wizyty, to szczegółowe 

przeanalizowanie organizacji rozrodu 

zwierząt. Istotne jest zwrócenie uwagi 

na sposoby zapłodnienia stosowane 

w chlewni (krycie naturalne, inseminacja) 

oraz poddanie ocenie skuteczności krycia 

w grupie loszek i wieloródek.

6.     Ocena zmian poubojowych

powinny być konsekwentnie przestrze-

gane, szczególnie w chlewniach zarodo-

wych, ponieważ stanowią one główne 

źródło, z którego choroby mogą przenosić 

się do ferm towarowych.

Należy pamiętać, że zakup loszek 

bądź knurków z fermy zarodowej o wy-

sokim statusie zdrowotnym, to tylko 

połowa sukcesu. Zwierzęta po dostar-

czeniu do miejsca przeznaczenia powinny 

być bezwzględnie poddane kwarantannie 

i stopniowej aklimatyzacji w celu adaptacji 

układu immunologicznego i stymulacji 

odporności przeciw drobnoustrojom 

występującym w chlewni. Utrzymanie 

stada na wysokim poziomie zdrowotnym 

i uzyskanie zadowalających wskaźników 

produkcyjnych będzie możliwe dopiero 

wtedy, gdy w obiektach towarowych trzody 

chlewnej podstawowe zasady bioaseku-

racji będą przestrzegane równie konsek-

wentnie jak w fermach zarodowych. 

Wydaje się, że w omawianym zakresie 

zarówno w interesie producentów tucz-

ników zakupujących materiał rodzicielski, 

jak i producentów materiału hodowla-

nego powinno być prowadzenie ścisłej 

współpracy z lekarzami weterynarii - 
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Analiza zmian poubojo-

wych, o czym wspominano już 

wcześniej, ma niezwykle istotne 

znaczenie w kompleksowej 

ocenie stanu zdrowotnego zwie-

rząt. Aby wyniki tego badania 

były miarodajne, muszą obej-

mować odpowiednią grupę 

zwierząt, dlatego podczas okre-

sowej wizyty w chlewni należy 

przede wszystkim ocenić liczbę 

świń poddanych ubojowi, a nas-

tępnie określić odsetek narzą-

dów ze zmianami patologicz-

nymi. Szczególnej analizie oraz 

dokładnemu opisowi należy 

poddać zmiany poubojowe 

w płucach, wątrobie oraz 

w małżowinach nosowych.

7. Zalecenia

Ważnym elementem koń-

czącym wizytę w chlewni jest 

przekazanie właścicielowi 

pisemnego sprawozdania oraz 

szczegółowych zaleceń odnoś-

nie dalszego postępowania ze 

specjalistami do spraw chorób 

świń, co niewątpliwie istotnie 

ograniczy prawdopodobieństwo 

wprowadzenia do chlewni zwie-

rząt chorych, mogących w dras-

tyczny sposób obniżyć efekty 

ekonomiczne. Przestrzeganie 

zasad dobrej współpracy między 

poszczególnymi partnerami w o-

brocie materiałem zarodowym 

uchroni niewątpliwie zaintereso-

wanych przed problemami zdro-

wotnymi. Dbanie o dobry wizeru-

nek krajowych producentów 

materiału zarodowego jest naj-

lepszym i najskuteczniejszym 

sposobem promocji „produktu” 

odchowanego w chlewniach 

zarodowych Polskiego Związku 

Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Tylko tym sposobem nasi 

producenci loszek i knurków 

będą mogli stać się konku-

rencyjni w stosunku do coraz 

liczniejszej grupy firm gene-

tycznych z innych krajów UE oraz 

z USA.
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żących GMO. Jeśli Holendrzy zakażą 

importu GMO nie oznacza to, że port 

w Rotterdamie przestanie przyjmować 

takie ładunki, których ostatecznym miej-

scem przeznaczenia będą rynki innych 

krajów członkowskich, gdzie produkty 

GMO, szczelnie zamknięte, trafią drogą 

lądową. UE nie chce, a nawet nie może 

ograniczyć wolnego przepływu towarów na 

swoim terenie. Sprawa robi się jeszcze 

bardziej skomplikowana w przypadku soi 

przetworzonej. Czy samo przetworzenie 

ziaren na mączkę czy olej wystarczy, żeby 

wpuścić taki produkt na rynek danego kraju 

członkowskiego? Jeśli Niemcy lub Francja 

wprowadzą zakazy importu ziaren soi 

GMO do swoich krajów, może to oznaczać 

zmniejszoną podaż śruty czy mączki 

sojowej w innych krajach uzależnionych 

właśnie od dostaw produktów sojowych 

z Niemiec i Francji, gdzie funkcjonuje dużo 

firm paszowych zajmujących się prze-

twarzaniem soi. Taka sytuacja może 

doprowadzić do zwiększonego importu 

śruty i mączki sojowej.

Prawdopodobne jest, że w każdym 

przypadku handel transgraniczny ulegnie 

znaczącym ograniczeniom. W UE pomię-

dzy krajami przemieszczanych jest rocznie 

około 7-8 mln ton mieszanek paszowych. 

Jeśli Niemcy wprowadzą zakaz importu 

pasz GMO, niemieccy rolnicy poradzą 

sobie, sprowadzając pasze bez GMO, np. z 

Holandii, pomimo że w tym kraju nie byłoby 

zakazu importu czy stosowania pasz GMO. 

Wymaga to jednak ścisłej kontroli i znako-

wania każdej partii pasz oraz wykonywania 

badań laboratoryjnych potwierdzających 

brak komponentów GMO w danej mie-

szance. Koncentraty paszowe stałyby się 

nieatrakcyjne, ponieważ wymagałyby kosz-

Czy produkty GMO powinny być 

obecne na unijnym rynku? Bruksela 

planuje scedować decyzyjność w kwestii 

GMO na kraje członkowskie. Jeśli któryś 

z potężnych importerów roślin GMO, np. 

Niemcy, Francja czy Polska, wprowadzi 

zakaz ich sprowadzania, wtedy zaopatrze-

nie branży produkcji zwierzęcej w pasze 

oparte o niemodyfikowane surowce stanie 

się bardzo trudne.

Komisja Europejska wydaje się być 

zmęczona kłopotliwym tematem techno-

logii genowej! Nic dziwnego. Wygląda na 

to, że KE nie uda się wygrać. Kraje 

członkowskie z chęcią przerzucają 

odpowiedzialność na Brukselę, bo gdy 

dochodzi do głosowania nad przyjęciem 

nowej, genetycznie modyfikowanej 

odmiany, wynik jest albo patowy albo kraje 

wstrzymują się od głosu. Weźmy jako 

przykład Niemcy. Zwykle wstrzymują się od 

głosu w kwestii akceptacji GMO, 

przekierowując odpowiedzialność na 

Brukselę i jednocześnie twierdząc, że rząd 

nie chce technologii GMO. Komisja ma 

dość tej gry i zmieniła zasady. Od tej pory 

kraje członkowskie same decydują o 

uprawie roślin GMO w ramach swoich 

granic. To samo wkrótce zacznie 

obowiązywać w kwestii surowców 

paszowych.

Wyobraźmy sobie, że taka rekomen-

dacja zostanie przyjęta przez Radę 

Ministrów i Parlament Europejski. Co to 

oznacza? W zależności od wrażliwości 

wyborców dane kraje członkowskie mogą 

pójść o krok dalej i zakazać importu 

produktów GMO. Nie oznacza to, że ma-

teriał GMO w ogóle nie trafi do Unii, 

ponieważ nadal duże porty europejskie 

będą przyjmowały ładunki statków przewo-

townych badań i długotrwałych działań 

kontrolnych, podwyższając znacząco ich 

cenę. Opisane skutki ewentualnych za-

kazów importu czy stosowania pasz GMO 

stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. 

Kluczowa wydaje się odpowiedź na 

pytanie: co będzie źródłem białka w paszy, 

jeśli duzi gracze produkcji zwierzęcej 

wprowadzą zakazy importu soi GMO? 

Na szczycie listy krajów, które prawdo-

podobnie wprowadzą taki zakaz jest 

Austria, ale zapotrzebowanie na pasze 

w tym kraju nie będzie miało wielkiego 

wpływu na dostawy pasz białkowych do 

UE. Wielu handlowców na drugiej pozycji 

na tej liście widzi Polskę, czyli kraj, który 

zużywa około 2,2 mln ton śruty/mączki 

sojowej rocznie. Kandydatami do wprowa-

dzenia zakazu importu GMO są również: 

Francja (3,7 mln ton soi rocznie) i Niemcy 

(6,2 mln ton soi rocznie). Te trzy kraje łącz-

nie potrzebują około 10 mln ton śruty sojo-

wej rocznie, a więc około 12,5 mln ton 

ziaren soi. We wszystkich trzech krajach to-

czy się ożywiona dyskusja nad zakazem 

stosowania surowców paszowych GMO. 

Polska zaplanowała wprowadzenie zakazu 

importu w 2018 roku, zanim powstała reko-

mendacja Komisji Europejskiej. Polska sta-

nowi też najmniejszy rynek zbytu soi z tych 

3 krajów. Czy Polska wycofa się z zakazu 

importu z powodu sporego zapotrzebowa-

nia na pasze białkowe oraz ewentualne 

konsekwencje dla sektora mięsnego? Nie 

wiadomo. Ale wszyscy w polskiej branży 

mają na to nadzieję.

Wróćmy jednak do pytania, czy znaj-

dziemy wystarczająco dużo białkowych 

pasz nie GMO, żeby zaspokoić popyt 

„wielkiej trójki”? Najprawdopodobniej odpo-

wiedź brzmi: „nie”. W sezonie 2013/2014 

Co by było gdyby … ?
Zakaz GMO

Christian Bickert „What would happen, if …?” Agrifuture 3/2015
Tłumaczenie: Katarzyna Skrzymowska
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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może jednak ulec zanieczyszczeniu soją 

GMO podczas przechowywania, przeła-

dunku czy w czasie transportu i w ten spo-

sób mniej soi nie GMO trafi na rynek euro-

pejski. Jeśli wzrośnie cena i zapotrzebowa-

nie na soję nie GMO, wtedy najwięksi 

producenci soi zaczną uprawiać więcej soi 

nie GMO. Prawdą jest też, że brakuje 

gruntów pod uprawy nie GMO, chyba że 

Brazylia zagospodaruje część buszu lub 

Argentyna swoje pampasy, co nie byłoby 

poprawne politycznie. Pojawia się kolejne 

pytanie, czy możemy sami w Europie upra-

zebrano 284 mln ton soi, w tym około 245 

mln ton pochodzi od 5 największych eks-

porterów, tj. USA, Argentyny, Brazylii, 

Paragwaju i Kanady, którzy w światowym 

handlu zapewniają 95% ziaren soi i 87% 

śruty/mączki sojowej. Podstawą produkcji 

soi w tych krajach jest miks odmian GMO, 

w tym w Argentynie 99% upraw to soja 

GMO, 95% w USA, 94% w Kanadzie i 93% 

w Brazylii i Paragwaju. Oznacza to, że oko-

ło 13 mln ton rocznie z tych krajów można 

określić mianem soi nie GMO. Transport 

produktów sojowych nie GMO do Europy 

wiać odpowiednią ilość surowca białkowe-

go nie GMO? Podobnie jak w innych kra-

jach, problemem  również jest grunt i wy-

dajność tych roślin. Zarówno zbiory rzepa-

ku, jak i bogate w białko produkty uboczne 

z produkcji bioetanolu są w pełni wykorzys-

tane. Pojawia się jednak problem składu 

aminokwasowego białka rzepaku, który nie 

jest tak odpowiedni jak skład aminokwaso-

wy białka soi. Powiększenie areału upraw 

strączkowych w Europie nie jest wyjściem 

z sytuacji. W Europie uprawia się soję na 

areale około 674 tys. ha a maksymalny mo-

żliwy zbiór soi z tego obszaru to 6 mln ton. 

