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Streszczenie 

W odchowie tuczników oprócz warunków środowiskowych znaczący wpływ na uzyskiwane 

wielkości cech ważnych z punktu widzenia gospodarczego ma wartość genetyczna ich 

rodziców. W celu przekonania się o tym przeprowadzono eksperyment na dwóch genotypach 

tuczników w gospodarstwie, o przeciętnych i podobnych warunkach chowu na terenie 

Dolnego Śląska. Ocenie wartości tucznej, rzeźnej i mięsnej poddano 242 tuczniki mieszańce 

wbp x pbz x P-76 i 195 mieszańców Naima x P76. W obu przypadkach ojcem tuczników był 

knur P76. Z kolei materiał mateczny różnił się miejscem pochodzenia. Lochy wbp x pbz były 

polskie, natomiast Naima była pochodzenia francuskiego.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że pod względem wartości rzeźnej i zawartości 

mięsa w tuszy lepsze okazały się tuczniki po lochach polskich w porównaniu z francuskimi. 

Tuczniki wbp x pbz x P76 odznaczały się większą masą poubojową ciepłą i wydajnością 

rzeźną w porównaniu z osobnikami Naima x P-76. Różnice pomiędzy wartościami średnimi 

tych cech były statystycznie potwierdzone przy P≤ 0,05. 

Słowa kluczowe: tuczniki, genotyp, wartość tuczna i rzeźna 

 

THE FATTENING AND SLAUGHTER VALUE AND MEAT VALUE OF FATTENER 

AFTER SOWS NAIMA, CROSSBREEDS POLISH LARGE WHITE X POLISH 

LANDRACE AND BOAR P76 

Summary 

In rearing pigs for fattening in addition to those environmental significant impact on 

the size characteristics of vital economic is the genetic value their parents. In order to 

convince the experiment has been carried out on two genotypes pigs for fattening, on the 

holding of average and similar conditions of rearing in the Lower Silesia. Assessing the value 

of fattening, slaughter and meat were 242 pigs for fattening crossbreeds Polish Large White x 

Polish Landrace x P-76 and 195 crossbreeds Naima x P76. In both cases the father of the 

fatteners was a boar P-76. In turn, the maternal material differed in place of origin. The sows 

Polish Large White x Polish Landrace ware from Poland  whereas Naima was from France.  
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 The study shows that under the influence of slaughter and the meat content of carcass 

were better after the Polish saws compared with the French. The fatteners Polish Large White 

x Polish Landrace x P-76 characterized by major hot carcass weight and hot dressing 

percentage compared with the fatteners Naima x P76. The differences between the average 

values of these characteristics were statistically confirmed (P≤ 0,05). 

Key words: fatteners, genotype, slaughter value and meat 

 

WSTĘP 

 

Od początku transformacji ustrojowej produkcja trzody chlewnej w naszym kraju była 

w miarę stabilna i cieszyła się powodzeniem, pomimo wahających się okresowo cen za 

żywiec wieprzowy. W ostatnich latach stała się ona nieopłacalna dla szerokiej rzeszy 

drobnych producentów. Konsekwencją tego stanu rzeczy był drastyczny spadek pogłowia 

trzody chlewnej w ubiegłym roku do poziomu 14,3 mln sztuk. Kryzys ten przeżyły 

gospodarstwa specjalizujące się w produkcji świń. Polska, jako kraj chcący się liczyć 

w produkcji trzody chlewnej w Europie, musi nadrobić szereg zaniedbań związanych 

z obrotem tego gatunku zwierząt. 

Jednym z ważkich zagadnienień w naszym rolnictwie, jak wcześniej sygnalizowali 

Okularczyk (2000) i Kozłowski (2001) jest rozproszenie chowu i hodowli świń w Polsce, co 

wynika głównie z rozdrobnienia struktury agrarnej i braku specjalizacji. Specjalizacja 

wymusza jednak dostosowanie się producentów i hodowców do najnowszych osiągnięć 

z zakresu hodowli i chowu oraz zaistnienia na rynku, na którym ceny zbytu tuczników są 

ustalane w sposób obiektywny, na bazie ich oceny poubojowej. Przemysł mięsny w pierwszej 

kolejności zainteresowany jest materiałem rzeźnym, wywodzącym się z ferm specjalizujących 

się w produkcji tuczników, na co wcześniej zwrócili uwagę Kapelański i wsp. [1997], 

Gajewczyk [1999], Kusz i wsp. (1999) Kozłowski [2001] oraz Tereszkiewicz i wsp. [2001]. 

