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Głównym zadaniem hodowli świń jest generowanie
postępu hodowlanego w zakresie cech produkcyjnych
ważnych z ekonomicznego punktu widzenia. Poprzez
rozprowadzanie doskonalonego materiału
hodowlanego – knurów i loszek hodowlanych do
produkcji masowej, realizowane są w praktyce
rezultaty prowadzonych prac hodowlanych.







PZHiPTCh „POLSUS” realizuje 13 programów hodowlanych:

1. Program hodowlany dla świń rasy wielkiej białej polskiej (wbp)

2. Program hodowlany dla świń rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz)

3. Program hodowlany dla świń rasy puławskiej

4. Program hodowlany dla świń rasy duroc

5. Program hodowlany dla świń rasy pietrain

6. Program hodowlany dla świń rasy hampshire

7. Program hodowlany dla świń rasy wielkiej białej ojcowskiej (wbo)

8. Program hodowlany dla mieszańców świń ras duroc i hampshire

9. Program hodowlany dla mieszańców świń ras pietrain i duroc

10. Program hodowlany dla mieszańców świń ras pietrain i hampshire

11. Program hodowlany dla mieszańców świń ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej
zwisłouchej

12. Program hodowlany dla mieszańców świń ras puławskiej i wielkiej białej polskiej

13. Program hodowlany dla mieszańców świń ras puławskiej i polskiej białej zwisłouchej.



Hodowla świń prowadzona przez PZHiPTCh „POLSUS” ma jednoszczeblową
strukturę. Zwierzęta doskonalone w ramach programów hodowlanych pochodzą ze
stad objętych prowadzeniem oceny wartości użytkowej, ksiąg i dokumentacji
hodowlanej oraz znakowaniem świń. Pośród tych stad wyodrębnia się dwie
kategorie:

• stada produkujące knury i loszki

• stada produkujące loszki.



Cecha
Wbp

Knur Loszka
Pbz

Knur Loszka
Duroc

Knur Loszka
Pietrain

Knur Loszka
Hampshire

Knur Loszka
Wbo

Knur Loszka

Liczba 
sutków 
(minimum)

16 
(8/8)

16 
(8/8)

16 
(8/8)

16 
(8/8)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

14 
(7/7)

Przyrost 
dzienny, g 750 680 750 680 800 750 750 700 800 750 800 750
Mięsność, % 60 58 60 58 63 62 65 64 63 62 64 62

Genotyp 
wrażliwości 
na stres

RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc

Liczba 
prosiąt żywo 
urodzonych 
w miocie, 
szt.

- 14 - 14 - - - - - - - -

Liczba 
prosiąt w 21 
dniu życia, 
szt.

- 13 - 13 - - - - - - - -

Wiek 
pierwszego 
oproszenia, 
dni

- 340 - 340 - - - - - - - -

Długość 
okresu 
międzymiotu
, dni

- 160 - 160 - - - - - - - -

Plenność 
gospodarcza
, szt.

- 30 - 30 - - - - - - - -

CELE PROGRAMÓW HODOWLANYCH DLA ŚWIŃ CZYSTORASOWYCH



Prowadzenie prac hodowlano-selekcyjnych, zapewniających doskonalenie zwierząt pod

względem genetycznym, na całej populacji świń byłoby zabiegiem kosztownym. Dlatego, bazę do

prac nad doskonaleniem trzody chlewnej stanowi jedynie część pogłowia (populacja aktywna),

zwana pogłowiem zarodowym. Właściwe prowadzenie prac hodowlano-selekcyjnych na tym

pogłowiu wpływa na zwiększenie wartości cech tucznych i rzeźnych w całej populacji świń. Wynika

to z faktu, że uzyskany materiał, charakteryzujący się wysoką wartością genetyczną, jest

rozprowadzany do ferm towarowych produkujących tuczniki. Głównymi kryteriami przy wyborze

materiału hodowlanego na remont stad powinny być wyniki oceny świń w stacjach kontroli

użytkowości rzeźnej trzody chlewnej, oceny przyżyciowej oraz BLUP.



OCENA PRZYŻYCIOWA MŁODYCH KNURKÓW 
 

• prowadzona w Polsce od 1973r. 

• od 01.10.2004 – według nowej metodyki 

• cel – ocena wartości hodowlanej pod względem cech 

tucznych i rzeźnych, jedno z podstawowych kryteriów          

w pracach hodowlano – selekcyjnych nad trzodą chlewną 

• ocenie podlegają ♂ 9 ras i 1 linii syntetycznej 990                

oraz mieszańce dwurasowe F1 ras ojcowskich 

• warunki oceny - knurki w wieku 150 – 210 dni, min. m.c. w 

dniu oceny – 70kg, życiowe przyrosty dzienne – nie mniejsze 

niż 400g, czytelne oznakowanie zwierzęcia 

• pomiary na zwierzęciu - aparatem Piglog 105 

• wynik oceny – INDEKS SELEKCYJNY 

• podstawowe parametry: 

– przyrost dzienny standaryzowany na 180. dzień życia 

– % zawartość mięsa w tuszy standaryzowana na 110kg 

masy ciała  



OCENA PRZYŻYCIOWA LOSZEK 
 

• prowadzona w Polsce od 1995r. 