Okazuje się więc, że w najlepszym ukła-

dzie, kiedy soja nie GMO z całego świata 

trafiłaby do Europy i gdy dodamy do niej 

zbiory lokalne białkowych surowców pa-

szowych, wystarczy to na pokrycie jedynie 

połowy unijnego zapotrzebowania na soję.

Nie ma żadnych wątpliwości, że pla-

nowana przez KE renacjonalizacja polityki 

w sprawie GMO zmieni europejski krajo-

braz upraw. Oczywiście wprowadzenie za-

kazu na GMO nie stanowi problemu dla 

państw, w których produkcja zwierzęca nie 

jest znacząca. Taki zakaz jest problemem 

dla krajów o dużym poziomie produkcji 

zwierzęcej. Należy spodziewać się, że wy-

niki produkcyjne oraz poziom produkcji 

zwierzęcej w tych krajach członkowskich 

ulegną zmniejszeniu, a wtedy wszystkie 

drzwi dla dostaw mięsa (produkowanego 

w krajach trzecich na bazie pasz białko-

wych z GMO) na rynek unijny, będą 

szeroko otwarte.

Kwestia zakazu importu czy upraw 

GMO jest całkowicie obca dla odbiorców 

europejskiej wieprzowiny i mięsa drobiowego 

z krajów trzecich. Pamiętajmy więc o niebez-

pieczeństwie utraty rynków eksportowych. 

Luka białkowa - niemożliwa do uzupełnienia

Poniżej przedstawiono kalkulację, która określa rolę mączki/śruty sojowej w europejskim sektorze produkcji pasz białkowych 

w sezonie 2013/2014. W tym okresie w Niemczech, Francji i Polsce zużyto 15,8 mln ton pasz białkowych w produkcji zwierzęcej, w tym soja 

stanowiła niewiele poniżej 49%. Żeby ją skutecznie zastąpić, zbiory rzepaku w Europie musiałyby wzrosnąć 1,4 krotnie, czyli osiągnąć 

poziom 22 mln ton, co wymagałoby 6 mln ha ziemi pod uprawę rzepaku w tych 3 krajach. Jest to absolutnie nierealny scenariusz. Produkcja 

strączkowych w Europie również nie zastąpi soi. Produkcja białkowych strączkowych wynosi średnio 3,7 ton/ha, dostarczając 

w przybliżeniu 810 kg czystego białka z ha, czyli niewiele więcej niż uzyskujemy w produkcji, np. pszenicy (700 kg/ha). Tak więc nawet 

zwiększenie areału upraw strączkowych kosztem upraw pszenicy nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji.

Poza tym profil białkowy soi nie tak łatwo zastąpić innym produktem białkowym. Weźmy np. kury nioski. Zjadają one około 120 g 

paszy dziennie na sztukę. Jeśli taka kura miałaby w paszy tylko białko pochodzące ze strączkowych, nie byłaby w stanie fizjologicznie 

pobrać wystarczająco dużo takiej paszy, żeby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na białko.

Gazowy obcinacz do szybkiego i bezbolesnego obcinania 
ogonków u prosiąt 3-4 dni po narodzinach, zmniejsza ryzyko 
infekcji, wykonany ze stali nierdzewnej, w zestawie pojemnik gazu 
200ml. Nr kat. 221 – cena 149,90 zł netto + 23% VAT

Zapasowy zbiornik 
do obcinacza ogonków 
Nr ref. 22113
cena: 77,90 zł netto + 23% VAT

Zapasowy nóż
 do obcinacza ogonków
Nr ref. 22109
cena: 32,90 zł netto + 23% VAT

Gaz 
do obcinacza ogonków, 200ml
Nr ref. 1753
cena: 9,95 zł netto + 23% VAT

ul. Madziarska 38, 61-615 Poznań 
tel./fax: 61 822 01 21, tel.: 663 484 712, 663 484 711

www.insatex.pl, e-mail: biuro@insatex.pl

PROMOCJA PROMOCJA PROMOCJA
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Sezon targów i wystaw w roku 2015 zakończył się w drugi weekend września wystawami w Barzkowicach i Bolesławowie. W roku 

bieżącym około 250 wystawców na terenie całego kraju zaprezentowało swój dorobek hodowlany podczas 19 imprez o charakterze 

wystawowym. Wszystkie prezentowane zwierzęta odznaczały się wysoką wartością genetyczną, użytkową i właściwym dla danej rasy 

pokrojem, co stanowiło dla komisji sędziowskich nie lada wyzwanie przy wyborze czempionów i wiceczempionów.

Podczas tegorocznej edycji targów i wystaw nie udało się zorganizować wystawy w Zakrzowie i w Klikowej, jednakże już teraz możemy 

zdradzić, iż w przyszłym roku wystawy te powrócą do kalendarza imprez rolniczych. Z przyczyn związanych z sytuacją epizootyczną na terenie 

Podlasia, na wystawie w Szepietowie zorganizowano jedynie stoisko informacyjne PZHiPTCh „POLSUS”. W Siedlcach również zabrakło zwierząt.

Już tradycyjnie ekspozycje i stoiska PZHiPTCh „POLSUS” uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzo-

wego. W ramach realizowanego projektu wystawowego stworzono internetową wyszukiwarkę hodowców - z danymi teleadresowymi, 

hodowlanymi, pozycjonowaniem na mapie oraz obliczaniem trasy dojazdu do konkretnych gospodarstw. Baza ta jest wsparciem dla działań 

promocyjnych prowadzonych w terenie. Dane są aktualizowane i administrowane przez pracowników „POLSUS”. Kolejne prace nad 

wyszukiwarką przewidują połączenie jej z Centralną Bazą Danych tak, by dane hodowlane mogły być uzupełniane na bieżąco.

Przyszłoroczny kalendarz targów i wystaw wygląda bardzo imponująco. Łącznie wpisało się w niego 25 imprez. Naszą ofertę wzbogacą 

dwie nowe wystawy zwierząt hodowlanych, tj. w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim oraz Studzieńcu na Mazowszu. Przyszły 

rok ma zostać zamknięty imprezą, która będzie zwieńczeniem wszystkich regionalnych wydarzeń. CENTRALNE TARGI ROLNICZE , zostaną 

zorganizowane pod Warszawą, w centrum wystawienniczym WARSAW EXPO w Nadarzynie i mają łączyć w sobie tematy z zakresu szeroko 

pojętego rolnictwa - maszyny, urządzenia, doradztwo, hodowlę roślinną i zwierzęcą, przemysł przetwórczy, spożywczy. Ambicją organizatorów 

jest, aby z czasem stworzyć na skalę kraju największe targi rolnicze w Polsce, a nawet w Europie Wschodniej. Wydarzenie to ma być 

połączeniem niemieckiego GRUNE WOCHE z francuskim SIAL-em.

Najlepsi z najlepszych
Joanna Kotwicz-Gilewska
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa

Wystawa Zwierząt Gospodarskich 
i Drobnego Inwentarza  w Gliśnie
30-31.05.2015r.

Glisno

Lubań
Pomorska Wojewódzka Wystawa 
Trzody Chlewnej w Lubaniu
6-7.06.2015r.

Kalsk
XXII Targi Rolnicze AGRO-TARG 2015
Pokaz Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza w Kalsku
7.06.2015 r.
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Poświętne
XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa Mazowiecka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem
13-14.06.2015r.

Sielinko
Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych Sielinko 2015
30-31.05.2015r

Bratoszewice
Targi Rolne „W sercu Polski” XVII Wojewódzka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
20-21.06.2015 r.

Stare Pole
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych w Starym Polu
20-21.06.2015 r.

Boguchwała
XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Boguchwale
27-28.06.2015 r.
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Szepietowo
XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie
27-28.06.2015 r.

Piotrowice
XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
i Maszyn Rolniczych Piotrowice koło Chojnowa
27-28.06.2015

Minikowo
XVI Regionalna Kujawsko-Pomorska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
4-5.07.2015 r.

Modliszewice
X Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Modliszewicach
4-5.07.2015r.

Sitno
XXIX Wystawa, Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
3-5.07.2015
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Żnin
XIII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Żninie
22-23.08.2015 r.

Siedlce
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
 w Siedlcach
5-6.09.2015r.

Barzkowice
XXVIII Barzkowickie Targi Rolne 
AGRO POMERANIA 2015
11-13.09.2015r.

Bolesławowo
XX Kociewska Wystawa i Pokaz 
Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie
12-13.09.2015 r.

Olsztyn
Warmińsko Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie
5-6.09.2015 r.
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produkcyjnym w odniesieniu do zwierząt 

użytkowych.

Zaburzenia w przejawianiu poten-

cjalnych możliwości wzrostowych przez 

płody można podzielić na pierwotne 

i wtórne. Do pierwotnych należą przyczy-

ny: genetyczne, naczyniowe, autoimmu-

nologiczne i infekcyjne, natomiast do 

wtórnych: nieodpowiednie, w stosunku do 

potrzeb, odżywianie płodu. W przypadku 

świń może być ono warunkowane 

niedożywieniem matki i/lub jej wysoką 

płodnością.

W badaniach na myszach i owcach 

wykazano, że osłabienie syntezy łożys-

kowej i płodowej tlenku azotu (NO) 

redukuje przepływ krwi łożysko-płód oraz 

osłabia rozszerzalność naczyń, co ma 

bezpośredni związek ze stopniem odży-

wienia płodów. Naukowcy twierdzą, że 

środowisko wewnątrzmaciczne u ssaków 

jest ważniejszym determinantem rozwoju 

płodu niż jego genom.