Z tych względów  zakłady mięsne w pierwszej kolejności podpiszą umowę z dostawcą żywca, 

który określi plan dostaw dobrze wyrównanych pod względem masy ciała tuczników, 

charakteryzujących się wysokim udziałem mięsa w tuszy. Każdy producent świń ma 

możliwość zawarcia okresowej lub stałej umowy z zakładami mięsnymi na dostawę 

tuczników. Jednak proces ten przebiega bardzo wolno. Wcześniej przeprowadzone badania 

przez Gajewczyka [1999] oraz Krzyśkowa i in. [2001] potwierdziły, że zdecydowana 

większość producentów tuczników w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku miała uprzedzenia, 

co do podpisywania umów z rzeźniami. Przeciwnicy podpisywania umów mieli podejrzenia, 
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co do obiektywnej oceny tusz świń po uboju tłumacząc to tym, że oceniający tuczniki po 

uboju działają na korzyść właściciela rzeźni będą niesprawiedliwi w ocenie. Trzeba mieć 

świadomość, że poddanie swoich tuczników obiektywnej ocenie poubojowej według masy 

tuszy ciepłej i zawartości mięsa w tuszy szybko dyscyplinuje dostawcę w kierunku produkcji 

pożądanych przez przemysł mięsny i konsumentów tusz wieprzowych, na co wcześniej 

zwrócili uwagę Kapelański i in. [1997], Kozłowski [2001] oraz Tereszkiewicz i in. [2001]. 

Dobra sytuacja jest wtedy, kiedy przemysł mięsny oraz hodowcy i producenci świń dążą do 

podpisania umowy, satysfakcjonującej obie strony.  

Poziom wiedzy z zakresu zagadnień hodowli i chowu trzody chlewnej wśród rolników 

w naszym kraju był i jest nadal bardzo zróżnicowany i jak zaobserwowano, w znacznym 

stopniu zależy od wieku producenta świń [Gajewczyk 1999 oraz Krzyśków i in. 2001] 

wielkości gospodarstwa i specjalizacji w produkcji świń  Sam fakt niewykorzystywania 

w pełni oferowanego przez Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

w Polsce/Polsus/  żeńskiego i męskiego materiału hodowlanego świadczyć może 

o nieznajomości reguł realizacji pożądanej produkcji ilościowej i jakościowej tuczników 

w obecnym czasie, na co zwrócił uwagę [Różycki 2003]. Poza tym nieumiejętność radzenia 

sobie podczas przygotowania do sprzedaży materiału rzeźnego i sama sprzedaż nadal 

pozostawiają w praktyce wiele do życzenia. Brak też szybkiego, pozytywnego 

i bezpośredniego oddziaływania rzeźni na szybką poprawę ilości i jakości odstawianych 

tuczników powoduje u nas opóźnienia w zakresie pozyskiwania na szeroką skalę tusz 

wieprzowych o wymaganych standardach, obowiązujących w handlu międzynarodowym 

[Gajewczyk i in. 2008]. 

 Bardzo ważną rolę w doskonaleniu żywca wieprzowego odgrywa genetyka. Knury 

P76 jako komponenty męskie w krzyżowaniu towarowym w naszym kraju znane są z już 

pierwszych badań przeprowadzonych przez Koćwin- Podsiadłą i in.[1997]  

Celem podjętych badań była ocena tuczników mieszańców wywodzących się od loch 

mieszańców polskiego pochodzenia (wbp x pbz) oraz francuskich Naima inseminowanych 

nasieniem knurów P-76, pod kątem wartości tucznej i rzeźnej. Chodziło więc o porównanie 

wpływu strony matecznej przyjętego krzyżowania na wartość tuczną i rzeźną uzyskanych 

tuczników mieszańców.  