• od 01.10.2004 – według nowej metodyki 

• ocenie podlegają ♀ 9 ras i 1 linii syntetycznej 990                

oraz mieszańce dwurasowe F1 ras matecznych 

• cel – ocena wartości hodowlanej pod względem cech 

tucznych i rzeźnych, jedno z podstawowych kryteriów          

w pracach hodowlano – selekcyjnych nad trzodą chlewną 

• warunki oceny - loszki w wieku 150 – 210 dni, min. m.c. w 

dniu oceny – 70kg, życiowe przyrosty dzienne – nie mniejsze 

niż 400g, wyraźne oznakowanie 

• pomiary na zwierzęciu (grubość słoniny, wysokość „oka” 

polędwicy) - aparatem Piglog 105 

• wynik oceny – INDEKS SELEKCYJNY 

• podstawowe parametry: 

– przyrost dzienny standaryzowany na 180. dzień życia 

– % zawartość mięsa w tuszy standaryzowana na 110kg 

masy ciała  



PIGLOG 105



Ocena świń w stacjach kontroli

Dania – 1907

Szwecja – 1923

Niemcy – 1925

Holandia – 1930

Polska – 1931



ETAPY PRACY





BLUP

W Polsce metodę BLUP wprowadzono do oceny wartości
hodowlanej świń w roku 1998. Poprzedzone to było opracowaniem
systemu przetwarzania danych, którego prawidłowe działanie przez kilka
lat pozwoliło na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych
do wyliczeń przewidzianych tą metodą. Obecnie wartość hodowlaną
szacuje się na podstawie wyników przyżyciowej oceny użytkowości tucznej
i rzeźnej, dla cech: przyrost dzienny, procentowa zawartość mięsa w tuszy i
indeks selekcyjny oraz wyników oceny użytkowości rozpłodowej loch, dla
cech: liczba prosiąt żywo urodzonych i liczba prosiąt odchowanych do 21
dnia.





Wagi ekonomiczne cech uwzględniane w ocenie łącznej wartości hodowlanej świń ras matecznych, 
(Hodowla i chów świń 2019)



Wagi ekonomiczne cech uwzględniane w ocenie łącznej wartości hodowlanej świń ras 

ojcowskich, (Hodowla i chów świń 2019)



Schemat programu bazującego na ocenie genomowej



Krzyżowanie towarowe





Heterozja - co to jest ?

 Heterozja (gr. hetérōsis – przekształcenie), wigor mieszańców, bujność

mieszańców – zjawisko polegające na zwiększeniu wartości

fenotypowej cech ilościowych pierwszego pokolenia mieszańców w

odniesieniu do homozygotycznych rodziców.

 Heterozja jest fenotypowym skutkiem współdziałania genów u

heterozygot. Heterozja dotyczy głównie cech związanych z rozrodem

oraz szybkości rozwoju osobniczego (wzrost i masa ciała), a także

większej odporności na choroby i zdolności przystosowawczych do

niekorzystnych czynników środowiskowych.

 W drugim pokoleniu uzyskanym z kojarzenia osobników pierwszego

pokolenia efekt heterozji maleje wskutek zaniku korzystnego

współdziałania genów allelicznych i nieallelicznych. Efekt heterozji jest

zjawiskiem przeciwstawnym depresji inbredowej. Zjawisko

wykorzystywane jest również w hodowli roślin.







Firmy komercyjne produkujące materiał hybrydowy, wykorzystujące efekt heterozji:

• Choice Genetics

• DanBred



Choice Genetics

Choice Genetics mocno angażuje się w tworzenie unikalnej platformy

innowacji , która angażuje się w szeroko zakrojone badania i rozwój .

Inwestycje w najnowszą naukę i technologię wprowadzają na rynek

produkt najwyższej jakości .

Unikalna platforma selekcji obejmuje obecnie 

 pomiary wydajności karmienia, indywidualnie i  w grupach rodzinnych, 

 selekcję całego genomu, selekcję pod kątem tolerancji na choroby

 indeksy maksymalizujące margines.



Produkty:

CG36 M3 M6

W 2018 roku, do sprzedaży trafiła locha najnowszej generacji CG36, która zastąpiła

loszkę NAIMA. Lochy M3 i M6 to oferta dla producentów, posiadających ambicje

prowadzenia własnego programu hodowlanego loszek remontowych F1.



Excelium

P81

P90
P98



W DanBred stawia się na zdrowie i wysoką jakość genetyczną. Praca
hodowlana koncentruje się na trzech rasach: DanBred Landrace (LL),
DanBred Yorkshire (YY) i DanBred Duroc (DD). Te trzy rasy stanowią
podstawę programu krzyżowania DanBred.
DanBred Landrace (LL) i DanBred Yorkshire (YY) są najlepszymi liniami
matek w programie krzyżowania. Rasy łączą wysoką płodność, dobre
zdolności do matkowania i wysoką długowieczność, aby stworzyć idealny
DanBred Hybrid (LY lub YL), który jest pierwszą skrzyżowaniem DanBred
Landrace i DanBred Yorkshire. Hybryda jest idealna jako podstawa do
produkcji finiszerów.
DanBred Duroc (DD) w tym programie krzyżowania używany jest jako linia

hodowlana do produkcji finiszerów. Krzyżowanie knura DanBred Duroc z
lochą hybrydową ma pozytywny wpływ na ekonomikę produkcji.







Literatura wykorzystana przy przygotowaniu prezentacji:
Hodowla i chów trzody chlewnej. Red. Rekiel A., Szwaczkowski T., Eckert R. Wyd.  UP w Poznaniu. Autor dwóch 
rozdziałów. s. 377-420 i 421-426. ISBN 978-83-7160-956-5.
Mucha A., Szyndler-Nędza M., Różycki M. 2013. Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń. Wiadomości 
Zootechniczne, LI, 2: 71-78.
Żak G., Tyra M., Lasek J. 2018. Ocena świń w Stacjach Kontroli Użytkowości Trzody Chlewnej – historia, stan 
obecny, znaczenie i zakres. Przegląd hodowlany,3:5-6. 
https://danbred.com
https://choice-genetics.com/pl/
https://www.polsus.pl/

https://danbred.com/
https://choice-genetics.com/pl/
https://www.polsus.pl/