Ponadto uważa się, że bodźce ży-

wieniowe jakie działają w okresie rozwoju 

płodu, mogą pozostawić trwałą „pamięć” 

poprzez zmianę epigenicznego statusu 

genomu płodu i ekspresji genów. Wyniki 

eksperymentów prowadzonych na my-

szach i szczurach wskazują, że może to 

Problem IUGR
u zwierząt

Czynnik macicznego ograniczenia 

rozwoju płodów - IUGR (ang. intrauterine 

growth retardation) jest definiowany jako 

osłabiony wzrost i rozwój embrionów i pło-

dów ssaków lub ich organów w czasie 

ciąży. Efektem tego jest niska masa ciała 

przy urodzeniu. Problem dotyczy zwierząt 

wielopłodowych (świń, myszy, szczurów), 

zwierząt rodzących jedno młode (bydło, 

owce) oraz ludzi.

Wzrost płodowy jest złożonym 

procesem biologicznym. Pozostaje on pod 

wpływem czynników genetycznych i epi-
1)genetycznych  oraz czynników środo-

wiskowych. Wpływają one na rozmiar i wy-

dolność funkcjonalną łożyska, łożyskowy 

przepływ krwi, transfer składników pokar-

mowych i tlenu z organizmu matki do 

organizmu płodu, dostępność składników 

pokarmowych dla płodu, równowagę hor-

monalną i równowagę ścieżek metabo-

licznych. Zmiany w odżywianiu płodu oraz 

zmiany w zakresie statusu endokrynnego 

mogą mieć wpływ na zmiany adaptacyjno-

rozwojowe, strukturalne, fizjologiczne, 

metaboliczne oraz wzrost postnatalny, co 

jest szczególnie ważne w wymiarze 

m.in. zmieniać dostępność aminokwasów 

i mikroskładników odżywczych dla płodu.

Problem IUGR jest ważny również 

w odniesieniu do ludzi, gdyż jego wystą-

pienie może predysponować do chorób 

metabolicznych, endokrynologicznych 

i krążeniowych w życiu dorosłym.

Selekcja świń w kierunku plenności, 

wytworzenie linii o wysokich cechach roz-

rodczych i powszechne wykorzystywanie 

heterozji matczynej, którą przejawiają 

lochy mieszańce dwurasowe, spowo-

dowały wzrost liczebności miotu przy 

urodzeniu. Wysokiej plenności towarzyszy 

wzrastająca przeżywalność płodów, co 

prowadzi do większej częstotliwości 

występowania stłoczenia macicznego - 

IUC (ang. intrauterine crowding). Może to 

oddziaływać na pre- i postnatalny rozwój 

potomstwa.

W badaniach naukowych, m.in. nie-

mieckich i kanadyjskich potwierdzono, że 

warunkiem efektywności produkcji loch 

nowoczesnych genotypów jest uzyskanie 

dużej liczby prosiąt urodzonych i odsadzo-

nych z miotu w ciągu roku, i w okresie 

Plenność a maciczne 
ograniczenie wzrostu

Wpływ czynnika macicznego 
ograniczenia rozwoju płodów 
(IUGR) na masę ciała prosiąt 

przy urodzeniu, ich wzrost 
i wartość tuszy

Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opracowanie napisane w ramach projektu badawczego NN 311 082639

1)
Czynniki modyfikujące fenotyp niezależnie od informacji genetycznej na poziomie DNA - przyp. red. 
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być wynikiem stłoczenia macicznego, gdyż 

jak potwierdzono eksperymentalnie, przy 

zwiększającej się liczebności płodów 

w rogu macicy, przepływ krwi między 44 

a 111 dniem ciąży wykazuje tendencję 

malejącą. Wzrastająca konkurencja o po-

karm w życiu płodowym w licznych 

miotach może ograniczać ich wzrost z po-

wodu niedożywienia. Osłabienie wzrostu 

prenatalnego jest powiązane z przebie-
2)giem prenatalnej miogenezy , co następ-

czo wpływa na umięśnienie, otłuszczenie 

i jakość mięsa.

Wzrost masy ciała prosiąt przy uro-

dzeniu, a szczególnie małe zróżnicowania 

masy poszczególnych prosiąt w miocie 

i korzystny wpływ na miogenezę prena-

talną, może odbywać się przez selekcję 

genetyczną i oddziaływanie na korzystny 

stan środowiska macicznego.

Współczynnik korelacji genetycznej 

między liczbą żywo urodzonych prosiąt 

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

a między masą ciała noworodków a ich 

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

wpływie „efektu matczynego” na masę 

miotu i jej wyrównanie, jest możliwa 

genetyczna selekcja w kierunku wyrów-

nanej masy prosiąt. Cechą selekcyjną 

może być wyrównanie masy miotu przy 

urodzeniu i w 21. dniu, ponieważ między 

odchyleniami standardowymi masy pro-

siąt w tych terminach istnieje dość wysoka 

korelacja genetyczna (r = 0,51).

Będąca efektem IUGR niższa masa 

ciała przy urodzeniu, gorszy wzrost post-

natalny oraz brak wyrównania niedoboru 

masy poprzez mechanizm wzrostu 

kompensacyjnego, a także mniejsze 

umięśnienie tuczników, są zależne od 

warunków miogenezy w okresie życia 

płodowego.

W odniesieniu do tempa wzrostu 

i rozwoju mięśni szkieletowych w życiu 

świni można wyróżnić pięć okresów:

Okres I - trwający od zapłodnienia do 

35. dnia prośności (w tej fazie może 

wystąpić zjawisko stłoczenia ma-

IUGR a miogeneza

è

użytkowania. Rezultaty wielu eksperymen-

tów, w tym np. wyniki amerykańskich i nie-

mieckich badaczy wskazują, że postęp 

hodowlany w cechach rozrodczych, cha-

rakteryzujących się niską odziedziczal-

nością i powtarzalnością, jest niewielki. 

Oznacza to, że do poprawy wskaźników 

rozrodczych mogą prowadzić przede 

wszystkim modyfikacje w obszarze śro-

dowiska zewnętrznego i wewnętrznego. 

Środowisko oddziałuje na zwierzę poprzez 

żywienie i metabolizm paszy, utrzymanie, 

technikę rozrodu i użytkowania. Ostatecz-

nie o wynikach reprodukcji decydują: wiek 

samic, odżywianie zarodków i płodów 

w czasie ciąży, pozycja wewnątrzmacicz-

na, pojemność macicy, zagęszczenie 

płodów i wielkość miotu oraz procesy 

endokrynno-hormonalne u dojrzewających 

i dojrzałych zdrowych samic.

Masa prosiąt przy urodzeniu i jej 

zróżnicowanie wewnątrz miotu są ważne 

produkcyjnie i ekonomicznie. Wzrost 

liczebności miotu powoduje zmniejszenie 

średniej masy prosiąt noworodków, gdyż 

cechy te są ze sobą negatywnie sko-

relowane (r = 0,46). Przy zwiększeniu 

liczebności miotu zwiększa się zmienność 

masy ciała prosiąt noworodków wewnątrz 

miotów, czyli zmniejsza się jego wyrów-

nanie. Niska masa ciała i duża zmienność 

wewnątrz miotów przy urodzeniu jest 

negatywnie skorelowana z przeży-

walnością prosiąt i może wpływać na 

cechy użytkowe, takie jak: tempo wzrostu 

w okresie wychowu i tuczu oraz umięś-

nienie i otłuszczenie tuszy. Wykazano, że 

wzrost liczebności miotu z 11 do 16 sztuk, 

powoduje zmniejszenie średniej masy 

ciała urodzonych prosiąt o ponad 20% 

oraz zwiększenie udziału prosiąt ważą-

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

lizowanym eksperymencie poziom strat 

(prosięta martwo urodzone i upadki 

w pierwszej dobie życia) w grupie prosiąt 

lekkich (poniżej 1 kg) wynosił odpo-

wiednio: 11 i 17%, a w grupie prosiąt 

ciężkich (powyżej 1 kg) tylko 4 i 3%. 

Znaczącej poprawie płodności towarzyszy 

zwiększenie (niekiedy nawet pięciokrotne) 

liczby prosiąt martwo urodzonych. Może to 

cicznego),

Okres II - obejmujący przedział cza-

sowy od 35. do 55. dnia prośności, 

związany z pierwszą fazą formo-

wania włókien mięśniowych,

Okres III - przypadający na 55. - 90. 

dzień ciąży, związany z drugą fazą 

formowania włókien mięśniowych,

Okres IV - trwający od 90. do 95. dnia 

prośności, w którym następuje 

ostateczne ustalenie liczby włókien 

mięśniowych,

Okres V - przypadający po urodze-

niu, w którym w procesie hipertrofii 

następuje wzrost i dojrzewanie 

mięśni.

W badaniach stwierdzono zależ-

ności między poziomem żywienia loch 

prośnych i ich kondycją oraz wynikami 

reprodukcji, a także rozwojem włókien 

mięśniowych u płodów, masą ciała potom-

stwa przy urodzeniu, tempem wzrostu 

prosiąt i wartością rzeźną tuczników. 

Wyniki nie są w pełni jednoznaczne, ale 

niektóre z nich wskazują, że istnieje mo-

żliwość żywieniowego oddziaływania na 

miogenezę włókien wtórnych u świń, 

formowanych między 55. a 90. dniem 

prośności. Podwyższony poziom żywienia 

loch w środkowej fazie ciąży, w stosunku 

do przyjętych i stosowanych standardów 

(norm), powoduje wzrost liczby włókien 

wtórnych u potomstwa, co może popra-

wiać ich tempo wzrostu i wykorzystanie 

paszy w późniejszym okresie wzrostu. 

Programowanie rozwoju zarodkowego 

i płodowego zwierząt gospodarskich 

uwzględnia takie cechy użytkowe, jak: 

wzrost, umięśnienie i otłuszczenie. Rozwój 

mięśni szkieletowych zachodzi na drodze 
3)miogenezy i adipogenezy . Wzajemna 

aktywność w zakresie tych dwóch 

procesów może wpływać na zawartość 

tłuszczu śródmięśniowego, a tym samym 

na jakość mięsa.

Analiza wyników różnych badań 

pozwala stwierdzić, że oś matczynej 

è

è

è

è

IUGR a gospodarka 
hormonalna

Opracowanie napisane w ramach projektu badawczego NN 311 082639

2)Powstawanie mięśni szkieletowych - przyp. red.
3)
Odkładanie się tkanki tłuszczowej - przyp. red.
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krótki okres czasu (2 tygodnie w pierw-

szym trymestrze ciąży), nie zaobserwo-

wano jej wpływu na przeżywalność 

embrionów, średnią ich masę a także 

średnią masę nowo narodzonych prosiąt. 

Jednak porównanie masy 25% prosiąt 

najlżejszych wewnątrz miotów wykazało, 

że ich masa w grupie matek otrzy-

mujących somatotropinę była wyższa niż 

w grupie kontrolnej. Szczególnie cenne 

było to, że u wszystkich prosiąt nowo-

rodków urodzonych przez lochy otrzy-

mujące hormon wzrostu, wystąpił istotny 

statystycznie (P<0,01) wzrost masy 

przewodu pokarmowego, mimo tej samej 

średniej masy ciała przy urodzeniu.