MATERIAŁ I METODY 

Materiał do badań pochodził z gospodarstwa specjalizującego się w produkcji 

tuczników mieszańców uzyskanych na bazie loch Naima i (wbp x pbz) oraz knurów 

francuskich P-76. Gospodarstwo posiadało wieloletnią umowę na dostawę żywca, podpisaną 
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z Zakładami Mięsnymi Constar w Starachowicach. Eksperymentu dokonano 437 tucznikach, 

które odchowywano pod kontrolą od odsadzenia prosięcia aż do końca tuczu, z czego 195 

stanowiły tuczniki mieszańce (Naima x P76) i 242 tuczniki mieszańce (wielka biała polska 

x polska biała zwisłoucha x P76). Prosięta kierowane do dalszego chowu były znakowane 

kolczykami. Grupa prosiąt po lochach Naima odznaczała się małymi, żółtymi, plastikowymi 

kolczykami umieszczonymi w środku małżowiny usznej. Z kolei grupę prosiąt  po lochach 

(wbp x pbz) oznakowano kolczykami koloru zielonego. Każde prosię z grupy miało swój 

numer indywidualny.  

W okresie oseskowym wszystkie prosięta były dokarmiane mieszanką typu prestarter. 

W fazie odchowu warchlaka, tj. od 28 dnia do 90 dnia życia świnie doświadczalne 

otrzymywały mieszankę pełnoporcjową typu starter. W pierwszej połowie okresu tuczu od 

rozpoczęcia do 50 dnia pobierały mieszankę pełnoporcjową  typu PT- 1, a  do końca tuczu 

otrzymywały paszę typu PT-2. Począwszy od fazy odchowu warchlaka poprzez  tucz 

stosowano żywienie normowane (Normy Żywienia Świń 1993). W przypadku warchlaków 

i tuczników prowadzono każdego dnia kontrolę spożycia przez nie paszy. Zwierzęta 

doświadczalne były okresowo co 2 tygodnie  ważone na wadze elektronicznej z dokładnością 

do 0,1 kg, w celu zmiany dziennej dawki pokarmowej paszy. 

 Badane świnie mieszańce utrzymywane były w podobnych warunkach 

zoohigienicznych. Wartość tuczną warchlaków i tuczników oceniono na podstawie 

wyliczonych średnich dziennych przyrostów masy ciała i uzyskanych wyników 

wykorzystania paszy na przyrost 1 kg masy ciała. Natomiast wartość rzeźną i mięsną podano 

z uwzględnieniem wyników uzyskanych od każdego tucznika z obiektywnej oceny 

poubojowej w Z.M. Constar w Starachowicach. W badaniach wykorzystano Ultra-Fom- 300. 

Zebrany materiał liczbowy opracowano statystycznie przy użyciu pakietu 

STATISTICA 7.1. Posłużono się jednoczynnikową analizą wariancji [Ruszczyc 1978], 

a istotność różnic sprawdzono testem Tukeya.  

WYNIKI I DYSKUSJA 

Uzyskane wyniki wartości tucznej, rzeźnej i zawartości mięsa w tuszy przedstawiono 

w tabeli 1., z której wynika, że przy odsadzeniu od loch średnie masy ciała prosiąt w obu 

grupach różniły się nieznacznie na korzyść loch w b p x  p b z. Po zakończeniu fazy odchowu 

warchlaka osobniki po lochach Naima posiadały nieco większą masę ciała. Różnica ta była 

jednak statystycznie nieistotna. Średnia końcowa masa ciała tuczników w obu grupach 

przekraczała 92 kg . Ocena wartości tucznej świń w fazie odchowu warchlaka i tucznika 
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wykazała, że w zakresie badanych cech były nieznaczne różnice na korzyść genotypu  Naima 

x P76. Jednak pod względem wielkości masy i wydajności zdecydowanie lepsze okazały się 

tuczniki mieszańce po lochach w b p x p b z. Mieszańce różniły się statystycznie istotnie 

wyższą masą tusz po uboju i wydajnością rzeźną w porównani do tuczników Naima x P-76. 