Należy stwierdzić, że osłabiony 

wzrost i rozwój embrionów oraz płodów 

ssaków lub ich organów (IUGR) wykazuje 

związek ze zwiększającą się płodnością 

loch. Jeśli celem, do którego dążymy, jest 

wzrost masy ciała prosiąt przy urodzeniu 

oraz zwiększenie wyrównania miotów, to 

działania, które temu służą polegać 

powinny na utrzymaniu korzystnego 

środowiska matczynego. Ograniczenie 

niedożywienia macicznego jest możliwe 

przede wszystkim poprzez żywieniowe 

oddziaływanie na prośne lochy, co ma 

wpływ również na gospodarkę hormo-

nalną samic. Wtórnie wpływa to korzystnie 

na miogenezę prenatalną, co skutkuje 

lepszym wzrostem i rozwojem mięśni 

szkieletowych oraz adipogenezę. Prefero-

wanie loch o bardzo dużej plenności, bez 

zmniejszenia oddziaływania na stłoczenie 

maciczne, nie przyczyni się do wzrostu 

efektywności produkcji wieprzowiny.

Masa ciała prosiąt przy urodzeniu ma 

wpływ na przyrosty dobowe potomstwa 

i cechy tuszy, w tym zawartość mięsa 

chudego i tłuszczu oraz proporcje mięśni 

w szynce i polędwicy; im jest ona większa, 

tym efekty są lepsze. Jednak wyniki badań 

prezentowane w literaturze naukowej, 

dotyczące liczby włókien mięśniowych 

u potomstwa loch, które okresowo w ciąży 

otrzymywały zwiększone dawki paszy, 

Wpływ masy ciała 
prosiąt przy urodzeniu 
na cechy wzrostu

somatotropiny może odgrywać istotną rolę 

w „koordynacji” wykorzystania składników 

pokarmowych między tkankami matki, 

łożyska i płodów. Zauważono, że wew-

nątrzmaciczne hamowanie wzrostu 

(IUGR) jest powiązane z niższą niż 

normalnie koncentracją hormonu wzrostu - 

STH (somatotropina, ang. GH) i insulino-

podobnego czynnika wzrostu (ang. IGF-1) 

w plazmie krwi loch. Na tej podstawie 

postawiono hipotezę, że ściśle określony 

poziom (optymalny) GH i IGF-1 może 

warunkować normalny wzrost i rozwój 

płodów.

W celu określenia, czy wzrost mat-

czynego GH wpływa korzystnie na wzrost 

płodów, ograniczono poziom żywienia loch 

(lochy pierwiastki żywiono na poziomie 

30% pobrania paszy do woli w okresie 

ciąży), stosując jednocześnie lub nie, 

między 25. a 50. dniem ciąży, iniekcję 

świńskiej somatotropiny. Stwierdzono, że 

masa płodów, ich długość i wymiar czaszki 

wzrastały istotnie (P<0,01) przy sto-

sowaniu somatotropiny. Badając poziom 

glukozy, mocznika i azotu aminowego we 

krwi matki i płodów stwierdzono, że wzrost 

płodów w pierwszej połowie ciąży u matek 

niedożywionych limituje dostępność 

aminokwasów (a nie glukozy). Podawanie 

somatotropiny wzmaga transfer składni-

ków pokarmowych do płodów poprzez 

membrany łożyskowe, a co szczególnie 

ważne, zwiększa dostępność aminokwa-

sów. Przy podawaniu lochom rekombino-

wanej somatotropiny (rpST) obserwowano 

istotny (P<0,01) wzrost zawartości białka 

i suchej masy w łożysku, a także wzrost 

powierzchni kontaktowej płodowo-łożys-

kowej. Podając świńską somatotropinę 

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

do 100. dnia ciąży stwierdzono, że przy 

wydłużonym czasie podawania pST wy-

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

przy urodzeniu; u wieloródek i pierwiastek 

odpowiednio o 16% i 5,6%. Różnica 

w reakcji prosiąt urodzonych przez lochy 

pierwiastki i wieloródki wynikała z ogra-

niczenia oddziaływania metaboliczno-

łożyskowego pST wskutek konkurencji 

pokarmowej między potrzebami płodów a 

organizmem rosnącej jeszcze pierwiastki. 

Podając świńską somatotropinę przez 

bywają sprzeczne, np. nie stwierdzano 

różnic w liczbie włókien lub ich liczba 

zmniejszała się. Niektórzy podają, że po-

tomstwo loch, które okresowo otrzymywały 

w ciąży niskiej większe dawki paszy, 

charakteryzowało się większą zawartością 

chudego mięsa w tuszy, podczas gdy inni 

takiego związku nie obserwowali. Wyniki 

różnych badań nie były i nie są jedno-

znaczne, co uzasadnia potrzebę prowa-

dzenia dalszych studiów w tym zakresie.

Masa ciała urodzonych prosiąt była 

analizowana w aspekcie jej wpływu na 

wyniki odchowu i tuczu oraz cechy rzeźne 

ilościowe (zawartość mięsa i tłuszczu 

w tuszy i/lub wyrębach) i jakościowe 

(cechy fizyko-chemiczne i sensoryczne 

wieprzowiny). W licznych eksperymentach 

określono związek między masą prosiąt 

przy urodzeniu a ich tempem wzrostu do 

odłączenia oraz w okresie od odłączenia 

do uzyskania masy ubojowej około 110-

120 kg. Prosięta o niskiej masie ciała przy 

urodzeniu miały istotnie niższe przyrosty 

dobowe do odłączenia od matek i w okre-

sie tuczu niż zwierzęta należące do klas 

o wyższej masie ciała przy urodzeniu. 

Konsekwencją tego było uzyskanie masy 

ubojowej później, średnio o 7-9 dni przez 

zwierzęta najlżejsze przy urodzeniu. Bada-

jąc wpływ masy prosiąt noworodków na 

przeżywalność ich przy matkach, uzys-

kano najlepsze wyniki dla prosiąt naj-

cięższych. Obecność w miotach prosiąt 

o niskiej masie ciała powodowała brak 

wyrównania masy noworodków, który 

utrzymywał się przy odsadzeniu.

Kontrolując wykorzystanie paszy 

przez zwierzęta rosnące, różniące się 

przy urodzeniu masą ciała uzyskano w ba-

daniach rozbieżne wyniki. W niektórych 

z nich nie wykazano wpływu masy urodze-

niowej prosiąt na wykorzystanie paszy 

przez świnie rosnące, w innych potwier-

dzono taką zależność. Zużycie paszy na 

1 kg przyrostu masy ciała prosiąt lżejszych 

przy urodzeniu w porównaniu z cięższymi, 

może być większe o ponad 8%.

Zróżnicowanie wartości korelacji 

(tab. 1) może wynikać z różnic we wzroście 

umięśnienia, które są spowodowane liczbą 

i rozmiarami włókien mięśniowych, a te 

wynikają z różnic w proliferacji komórek 
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szym i silniejszym rodzeństwem oraz 

z uwarunkowań fizjologicznych. Wyniki 

dwóch przytoczonych eksperymentów 

jednoznacznie wskazują na potrzebę 

ograniczenia niedożywienia płodów, gdyż 

tylko uzyskanie optymalnej masy ciała 

prosiąt przy urodzeniu gwarantuje uzys-

kanie dobrego tempa wzrostu i wykorzy-

tania paszy zarówno w odchowie przy 

matkach, jak i w tuczu. Stosowanie mie-

szanek mlekozastępczych, czy też wyko-

rzystanie loch mamek, chociaż doraźnie 

wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla 

wyników uzyskiwanych w sektorze odcho-

wu, w ogólnym rachunku ekonomicznym 

stada działającego w cyklu zamkniętym 

jest nieefektywne, gdyż generuje dodat-

kowe koszty paszy i robocizny oraz 

wydłuża tucz. Stosowanie paszy mleko-

zastępczej poprawia tempo wzrostu pro-

siąt od urodzenia do odłączenia od matki, 

ale później ulega likwidacji korzystny 

wpływ jej stosowania. To masa prosiąt przy 

urodzeniu ma największy wpływ na tempo 

wzrostu od odłączenia do uboju.

Na podstawie dostępnych wyników 

badań można podać oczekiwane różnice 

w przyroście dobowym prosiąt ważących 

przy urodzeniu 1,0 lub 2,0 kg (tab. 2).

Określenie wpływu masy ciała 

prosiąt przy urodzeniu na cechy rzeźne 

tuszy wyrażone jej umięśnieniem i otłusz-

czeniem oraz zawartość tłuszczu 

Wpływ masy ciała 
prosiąt przy urodzeniu 
na cechy umięśnienia 
i otłuszczenia tuszy

satelitarnych i w przemianie białkowej. 

Potwierdzają to różnice w zawartości DNA 

i RNA we włóknach, jako wskaźnikach 

przemiany białkowej i syntezy specyficz-

nych białek mięśniowych. Dlatego zmiana 

tempa wzrostu rodzeństwa o różnej masie 

może być tłumaczona zarówno liczbą 

włókien, jak też ich wzrostem. Stwierdzona 

mniejsza liczba włókien mięśniowych 

u prosiąt o niższej masie pozwala sądzić, 

że jest ona wynikiem niedożywienia ma-

cicznego rodzeństwa o niższej masie.

Wyniki o dużej wartości praktyczne 

ilustrujące przebieg wzrostu rosnących 

świń uzyskano w badaniach, w których 

w żywieniu prosiąt ssących, różniących się 

masą ciała przy urodzeniu zastosowano 

paszę mlekozastępczą o wysokiej wartości 

pokarmowej. Gdy obie grupy prosiąt, tj. 

lekkich i ciężkich przy urodzeniu otrzymy-

wały paszę mlekozastępczą, różnica masy 

ciała w wieku 30 dni wyniosła 3,0 kg. Gdy 

stosowano w dokarmianiu prosiąt pasze 

o niskiej wartości pokarmowej, różnica 

była mniejsza i wyniosła 1,7 kg. Wyższa 

wartość pokarmowa paszy podawanej 

prosiętom w czasie intensywnego wycho-

wu nie ograniczała w dalszym okresie 

wzrostu - tuczu, niekorzystnego wpływu 

niższej masy przy urodzeniu.