W opinii Koćwin-Podsiadłej i in. [1997], Grześkowiak [2000], Lanuzela [2006] oraz 

Niemyjskiego i Przybylskiego [2006] tuczniki z krzyżowania loch Naima z knurami P-76 

charakteryzują się wysoką wydajnością rzeźną i dużą zawartością mięsa przy większej masie 

poubojowej tuszy. W badaniach własnych pod względem wyżej wymienionych cech lepsze 

były jednak tuczniki w b p x  p b z x P76.  

 

Tabela 1. Wartości cech tucznych i rzeźnych tuczników w zależności od ich genotypu 

Fattening and slaughter values of fatteners in relation to their genotype 

Cechy –Traits Jednostki 

miary- 

Units 

Tuczniki mieszańce –Crossbred 

fatteners 

Istotność 

różnic- 

Significance 

of 

differences 

wbp x pbz x P76 – 

PLW x PL x P76 

Naima x P76 

Masa ciała prosięcia w 28 dniu życia –  

Body mass of piglet-28
th 

day of life 

 

   kg 

 

5,62 ± 1,41 

 

5,29 ±1,24 

 

Masa ciała warchlaka w 90 dniu życia- 

Body mass of weaner- 90
th

 day of life 

 

   kg 

 

32,51 ± 9,07 

 

33,11 ± 9,58 

 

Średni dzienny przrost masy ciała  

warchlaka- Daily gains of fattener 

 

    g 

 

434 ± 20 

 

449 ± 16 

 

Końcowa masa ciała tucznika- Concluding 

body weight of fatteners 

   kg 92,07 ± 8,26 92,37 ± 8,70  

Czas trwania tuczu- Time of fattening  Dni-days 69 68  

Średnie dzienne przyrosty masy ciała 

tuczników- Average daily body mass gains 

 

   g 

 

863 ± 16 

 

871 ± 19 

 

Masa bita ciepła- Warm carcass weight   kg 72,45 ± 6,75 70,98 ± 6,21       * 

Wydajność rzeźna ciepła- Slaughter yield   % 78,69 ± 0,29 76,80 ± 0,30       * 

Grubość słoniny w punkcie P1- Backfat 

thickness in point P1 

 mm 15,39 ± 3,95 15,24 ± 3,83  

Zawartość mięsa w tuszy- Carcass leannes    % 54,00 ± 3,20 53,52 ± 2,95  

Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy 

ciała warchlaka- Feed conversion per 1 kg 

of weaners 

 

 

  kg 

 

 

1,96  

 

 

1,89 

 

Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy 

ciała tucznika- Feed conversion per 1 kg of 

fatteners 

 

 

  kg 

 

 

2,90 

 

 

2,87 

 

*  - różnice statystycznie istotne przy P≤0,05 

* - difference significant at level of P≤ 0,05 

Wartości tych cech mają istotne  znaczenie przy rozliczaniu producenta za dostarczone 

do rzeźni świnie, na co wcześniej zwrócili uwagę Grześkowiak i in. [1998], Gajewczyk i in.. 
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[2008], Kozłowski [2001], Krzyśków i in. [2001], Lisiak  [2006], Niemyjski i Przybylski  

[2006], Okularczyk  [2000] oraz Tereszkiewicz i wsp. [2001]. 

Tabela 2. Frekwencja badanych genotypów i ich wartość rzeźna w poszczególnych klasach 

wagowych stwierdzona na podstawie uzyskanej poubojowej masy ciała w rzeźni  

Genotypic frequency researched and these slaughter value in various classes 

weight was determined on the basis post-slaughter body weight fixed in pork but 

chery 

 

Cechy- Traits 

Przedziały wagowe masy bitej ciepłej w kg- Weight ranges of hot carcass 

weight in kg 

60-70 71-80 81 -90 

Naima x 

P76 

w.b.p.x p.b.z. 

x P76 

PLWxPLxP76 

Naima x 

P76 

w.b.p.x p.b.z. 

x P76 

PLWxPLxP76   

Naima 

x P76 

w.b.p.x 

p.b.z. x 

P76 

PLWxPL

xP76 

Frekwencja tuczników w 

zależności od genotypu 

świń(szt./%)-Frequency of 

fatteners depending on pigs 

genotype (hed/%)   

75 

38,46 

73 

30,16 

102 

52,31 

133 

54,96 

18 

9,23 

36 

14,88 

Średnia masa bita ciepła  w 

kg- Average hot carcass 

weight in kg 

66,07 

±2,48 

65,97 

±2,69 

73,97 

±2,77 

74,35 

±2,76 

83,08 

±2,11 

82,88 

±2,85 

Zawartość mięsa w tuszy –

Meatiness (%) 

53,60 

±2,67 

53,90 

±2,67 

53,70 

±3,17 

54,30 

±3,22 

52,60 

±3,18 

53,60 

±4,20 

Grubość słoniny w punk. 

P1- Backfat thickness in 

point P1 

14,07 

±3,16 

14,04 

±3,25 

15,78 

±3,86 

15,44 

±3,45 

19,05 

±3,15 

18,37 

±4,86 

 

Na podstawie uzyskanych wyników z rzeźni tusze podzielono na 3 klasy wagowe pod 

względem uzyskanej masy tuszy ciepłej, w których uwzględniono genotyp tucznika i cechy 

rzeźne brane pod uwagę przy ocenie poubojowej. Zebrane wartości badanych cech 

przedstawia tabela 2, z której wynika, że pod względem kształtowania się poubojowej masy 

ciała  ponad połowa populacji tuczników z obu grup była zakwalifikowana do przedziału 

wagowego od 71 kg do 80 kg., preferowanego przez zakłady mięsne. Tuczników Naima x 

P76] w najniższym przedziale wagowym masy tuszy ciepłej od 60 kg do 70 kg  było ponad 

38%, a w b p x p b z  x P-76 o 8 % mniej. Prawie 15 % populacji tuczników mieszańców 

pochodzących po lochach w b p x p b z i knurach P-76 sprzedanych zostało w najwyższym 

przedziale wagowym masy tuszy   ciepłej kształtującym się od 81 do 90 kg. Tuczniki Naima 

x P76 w tym przedziale wagowym masy tuszy ciepłej stanowiły tylko 9,23% populacji 

odstawionej do rzeźni. Niemyjski i Przybylski (2006) uważają, że spośród obecnie 
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produkowanych tuczników w naszym kraju mieszańce Naima x P76 odznaczają się 

najwyższym przyrostem masy mięśniowej.  

Powołując się na badania i różne testy autorzy stwierdzili, że materiał genetyczny 

firmy PenArLan umożliwia produkcję cięższych tuczników przy zachowaniu dość wysokiej 

mięsności, która u tucznika mieszańca o masie ciała 130 kg wynosiła 55,2 %. Przybylski 

i wsp.(2006) zwrócili uwagę na pożądaną jakość tkanki mięsnej tuczników Naima x P76. 

Szkoda, że brakuje prac, które kompleksowo oceniłyby jakość tuczników powstałych na bazie 

polskiego materiału hodowlanego. W badaniach własnych tuczniki ciężkie, w przedziale 

wagowym masy tuszy ciepłej od 80 do 90 kg, o genotypie Naima x P-76 charakteryzowały się 

zawartością mięsa w tuszy na poziomie 52,60%, a o genotypie w b p x  p b z x P-76 -53,60%. 