Wykazano też, że prosięta ważące 

przy urodzeniu <1,0 kg (osiągające <65% 

masy pozostałego rodzeństwa i ważące 

średnio tylko 0,79 kg), rosły wolniej niż 

cięższe rodzeństwo. W celu poprawy sta-

nu odżywienia część z nich podsadzono 

do mamek. Ich tempo wzrostu do masy 

26 kg było podobne jak prosiąt cięższych 

przy urodzeniu, jednak w tuczu uległo 

istotnemu spowolnieniu (P≤0,05) w porów-

naniu z ciężkim rodzeństwem. Wykorzys-

tanie paszy przez prosięta lekkie (tzw. 

marginalne), wychowywane przy mam-

kach było istotnie mniej efektywne. Niższe 

tempo wzrostu prosiąt bardzo lekkich 

wynikało z ich statusu behawioralnego, 

czyli niemożności konkurowania z cięż-

śródmięśniowego było przedmiotem 

licznych badań, a uzyskane rezultaty 

bywały rozbieżne. W jednym z doświad-

czeń wykazano, że prosięta o niskiej masie 

urodzeniowej (lekkie - L) posiadały bar-

dziej tłuste tusze, większą aktywność 

enzymów syntezy kwasów tłuszczowych -

FAS i enzymu malonowego w tkance 

tłuszczowej oraz zwiększoną średnicę 

adipocytów w tłuszczu podskórnym w po-

równaniu z prosiętami ciężkimi (C). Zawar-

tość lipidów w mięśniu półścięgnistym była 

u zwierząt L w porównaniu z C większa 

o 12% (P≤ 0,01), ale jednocześnie nie 

stwierdzono takich różnic w mięśniu naj-

dłuższym grzbietu. W kolejnym ekspery-

mencie nie potwierdzono statystycznie 

istotnych różnic w mięsności tuczników, 

w masie mięśnia półścięgnistego i dzien-

nym odkładaniu mięsa między grupami 

świń różniących się masą ciała przy 

urodzeniu (P>0,05). Jednak masa 

badanego mięśnia i dzienne odkładanie 

mięsa wykazywały korzystne zmiany 

progresywne w grupach o większej masie 

prosiąt przy urodzeniu (prosięta lekkie, 

średnie, ciężkie przy urodzeniu - masa 

mięśnia: 359, 413, 447 g; dzienne odkła-

danie mięsa: 268, 303, 324 g). Oszaco-

wana przez autorów korelacja między 

masą przy urodzeniu a tempem odkłada-

nia mięsa u świń wyniosła r=0,28, 

a występujące między grupami rozbież-

ności wynikały z różnic w cechach włókien 

mięśniowych.

W badaniach przeprowadzonych 

ponad 30 lat temu, w których porówny-

wano umięśnienie i otłuszczenie trzech 

grup rodzeństwa różniącego się masą przy 

urodzeniu, nie stwierdzono istotnych 

różnic w wartościach cech rzeźnych 

(P>0,05), mięsności tuczników, średniej 

grubości słoniny i powierzchni „oka” 

polędwicy. W jednym z eksperymentów 

przeprowadzonym w ostatnich latach, 

w którym czynnikiem doświadczalnym była 

masa ciała prosiąt  noworodków, 
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Tabela 1. Współczynniki korelacji (r) potwierdzające związek masy urodzeniowej 
z tempem wzrostu młodych świń, Dwyer i wsp., 1993; Nissen i wsp., 2004

Korelacja u prosiąt między: r

Masą ciała przy urodzeniu a tempem wzrostu do masy 6 kg (wieku 4. tygodni) 0,36

Masą ciała przy urodzeniu a tempem wzrostu od masy 6 do 26 kg 0,58

Masą ciała przy urodzeniu a masą przy odłączeniu 0,53

Masą ciała przy urodzeniu a masą przy uboju 0,29

Masą ciała przy urodzeniu a średnim przyrostem do masy ubojowej 0,24

Tabela 2. Oczekiwane różnice w tempie wzrostu rosnących świń od urodzenia 
(masa ciała 1,0 lub 2,0 kg) do uboju (102,5 kg), Schinckel i wsp., 2010

Prosięta o masie ciała 1,0 kg w porównaniu z prosiętami 
o masie ciała 2,0 kg rosną wolniej:

Różnica w tempie wzrostu:

Do masy ciała 46,7 kg o 82 g/dzień

Do masy ciała 64,6 kg o 71 g/dzień

Do masy ciała 83,5 kg o 46 g/dzień

Do masy ciała 102,5 kg o 43 g/dzień
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ników proteolizy białek śródmięśniowych: 

titiny, nebuliny i troponiny, które przy-

życiowo są odpowiedzialne za utrzymanie 

strukturalnej integralności miofibryli 

wykazują, że ich degradacja poubojowa 

powoduje osłabienie struktury miofibryli, 

co przyczynia się do poprawy kruchości 

mięsa i wpływa na jego wodochłonność. 

Większą proteolizę titiny i nebuliny po 24 

i 72 godzinach od uboju stwierdzono u pro-

siąt cięższych. Dlatego próby pieczonego 

mięśnia najdłuższego grzbietu od prosiąt 

o dużej masie ciała przy urodzeniu w po-

równaniu z próbami tego mięśnia od 

prosiąt lżejszych, cechowały się istotnie 

większą kruchością w ocenie sensorycznej 

(P≤0,01). Świnie o średniej i dużej masie 

ciała przy urodzeniu tworzyły też istotnie 

więcej pigmentu. Ilość pigmentu mierzona 

ilościowo zwiększa się z wiekiem zwierząt, 

czyli jednocześnie ze wzrostem średnicy 

włókien mięśniowych. Świnie zaliczone na 

etapie noworodka do grupy o średniej 

i dużej masie ciała miały większy przekrój 

wydzielono spośród rodzeństwa trzy grupy 

zwierząt, tj. prosięta lekkie - L (25%), 

średnie - Ś (50%) i ciężkie - C (25%), a nas-

tępnie określono ich cechy umięśnienia 

i otłuszczenia w dniu narodzin (tab. 3) i w 

182. dniu życia (tab. 4).

Prosięta najlżejsze miały istotnie 

mniejszą (P≤0,05) zawartość mięsa w cie-

le i istotnie mniejsze masy badanych 

mięśni niż prosięta z pozostałych dwóch 

grup (tab. 3). Jednocześnie prosięta 

najlżejsze przy urodzeniu miały najniższą 

zawartość kinazy kreatyninowej, będącej 

miarą rozwoju mięśni, w porównaniu z gru-

pą prosiąt Ś i C. Istotnemu statystycznie 

zróżnicowaniu podlegała też zawartość 

DNA ogólnego w mięśniu półścięgnistym, 

która u prosiąt L vs Ś i C była najmniejsza.

Mięsność i powierzchnia „oka” 

polędwicy ubitych tuczników były mniejsze 

a udział tłuszczu istotnie większy (P≤0,05) 

w grupie prosiąt lekkich w stosunku do 

pozostałych.

W literaturze tematu znajdujemy również 

informacje, które wskazują, że w miotach 

prosiąt lekkich, średnich i ciężkich przy 

urodzeniu występują różnice w wycieku 

swobodnym badanych prób mięsa, w tym 

istotne między grupą prosiąt L vs. Ś i C. 

Jakość technologiczna prób z mięśnia 

najdłuższego grzbietu była obniżona 

u prosiąt lekkich (pH, wyciek swobodny), 

jak też u prosiąt ciężkich (przewodnictwo 

elektryczne, jasność). Jakość mięsa była 

optymalna u prosiąt o średniej masie, co 

upoważnia do stwierdzenia, że produkcja 

miotów o zrównoważonej masie przy 

urodzeniu może okazać się korzystna dla 

optymalizacji tuczu i jakości mięsa.

Wyniki uzyskane w eksperymentach 

przez różnych badaczy wskazują, że pro-

sięta o małej masie ciała przy urodzeniu 

rosną wolniej i osiągają masę ubojową 

później niż ich rówieśnicy o średniej i dużej 

masie ciała przy urodzeniu.

Wyniki badań nad wpływem zwolnio-

nego wzrostu i rozwoju w okresie pre-

natalnym, który odzwierciedla obniżona 

masa ciała prosiąt noworodków, i jej wpły-

wu na cechy umięśnienia i otłuszczenia 

tuszy różnią się. Część uzyskanych w eks-

perymentach wyników wskazuje, że masa 

prosiąt przy urodzeniu nie ma znaczącego 

wpływu na cechy umięśnienia i otłusz-

czenia. Inne dostarczają informacji o więk-

szym otłuszczeniu tusz prosiąt lekkich 

w porównaniu z prosiętami ciężkimi, co wy-

nika z większej aktywności enzymów syn-

tezy lipidów. Według niektórych badaczy 

większe otłuszczenie prosiąt lekkich 

dotyczy tylko tłuszczu śródmięśniowego.

Z analizy wyników badań, uwzględ-

niających wpływ masy prosiąt przy urodze-

niu na cechy fizyko-chemiczne i senso-

ryczne mięsa wynika, że wpływ taki 

dotyczy przede wszystkim wycieku 

swobodnego i kruchości mięsa. Mięso 

prosiąt o niskiej masie przy urodzeniu vs 

prosiąt o większej m.c. charakteryzuje 

większy wyciek swobodny oraz obniżona 

kruchość. Tylko w nielicznych badaniach 

nie potwierdzono istotnego wpływu zróżni-

cowanej masy ciała nowo narodzonych 

prosiąt na cechy jakościowe wieprzowiny.

Wykaz piśmiennictwa u Autorów.

Podsumowanie
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Tabela 4. Cechy rzeźne tuczników różniących się masą ciała przy urodzeniu

Grupa - masa ciała 
prosiąt przy urodzeniu, kg 

Udział mięsa, % Udział tłuszczu, % 
Powierzchnia „oka” 

polędwicy, cm2

L - 0,94 54,8 24,6 a 44,9

Ś - 1,39 56,2 22,6 b 48,7

C - 1,80 56,2 22,9 b 49,1

Masa mięśnia
 psoas major, g

Tabela 3. Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wybrane cechy rzeźne noworodków

Grupa - masa ciała 
przy urodzeniu, kg

Udział mięsa u prosiąt 
noworodków, %

Udział tłuszczu 
podskórnego, %

Masa mięśnia
półścięgnistego, g

L - 0,94 42,5 a 8,77 2,00 a

Ś - 1,39 44,6 b 8,59 3,11 b

C - 1,80 45,2 b 8,84 3,92 c

2,46 a

3,83 b

4,74 c

Wpływ masy ciała 
prosiąt przy urodzeniu 
na jakość mięsa 
tuczników

Wyniki nielicznych badań wskazują, 

że masa prosiąt przy urodzeniu nie ma 

znaczącego wpływu na cechy fizyko-

chemiczne i sensoryczne mięsa, takie jak 

np. wyciek swobodny, zapach, soczystość, 

jasność. Zmiany w przebiegu przemian 

pośmiertnych w mięśniach o charakterze 

proteolitycznym, mają związek z masą 

prosiąt przy urodzeniu, a ta wpływa na 

niektóre cechy jakości mięsa, w tym 

intensywność barwy. Oznaczenia wskaź-

włókien w mięśniu półścięgnistym niż 

osobniki lekkie. Udział pigmentu jest po-

zytywnie skorelowany z wysyceniem 

czerwienią, co w ocenie konsumenckiej 

jest korzystne. W badaniach stwierdzono 

też większy obrót białka u prosiąt 

cięższych w porównaniu z lekkimi. Był on 

powiązany ze wzrostem syntezy enzymów 

proteolitycznych, które mogą mieć pozy-

tywny wpływ na kruchość wieprzowiny. 