W takich samych warunkach chowu i po zabiegu inseminacyjnym dokonanym na lochach 

wbp x pbz nasienieniem knurów P76 uzyskano u ciężkich tuczników mieszańców z tego 

krzyżowania nieco lepsze wyniki wartości rzeźnej i zawartości mięsa w tuszy w porównaniu 

do mieszańców Naima x P76. Stąd też nasuwa się wniosek, że potomstwo po lochach 

polskich ras wcale nie musi ustępować pod względem wartości tucznej,  rzeźnej i mięsnej, co 

potwierdziły badania własne. Biorąc pod uwagę zasady premiowania ze względu na masę 

tuszy ciepłą i % udział mięsa w tuszy /tabela 3/ trzeba przyznać, że prawie 70% tuczników 

mieszańców po lochach wbp. x pbz odpowiadało preferowanym przez zakłady mięsne 

wymaganiom. Natomiast w przypadku tuczników mieszańców po lochach Naima frekwencja 

sztuk premiowanych była mniejsza, i wyniosła tylko 61,54 %. Z kolei nasuwa się wniosek, że 

przy ocenie poubojowej tuczniki mieszańce wbp x pbz x P76 mogą przynieść lepsze efekty 

finansowe w porównaniu z mieszańcami Naima x P76. Średnia wartość procentowego udziału 

mięsa w tuszy /tabela 2/ była nieco zróżnicowana. Większy udział mięsa w tuszy 53,7% 

uzyskano u tuczników po lochach Naima  przy średniej masie tuszy ciepłej 73,97 kg , a nieco 

mniejszy -52,60% przy średniej masie tuszy ciepłej 83,08 kg. W przypadku tuczników  po 

lochach mieszańcach polskich największy udział mięsa- 54,3% wykazano przy średniej masie 

ciała po uboju wynoszącej 74,36 kg.  

Według dostępnych źródeł [Grześkowiak 2000], Niemyjski i Przybylski [2006], lochy 

Naima z knurami P-76 lub Neckar rodzą mieszańce, które w tuczu charakteryzują się 

wysokim tempem wzrostu i bardzo dobrym wykorzystaniem paszy, a doprowadzone do 

końcowej masy ciała 130 kg tuczniki wykazują zawartość mięsa w tuszy na dobrym poziomie 

55,2%. Efekty te uzyskano na badanym materiale rzeźnym, pochodzącym z fermy w 

Bieganowie.To, że wyniki w badaniach własnych różniły się od podawanych przez wyżej 

wymienionych autorów można między innymi tłumaczyć tym, że w przeprowadzonym  
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Tabela 3. Zasady premiowania tuczników w ZM „Constar” w Starachowicach 

 

Klasa-Class 

EUROP 

zawartości mięsa w 

tuszy – meatiness (%) 

Premia+/Potrącenie- 

Bonus+/Deduction- 

Dodatkowa premia- 

Additional bonus 

S 
 

60 

 

+9 

Dodatkowo 3% za tusze 

w przedziale 75-85 kg 

MBC 

Additional 3% of the 

carcasses in the range 

of 75-85 kg ot carcass 

weight 

 

E 

 

59 +8 Dodatkowo 3% za tusze 

w przedziale 75-85 kg 

MBC 

Additional 3% of the 

carcasses in the range 

of 75-85 kg hot carcass 

weight 

58 +7 

57 +6 

56 +5 

55 +4 

 

U 

54 +3 Dodatkowo 2% za tusze 

w przedziale 75-85 kg 

MBC 

Additional 2% of the 

carcasses in the range 

of 75-85 kg hot carcass 

weight 

53 +2 

52 +1 

51 Cena bazowa 

Base price 

50 -2  

 

 

 

 

 

 

- 

 

R 

49 -4 

48 -6 

47 -8 

46 -10 

45 -12 

 

O 

44 -14 

43 -16 

42 -18 

41 -20 

40 -22 

 

P 

39 -24 

38 -26 

37 -28 

36 -30 

35 -32 

 

Klasyfikacja EUROP dotyczy sztuk w przedziale od 60 – 120 kg MBC: 

The EUROP classification applies to pigs in the of 60-120 kg hot carcass weight: 

Przedział wagowy                                           Potrącenie 

Weight range                                                   Deduction                                           

60 – 64,9   kg MBC/HCW                            20% (od wcześniej wyliczonej wartości EUROP) 

                                                                             (from the previously calculated value of EUROP) 