Oznaczając marmurkowatość, barwę 

i zawartość tłuszczu śródmięśniowego 

w mięśniu polędwicy wykazano, że grupy 

L vs. C miały istotnie wyższą punktację 

marmurkowatości i większą procentową 

zawartość tłuszczu śródmięśniowego. 
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stabilizowaną temperaturą (zasilanie 230V 

lub 12V). Można też użyć torby izoter-

micznej, jednak powinna ona zostać 

ustawiona w pomieszczeniu, w którym 

panuje temperatura około 17°C. Okres 

przechowywania w takich warunkach 

zależy od rodzaju rozcieńczalnika użytego 

do konserwacji dawek inseminacyjnych. 

Najczęściej dawki nasienia zachowują 

przydatność do inseminacji przez 5 do 7 dni.

Pozyskane ejakulaty knura konfek-

cjonowane w tubach lub saszetkach 

(blisterach) wymagają podgrzania przed 

wykonaniem inseminacji. Najlepiej użyć do 

tego celu ciepłej wody o temperaturze nie 

przekraczającej 34°C. Czas podgrzewania 

dawki to 1-2 minuty. Podgrzewanie na-

sienia niesie za sobą ryzyko popełnienia 

szeregu błędów. Należy pamiętać, że zbyt 

wysoka temperatura jest zabójcza dla 

plemników. Podobnie działa bezpośredni 

kontakt z wodą, a raz podgrzanej dawki, 

jeśli wystygnie, nie można ponownie 

podgrzać i wykorzystać do inseminacji. 

Dobrym rozwiązaniem, chroniącym przed 

błędami związanymi z podgrzewaniem 

nasienia, jest użycie katetera Gedis. Nie 

wymaga on podgrzewania przed insemi-

nacją, a dzięki jego konstrukcji do macicy 

lochy trafia nasienie podgrzane w sposób 

naturalny - od temperatury jej ciała.

Inseminacja jako sztuczne unasie-

nianie zwierząt gospodarskich jest 

szeregiem działań prowadzących do 

zapłodnienia samicy bez bezpośredniego 

kontaktu z samcem.

1. Pozyskiwanie ejakulatów.

2. Ocena makro- i mikroskopowa 

ejakulatów.

3. Rozrzedzenie i konfekcjonowanie.

4. Przechowywanie nasienia.

5. Dystrybucja dawek inseminacyjnych.

6. Unasienienie samicy.

Za pierwsze pięć etapów inseminacji 

odpowiada centrum pozyskiwania nasie-

nia, inaczej Stacja Unasieniania Loch. 

Ostatni etap może być wykonywany przez 

inseminatora lub samodzielnie przez 

właściciela zwierząt lub jego pracownika. 

Wprowadzenie w 2003 roku katetera Gedis 

znacznie uprościło i skróciło czas wyko-

nania zabiegu unasieniania.

Dawki inseminacyjne z nasieniem 

knura należy przechowywać w tempera-

turze ok. 17°C (± 2°C), unikając wahań 

temperatury i chroniąc je przed dostępem 

światła słonecznego. Najlepsze warunki 

zapewni zastosowanie termoboksu ze 

Etapy inseminacji:

Innym powszechnym błędem popeł-

nianym podczas inseminacji loch jest brak 

właściwej higieny. Przed zabiegiem należy 

koniecznie przemyć i osuszyć srom samicy, 

ale też zadbać o czystość sprzętu używa-

nego do inseminacji. Tu również z pomocą 

przychodzi technologia Gedis - katetery są 

zapakowane w zapewniającą sterylność 

folię, którą usuwa się dopiero bezpośrednio 

przed zabiegiem. Dobrym środkiem do 

higieny sromu może być, np. ciepła woda 

z mydłem. Do osuszenia sromu można 

użyć papierowych chusteczek higienicz-

nych lub papieru toaletowego. Zalecana 

jest ostrożność ze stosowaniem środków 

dezynfekcyjnych - są zabójcze również dla 

plemników.

Cofanie (tzw. „odbijanie”) nasienia 

przez lochę najczęściej jest wynikiem zas-

tosowania do inseminacji nasienia zbyt 

słabo lub wcale niepodgrzanego. Również 

pośpiech podczas unasieniania jest złym 

doradcą. Należy podejść do tego zadania 

z cierpliwością i pozwolić, aby inseminacja 

odbyła się w sposób możliwie najbardziej 

zgodny z naturą. Dawka nasienia powinna 

zostać zassana przez lochę i powoli 

spłynąć do jej dróg rodnych. Zbyt szybkie 

wtłaczanie nasienia może również spowo-

dować efekt „odbijania”.

Inseminacja w rozrodzie świń - 
Gedis twój zysk !!!

dr inż. Dariusz Kowalewski
mgr inż. Piotr Garlicki
SHiUZ w Bydgoszczy

Zalety stosowania katetera Gedis

üNasienie w kateterze Gedis nie wymaga podgrzewania przed zabiegiem.

üGedis gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa sanitarnego - do momentu inseminacji kateter jest sterylnie opakowany.

üWykonanie zabiegu jest maksymalnie uproszczone.

üPotwierdzona w praktyce wysoka skuteczność metody.

üWyższa liczebność miotu.

üZnaczna oszczędność czasu dzięki możliwości inseminacji kilku loch jednocześnie.
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Budowa katetera Gedis

Należy pamiętać, że każda, nawet najbardziej doskonała technologia rozrodu będzie skuteczna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną 

zachowane podstawowe zasady chowu i przygotowania lochy lub loszki do zabiegu inseminacji. Należy zatem zapewnić zwierzętom 

optymalne warunki środowiska i żywienia, zagwarantować wysoki status zdrowotny oraz profesjonalnie zorganizować pracę w chlewni.

Technika unasieniania 
kateterem Gedis

1. Katetery należy przechowywać w 

pozycji horyzontalnej w temp. +17°C 

(wahania do 2°C).

2. Przed zabiegiem unasieniania 

przemyć i osuszyć zewnętrzne drogi 

rodne lochy.

3. Wstrząsnąć zawartość katetera, 

uderzając nim kilkakrotnie, np. o dłoń.

4. Przez opakowanie z foli złamać 

czerwony korek tkwiący w główce 

katetera.

5. Rozerwać opakowanie z folii od 

główki katetera do jego podstawy

7. Wprowadzić kateter po górnym 

sklepieniu pochwy do szyjki macicy, 

dopchnąć kateter do oporu, prze-

kręcając w prawo lub w lewo. 

Następnie lekko pociągając do tyłu, 

upewnić się, czy kateter pewnie tkwi 

w szyjce macicy.

8. Odłączyć aplikator, jeśli był zasto-

sowany i pozwolić samicy na samo-

inseminację. Po ok. 10 minutach 

wyjąć kateter.

6. Posmarować żelem inseminacyjnym 

główkę i początkowy odcinek 

katetera.

Stacja Hodowli I Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy posiada w swojej ofercie nasienia 

knurów bardzo szeroką gamę knurów ras matecznych oraz knurów terminalnych do wykorzystania w 

inseminacji trzody chlewnej (oferta także na stronie internetowej www.shiuz.pl). Zachęcamy 

zainteresowanych hodowców i producentów trzody chlewnej do skorzystania z naszej atrakcyjnej, 

bogatej oferty, szczególnie konfekcjonowanej w kateterach Gedis !!!
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rozwijaniem produkcji - nie chciały ryzyko-

wać i płacić wyższych cen za żywiec a dys-

trybutorzy za mięso z systemu jakości, nie 

wiedząc jak się ono sprzeda.

Nowa perspektywa finansowa na lata 

2014-2020 pozwala na zmniejszenie tego 

ryzyka, bowiem przewiduje wsparcie dla 

rolników produkujących w systemach 

jakości, w tym w funkcjonującym na rynku 

od 2009 r. systemie PQS.

Po czerwcowych konsultacjach spo-

łecznych, w dniu 18 sierpnia 2015 r. ukaza-

ło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na przystępowanie 

do systemów jakości” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1195). Zgodnie z rozpo-

rządzeniem wsparcie możliwe jest z dwóch 

działań, tj. wsparcie na przystępowanie do 

systemów jakości i wsparcie działań 

informacyjnych i promocyjnych.

Pomoc finansowa dla pierwszego 

działania ma na celu zachęcenie rolników 

do produkcji żywności wysokiej jakości 

i zwiększenie ich uczestnictwa w unijnych 

i krajowych systemach jakości. Dofinanso-

wanie ma ułatwić prowadzenie produkcji 

w nowych warunkach związanych, np. z dos-

tosowaniem gospodarstw do standardów 

wymaganych przez systemy jakości czy 

z przeprowadzeniem procesu certyfikacji 

i kontroli. Wsparcie ma również umożliwić 

pokrycie dodatkowych kosztów produkcji do 

czasu, kiedy będą one odzwierciedlone 

w wyższych cenach produktów na rynku.

Wsparcie na 
przystępowanie do 
systemów jakości

Nareszcie! Realna stała się możli-

wość uzyskania wsparcia finansowego dla 

uczestników systemów jakości, w tym Pork 

Quality System (PQS). Przez sześć lat 

staraliśmy się o uzyskanie wsparcia dla rol-

ników produkujących żywiec w systemie 

PQS, zabiegając i w MRiRW, i w Brukseli 

o wpisanie systemu PQS jeszcze do 

PROW 2007-2013. Niestety, bez rezul-

tatów. Już wcześniej z takiego wsparcia 

korzystali producenci z innych systemów.

Zainteresowanie konsumentów 

wysokojakościową wieprzowiną zostało 

wywołane dzięki 3 - letniej kampanii infor-

macyjnej nt. systemu PQS, współfinanso-

wanej ze środków UE. W wyniku decyzji KE 

w ramach tej kampanii zabrakło intensyw-

nych działań skierowanych do pozostałych 

uczestników łańcucha produkcyjnego. Stąd 

trudniej było wywołać wśród rolników zain-

teresowanie nową produkcją, która wiązała 

się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. 

Tym bardziej, że od wielu lat sytuacja na 

rynku trzody chlewnej jest zła, a to właśnie 

hodowca lub producent miał być pierwszym 

ogniwem, który podejmie ryzyko produkcji 

w systemie, bez jakichkolwiek gwarancji 

osiągnięcia korzyści z tego tytułu. Zakłady 

mięsne również nie były zainteresowane 

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi 

aktywnemu zawodowo, który wytwarza 

produkty przeznaczone bezpośrednio lub 

po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, 

w ramach unijnych lub krajowych sys-

temów jakości. Wsparcie będzie udzielane 

jako roczna płatność motywująca, przez 

okres 3 lat i nie będzie mogło przekroczyć 

limitu określonego dla każdego z systemów 

jakości, określonego w rozporządzeniu. 

W przypadku systemu PQS wynosić 

będzie maksymalnie 1700 zł na rok. Pomoc 

będzie udzielana w formie zwrotu kosztów 

poniesionych na wydanie certyfikatu, 

składkę na rzecz grupy producentów, w tym 

zakup specjalistycznych publikacji związa-

nych z prowadzeniem produkcji w syste-

mie. Refundacja nie obejmuje podatku vat.