65 – 69,9   kg MBC/HCW                              5% (od wcześniej wyliczonej wartości EUROP) 

                                                                             (from the previously calculated value of EUROP) 

95 – 104,9 kg MBC/HCW                             10% (od wcześniej wyliczonej wartości EUROP) 
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                                                                              (from the previously calculated value of EUROP) 

105 –120   kg MBC/HCW                              25% (od wcześniej wyliczonej wartości EUROP) 

                                                                              (from the previously calculated value of EUROP) 

Poniżej 60 kg i powyżej 120 kg MBC/HCW            30% (od ceny bazowej/ from the base price) 

Za sztuki uznane przez WIS jako warunkowo zdatne -    30% (od ceny bazowej/ from the base price) 

For heats considered by V.I.S. conditionally suitable  

 

eksperymenie warunki utrzymania mogły odbiegać zasadniczo od zalecanych dla świń przez 

PanArLan. Gospodarstwo, w którym przeprowadzono eksperyment, wcześniej przed okresem 

transformacji ustrojowej specjalizowało się w produkcji mleka. Tak więc warunki utrzymania 

świń w byłych oborach nie należały do optymalnych. Stworzenie w miarę dobrych warunków 

utrzymania świń w naszej hodowli wymaga nakładu olbrzymich kosztów, na które 

przeciętnego producenta specjalizującego się w produkcji tuczników obecnie nie stać. 

W kraju i zagranicą już wcześniej sygnalizowano konieczność szybkiego rozwiązania tego 

problemu w celu osiągania optymalnych wyników produkcyjnych przez producentów [Guy 

i in. 1994, Kapelański i in. 1997, Sather i in. 1997 i Brandt  1999]. Żaden wariant 

krzyżowania nie ujawni w pełni wysokich wartości tucznych, rzeźnych tuczników, gdy będzie 

realizowany w gorszych warunkach chowu, które u nas potocznie nazywa się przeciętnymi. 

W odniesieniu do trzody chlewnej musimy mieć zawsze pełną świadomość zabezpieczenia 

warunków jej utrzymania i żywienia oraz odpowiedniego wyboru komponentów żeńskich 

i męskich do krzyżowania towarowego. Jakość mięsa wieprzowego, jak zaznaczyli: Koćwin- 

Podsiadła i in.[(1997], Grześkowiak [2000], Łyczyński i in. [2002] oraz Przybylski i in.[2006] 

w dużym stopniu zależy od genotypu i warunków utrzymania tucznika. Spośród 437 

tuczników odstawionych do rzeźni ani jeden z nich nie wykazał się wadami poubojowymi 

mięsa typu PSE i DFD. Potencjał genetyczny loch ras polskich tak bardzo nie odbiega od 

potencjału reklamowanych loch pochodzenia zagranicznego, a to że uzyskuje się nieco 

słabsze efekty produkcyjne w praktyce wynika jeszcze z niedoskonałych warunków  

utrzymania  świń.  

WNIOSKI 

Z przeprowadzonego eksperymentu wynikają następujące wnioski i zalecenie: 

1. W takich samych warunkach chowu tuczniki po lochach Naima charakteryzowały się 

się nieznacznie lepszą wartością tuczną w porównaniu do mieszańców po lochach 

w b p  x  p b z. Jednak różnice pomiędzy średnimi wartościami cech tucznych okazały 

się statystycznie nieistotne. 

2. Badane cechy rzeźne zdecydowanie lepsze okazały się u tuczników mieszańców po 

lochach ras polskich w porównaniu z francuskimi Naima. Pomiędzy wartościami  
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masy tuszy ciepłej i wydajności rzeźnej stwierdzono różnice potwierdzone 

statystycznie. Wyższą zawartość mięsa o około 0,48% odnotowano w tuszy 

mieszańców  w b p x  p b z x P76. 

Zalecenie: W przypadku przeciętnych warunków utrzymania, przy posiadaniu świń ras 

polskich lub ich mieszańców, rezygnacja z polskiego materiału hodowlanego  kosztem 

zakupu loch pochodzenia zagranicznego nie ma sensu. 
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