Doświadczenia innych krajów wska-

zują, że nawet gdy 100% rynku objęte jest 

systemem jakości i jest on rozpoznawalny 

przez konsumentów (np. niemiecki system 

QS, który funkcjonuje od prawie 15 lat), to 

nadal podejmowane są działania marketin-

gowe, bowiem i wypracowanie marki, i jej 

utrwalenie jest procesem ciągłym i wielo-

letnim. Dlatego produkcja w systemach 

jakości musi być połączona z działaniami 

marketingowymi. Taką możliwość daje 

nowa perspektywa finansowa na lata 

2014 - 2020, przewidując wsparcie dla ta-

kich działań. Tu jednak działania informa-

cyjne i promocyjne mogą być realizowane 

tylko przez grupy producentów na rynku 

wewnętrznym. Aby ubiegać się o środki 

z tego tytułu wystarczy jednak zespół 

składający się z dwóch producentów. 

W zakresie wyboru operacji preferowani 

Wsparcie działań 
informacyjnych 
i promocyjnych

Wsparcie finansowe dla 
rolników w systemie PQS

Anna Hammermeister
PZHiPTCh „POLSUS”
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Nabór wniosków

Ü

Ü

Nabór wniosków o przyznanie pomo-

cy rozpocznie się od 1 grudnia 2015 r 

i potrwa do 29 stycznia 2016 r. Wnioski 

będzie można składać: osobiście, przez 

upoważnioną osobę lub przesyłką rejestro-

waną do dyrektora oddziału terenowego 

Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie pomocy 

trzeba będzie m. in. dołączyć pisemne 

potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa 

systemem kontroli w ramach systemu ja-

kości, w roku składania wniosku o przyzna-

nie pomocy lub w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku. Wyda je upoważniona 

jednostka certyfikująca.

W przypadku systemu PQS są to 

dwie jednostki:

Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o, 

Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, 

tel. 12 632 35 71, fax: 12 416 36 46; 

www.cobico.pl

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o, 

ul. Modlińska 6 lok. 207, 

03-216 Warszawa, 

tel. 22 884 00 20, kom. 666 338 204, 

fax: 22 884 00 21, 

www.agroeko.com.pl

Formularze wniosku o przyznanie po-

mocy oraz wniosku o płatność, wraz z ins-

trukcjami ich wypełniania oraz dodatkowe 

informacje dotyczące możliwości skorzys-

tania ze wsparcia w ramach tego poddzia-

łania, zamieszczone zostały na stronie in-

ternetowej Agencji Rynku Rolnego:

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe.

Warto pamiętać, że w niektórych 

operacjach PROW 2014-2020 za udział 

w systemach jakości można uzyskać do-

datkowe punkty, które stanowią kryterium 

wyboru operacji i mogą zadecydować 

o kolejności przysługiwania pomocy. I tak 

np. operacja „Premie dla młodych rolników” 

za zobowiązanie do uczestnictwa w krajo-

wym systemie jakości przewiduje 2 punkty, 

co zwiększa szanse na lepszą pozycję na 

liście rankingowej i przyznanie wsparcia. 

Również operacja „Modernizacja gospo-

darstw rolnych” zapewniająca poprawę 

ogólnych wyników gospodarstwa, w tym 

będą wnioskodawcy, którzy nie otrzymali 

wsparcia w ramach zadania „Działania 

informacyjne i promocyjne” objętego 

PROW 2007-2013. Kryteria wyboru będą 

uwzględniać założoną przez wnioskodaw-

ców efektywność zaplanowanych działań 

promocyjnych. W przypadku działań 

promocyjnych i informacyjnych wysokość 

wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifiko-

walnych poniesionych w celu przepro-

wadzenia działań promocyjnych.

O kolejności przyznawania pomocy 

będzie decydowała suma punktów uzyska-

nych na podstawie kryteriów wyboru opera-

cji, tj. powierzchni użytków rolnych, liczby 

gatunków utrzymywanych zwierząt i przy-

należności do grupy producentów. W pierw-

szej kolejności pomoc przysługuje wniosko-

dawcom, którym przyznano największą 

liczbę punktów, ale nie mniejszą niż 2.

Punkty można uzyskać za:

prowadzenie produkcji roślinnej na :

do 5 ha użytków rolnych - 3 punkty,

powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha 

użytków rolnych - 4 punkty,

powyżej 10 ha użytków rolnych - 

2 punkty;

posiadanie co najmniej 5 sztuk danego 

gatunku zwierząt, zgłoszonych do re-

jestru zwierząt gospodarskich oznako-

wanych i siedzib stad tych zwierząt, a w 

przypadku posiadania innych gatun-

ków zwierząt, co najmniej 50 sztuk 

danego gatunku, do produkcji:

jednego gatunku - przyznaje się 

2 punkty,

dwóch gatunków - przyznaje się 

3 punkty,

minimum trzech gatunków - przyzna-

je się 4 punkty;

jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, obej-

muje minimum 1 ha użytków rolnych, 

na których jest prowadzona produkcja 

roślinna lub produkcję nie mniej niż 

jednego gatunku zwierząt - przyznaje 

się 3 punkty;

członkostwo w grupie producentów, 

działającej w jednej z form organizacyj-

nych wymienionych w załączniku do 

rozporządzenia - przyznaje się 3 punkty.

Kolejność przyznawania 
pomocy

u

l

l

l

u

l

l

l

u

u

w obszarze produkcji prosiąt przewiduje 

dodatkowe 2 pkt za uczestnictwo w sys-

temie jakości.

Wieloletnia tradycja produkcji żyw-

ności w certyfikowanych systemach jakości 

w UE oraz ugruntowana pozycja wielu 

z nich wskazuje, że taki mechanizm ryn-

kowy może sprawdzić się również w krajo-

wych warunkach. Niezbędne jest jednak 

wsparcie finansowe dla uczestników sys-

temów jakości, szczególnie w początko-

wym okresie. Ma ono zachęcać rolników do 

podjęcia wyspecjalizowanej produkcji, 

wspartej marketingiem, a tym samym 

zwiększyć konkurencyjność i umocnić ich 

pozycję w łańcuchu dostaw. Zdaniem spec-

jalistów, obecnie największe korzyści w łań-

cuchu dostaw osiągają ci, którzy są najbli-

żej odbiorcy finalnego. To oni - zakłady sku-

pujące, przetwórnie, hurtownie i detaliści 

przejmują dziś blisko 60% wartości ryn-

kowej produktu - i właśnie w ramach tej 

wartości można dokonywać przepływu 

nadwyżki ekonomicznej do producenta 

rolnego.
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dzącego działalność wytwórczą w zakresie 

produkcji zwierzęcej przeciwko przed-

siębiorcy, o roszczenie wynikające z umo-

wy kontraktacji, jest sprawą gospodarczą. 

Generalnie, żeby stwierdzić, czy dana 

sprawa jest sprawą gospodarczą, trzeba 

ustalić kto chce prowadzić spór. Gdy obie 

strony są przedsiębiorcami, np. Jan Kowal-

ski prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą: „Premiksy Jan Kowalski” i Kon-

rad Sp. z o. o. - sprawa jest prosta, ponie-

waż oba podmioty są wpisane do 

właściwych rejestrów (Centralna Ewi-

dencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy) 

i można w prosty sposób zweryfikować, że 

są przedsiębiorcami.

W przypadku spraw sądowych to, że 

jesteś przedsiębiorcą przesądza o jej 

rozpatrywaniu przez Sąd gospodarczy 

(Sąd, który rozpoznaje sprawy pomiędzy 

profesjonalistami). Jaka jest różnica 

pomiędzy profesjonalistą a nieprofesjona-

listą? Otóż od przedsiębiorców, jako 

Sprawy sądowe

Pojęcie przedsiębiorcy

Uchwała Sądu 
Najwyższego

Zgodnie z kodeksem cywilnym 

przedsiębiorcą jest m. in. osoba fizyczna 

prowadząca we własnym imieniu dzia-

łalność gospodarczą. Orzecznictwo sądów 

definiuje „działalność gospodarczą” jako 

działalność powadzoną w celu zawo-

dowym lub zarobkowym i we własnym 

imieniu, o charakterze ciągłym, przez którą 

przedsiębiorca uczestniczy w obrocie gos-

podarczym. Za każdym więc razem, gdy 

Twoja działalność spełnia wyżej opisane 

przesłanki oraz, gdy cechuje się pewnym 

stopniem organizacji, nie jest jednorazowa 

czy dorywcza i nie służy wyłącznie 

zaspokojeniu Twoich własnych potrzeb - 

będziesz uznany przez prawo jako 

przedsiębiorca.

Sąd Najwyższy w uchwale trzech 

sędziów z dnia 26 lutego 2015 r. (sygnatura 

III CZP 108/14) uznał, że sprawa skie-

rowana do Sądu przez rolnika prowa-

profesjonalistów, wymaga się większej 

staranności w postępowaniu przed Sądem.

Rolnicy, jako przedsiębiorcy, są 

obowiązani znać przepisy prawa i wiedzieć, 

że przed Sądem trzeba przytaczać 

wszelkie dowody i okoliczności sprawy 

najwcześniej, jak to możliwe. Zaniedbanie 

tego obowiązku spowoduje, że na 

późniejszym etapie postępowania nie 

będzie można tych dowodów powołać - 

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i do-

wody, jeśli strona nie zgłosiła ich w pozwie, 

odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie.

Biorąc pod uwagę omawianą 

uchwałę Sądu Najwyższego, trzeba mieć 

na względzie, że prowadzenie spraw 

sądowych należy polecić profesjonalistom, 

bo od nich wymaga się więcej. Ważne, 

żeby nie robić tego dopiero w ostatniej 

chwili, kiedy problem stał się nieroz-

wiązywalny samodzielnie, bo wtedy często 

jest już za późno, żeby cokolwiek naprawić. 

Brak skorzystania z profesjonalnej pomocy 

prawnej na samym początku - to tylko 

pozorna oszczędność.

Producent rolny 
jako przedsiębiorca - 
uchwała Sądu Najwyższego

Piotr Włodawiec
partner, radca prawny

Drogi Czytelniku,

jako praktyk postanowiłem podzielić się z Tobą informacją, czy producent rolny jest przedsiębiorcą? 

Jeśli tak, to kto o tym zadecydował i co z tego wynika?
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problem zachowania ich właściwego 

bilansu oraz stopnia przyswajalności przez 

organizm człowieka. Typowym przykładem 

takiego składnika jest żelazo, wchodzące 

w skład hemoglobiny i biorące udział 

w transporcie tlenu do mięśni i tkanek. 

Zapotrzebowanie na żelazo zależy od wielu 

czynników, jak płeć, wiek czy stan fizjo-

logiczny organizmu, wahając się od 10 do 

20 mg/dobę (u kobiet w drugiej połowie 

ciąży nawet do 26 mg/dobę). Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, 

że nawet 600 - 700 milionów ludzi na świe-

cie cierpi na niedobory żelaza, a ponad 

2,5 miliarda osób jest takim niedoborem 

zagrożone. Z badań brytyjskich wynika, że 

u ok. 4% mieszkańców i 8% mieszkanek 

Europy Zachodniej występują niedobory 

żelaza, a deficyt ten dotyczy nawet 10-20% 

młodych dziewcząt.

Skutkiem przewlekłego niedoboru 

żelaza w organizmie może być anemia, 

przejawiająca się zmęczeniem, ciągłym 

wyczerpaniem, spadkiem kondycji i kon-

Włączenie mięsa do diety praczło-

wieka nastąpiło prawdopodobnie ok. 2-

2,5 mln lat temu, przyczyniąc się znacząco 

do zintensyfikowania ewolucji, a w szcze-

gólności do rozwoju jego mózgu. Bez 

mięsa bowiem niemożliwe było dla praczło-

wieka pobranie z produktów roślinnych od-

powiedniej ilości energii, umożliwiającej 

jego intensywny rozwój.

Organizm współczesnego człowieka 

przez tysiące lat ewolucji został przysto-

sowany do spożywania mięsa i przy-

swajania jego składników, a człowiek 

z łowcy stał się hodowcą i producentem 

zwierząt rzeźnych.

Wśród mięsa różnych gatunków 

zwierząt hodowanych przez człowieka 

znaczącą pozycję zajmuje wieprzowina. 

Pomimo wielu niepochlebnych opinii, od 

wielu lat wieprzowina zajmuje w Polsce 

pierwszą pozycję pod względem ilości 

spożycia (ok. 38 kg/osobę/rok, co stanowi 

ponad 55% w strukturze spożycia mięsa). 

Składają się na to dwa zasadnicze 

czynniki, tj. tradycja spożywania mięsa 

wieprzowego w naszym kraju oraz fakt, 

że mięso wieprzowe jest cennym i trud-

nym do zastąpienia (specyficznym) 

źródłem wielu składników pokarmowych, 

jak pełnowartościowe białko, witaminy 

z grupy B, żelazo, cynk, czy nawet 

substancje bioaktywne.

Składniki pokarmowe zawarte w mię-

sie możemy wprawdzie dostarczać także 

z innych produktów, ale pozostaje wówczas 

centracji, co w konsekwencji prowadzi do 

utrudnienia codziennego funkcjonowania, 

nauki czy uprawiania sportu. Ponadto 

niedobór żelaza może zaburzać układ 

immunologiczny, zwiększając podatność 

na choroby i infekcje oraz powodować 

zaburzenia funkcjonowania mechanizmów 

kontrolujących temperaturę ciała. Proble-

mem w zapewnieniu odpowiedniej ilości 

żelaza dla organizmu człowieka nie jest 

zazwyczaj zbyt mała jego podaż, bowiem 

z różnymi składnikami diety spożywamy 

około 20-30 mg żelaza, ale niska 

przyswajalność tego pierwiastka przez 

organizm (ok. 10% całości żelaza pobra-

nego z pokarmem).

W produktach spożywczych wystę-

pują dwa rodzaje żelaza: hemowe (zawarte 

w produktach zwierzęcych) - łatwo przy-

swajalne i niehemowe (zawarte w produk-

tach roślinnych) - trudno przyswajalne. 

Przyswajalność żelaza pochodzącego 

z mięsa wynosi ok. 20-30%, podczas gdy 

żelazo pochodzące z produktów roślinnych 

Mięso wieprzowe cennym 
źródłem składników 

mineralnych i witamin

Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tabela 1. Zawartość wybranych składników mineralnych w poszczególnych wyrębach
bądź elementach tusz wieprzowych klasy E (o zawartości 55,1-60% chudego mięsa)*

Nazwa wyrębu lub elementu Sód (mg/kg) Potas (g/kg) Żelazo (mg/100 g) Cynk (mg/kg)

Polędwica (schab bez omięsnej)
399,17

45,82
3,93
0,33

2,86
0,61

16,52
2,83

Szynka
448,07

39,64
4,04
0,30

4,36
1,68

19,58
3,78

Łopatka
452,23

64,63
3,99
0,26

4,50
1,26

29,99
3,96

Karkówka
465,40

45,29
3,54
0,33

6,36
1,71

31,78
6,68

Boczek
585,35

81,11
2,73
0,50

3,45
0,59

18,00
3,42

Objaśnienia: W tabeli podano wartość średnią ± odchylenie standardowe
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Jak wspomniano, mięso wieprzowe 

jest w diecie człowieka także bardzo 

cennym źródłem witamin z grupy B (tab. 2). 

Witaminy grupy B pełnią wiele ważnych 

funkcji w organizmie człowieka, jak np. 

udział w procesach oddychania tkan-

kowego i szeroko rozumianej przemianie 

energii, wzmaganie czynności acetylo-

choliny i działanie synergicznie z tyroksyną 

i insuliną, pobudzanie wydzielania 

jest przyswajalne przez organizm człowie-

ka zaledwie w ok. 5% (1-8%). Mięso 

wieprzowe jest bardzo cennym i powszech-

nie dostępnym źródłem żelaza w diecie 

człowieka (tab. 1).

Na podstawie wyników zamieszczo-

nych w tabeli 1 można stwierdzić, że 

zawartość sodu w mięsie wieprzowym jest 

najwyższa w wyrębach najbardziej prze-

tłuszczonych. Niemniej jednak zawartość 

sodu w mięsie wieprzowym jest niższa 

w odniesieniu do mięsa innych gatunków 

zwierząt rzeźnych (ok. 700 mg/kg w mięsie 

wołowym i drobiowym). Niska zawartość 

sodu, przy korzystnej zawartości potasu 

w chudym mięsie wieprzowym przemawia 

za zasadnością jego stosowania w diecie 

osób z podwyższonym ciśnieniem tęt-

niczym. Mięso wieprzowe - w porównaniu 

do mięsa białego - jest także cennym źród-

łem cynku, wspomagającego m. in. prawi-

dłowe funkcjonowanie układu immunolo-

gicznego i uczestniczącego w aktywacji 

licznych enzymów w organizmie człowieka.

hormonów gonadotropowych, udział w syn-

tezie kwasów nukleinowych i wiele innych.

Podsumowując zestawione w tabe-

lach dane należy stwierdzić, że wieprzo-

wina jest ważnym - w zachowaniu 

zbilansowanej diety człowieka - źródłem 

składników mineralnych i witamin grupy B, 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania naszego organizmu.

Tab. 2. Zawartość wybranych witamin grupy B w poszczególnych wyrębach bądź 
*elementach tusz wieprzowych klasy E (o zawartości 55,1-60% chudego mięsa)

Nazwa wyrębu lub elementu
B1 [tiamina] 
(ng/g tkanki) 

B6 [pirydoksyna] 
(ng/g tkanki)

B12 [kobalamina] 
(ng/g tkanki)

Polędwica (schab bez omięsnej)
5,84
3,16

7,46
2,50

0,05
0,02

Szynka
1,47
0,68

9,66
4,58

0,07
0,03

Łopatka
2,60
1,65

27,49
8,18

0,08
0,02

Karkówka
4,06
1,39

26,38
9,25

0,06
0,01

Boczek
3,16
3,10

15,12
4,57

0,10
0,04

Objaśnienia: W tabeli podano wartość średnią ± odchylenie standardowe
*)Na podst. opracowania "Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ 
na zdrowie konsumentów", praca zbiorowa pod redakcją T. Blicharskiego, Warszawa 2013
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Szanowni Państwo !

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” ma zaszczyt zaprezentować 

Państwu internetowy Katalog Hodowców. Na stronie głównej www.polsus.pl  znajduje się wejście do 

katalogu. Został on tak skonstruowany aby w najdogodniejszy sposób dla użytkownika umożliwić 

kontakt z hodowcami z wybranego województwa oraz by  przy pomocy mapy wyznaczyć do nich  trasę 

dojazdu. Poszczególne profile hodowców prezentują dane teleadresowe, informacje o posiadanych 

certyfikatach, opisy działalności i osiągnięć poszczególnych hodowców, zdjęcia, dane hodowlane.

Oddajemy do Państwa dyspozycji narzędzie, które ułatwi potencjalnym nabywcom materiału 

hodowlanego kontakt z hodowcami.

Z poważaniem

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
ul. Ryżowa 92, 02-495 Warszawa
tel.: 22 882 82 01, fax: 22 723 00 83, e-mail: polsus@polsus.pl

Dyrektor Biura

dr inż. Tadeusz Blicharski

Daj szansę swoim Klientom
przyłącz się do nas już dziś!

Daj szansę swoim Klientom
przyłącz się do nas już dziś!



Hodowla z Wizja 
Dostarczamy Sukces!

,

SUL Zielkowice, 99-400 Łowicz, Zielkowice 42 a, tel.: 46 837 80 59, tel. kom.: 694 598 221, e-mail: zielkowice@mchirz.pl

Zakład w Brześciu, 28-400 Pińczów, Brzeście 115, tel.: 41 357 38 21, 41 357 24 25, fax: 41 357 38 22, e-mail: brzescie@mchirz.pl

Zakład w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 94, tel.: 23 672 33 04, fax: 23 672 31 34, e-mail: ciechanow@mchirz.pl

SUL Ciechanów, e-mail: ciechanow@mchirz.pl

Zakład w Gostkowie, 99-220 Wartkowice, Stary Gostków 3, tel.: 43 678 51 65, 43 678 51 67, fax: 43 678 57 63, e-mail: gostkow@mchirz.pl

Zakład w Kruszowie, 95-080 Tuszyn, ul. Żeromińska 18A, tel.: 42 614 34 21, fax: 42 614 34 87, e-mail: kruszow@mchirz.pl

SUL Kocierzowy, 97-545 Gomunice, Kocierzowy 1B, tel.: 44 684 39 67, e-mail: kocierzowy@mchirz.pl

Zakład we Wrocławiu, ul. Karkonowska 59, 53-015 Wrocław, tel./fax: 71 362 89 50, e-mail: wroclaw@mchirz.pl

Zakład w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Płocka 77, tel.: 24 275 26 09, 24 275 26 82, e-mail: sierpc@mchirz.pl

Zakład w Zameczku, 26-650 Przytyk, ul. Zameczek 7, tel.: 48 618 00 94, 48 618 06 35, e-mail: zameczek@mchirz.pl

Zakład w Żelkowie, 08-110 Siedlce, ul. Siedlecka 85, tel.: 25 643 52 96, fax: 25 643 57 91, e-mail: zelkow@mchirz.pl

SUL Teodorów, 08-110 Siedlce, Teodorów 86, tel.: 25 643 60 81, 25 643 60 15, e-mail: sul.teodorow@mchirz.pl

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49, tel.: 46 837 07 49, tel./fax: 46 837 02 37, NIP 834-16-77-707,
e-mail: sekretariat@mchirz.pl, www.mchirz.pl


