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1. Cel realizacji  tematu 

 

Poszukując rozwiązań wielu problemów stwarzanych przez środowisko budynków 

inwentarskich, powrócono do idei chowu trzody w systemach otwartych. System ten jest 

zalecany dla chowu ekologicznego, a uzyskiwane w nim produkty często posiadają 

dodatkowe oznaczenia certyfikacji. Oprócz obniżenia nakładów inwestycyjnych pojawiło się 

jednak w tym systemie szereg problemów. Głównym z nich jest zmienność warunków 

atmosferycznych, wpływająca na wyniki produkcyjne w tym przydatność technologiczną 

mięsa. Szczególnie zaznacza się to na wydajności rzeźnej i większym otłuszczeniu. Jak 

wskazują wyniki badań, stały dostęp świń do pastwiska, korzystnie zmienia zawartość 

kwasów tłuszczowych i antyoksydantów w samym mięsie, nabierającym przez to właściwości 

prozdrowotnych. Poprawia również jego walory smakowe. 

Celem badań jest określenie stopnia i zakresu w jakim warunki systemu pastwiskowego 

wpływają na kształtowanie się przydatność mięsa wieprzowego dla przetwórstwa oraz 

określeniem efektywności zastosowania metod jej poprawy. Dla osiągnięcia celu niezbędna 

jest waloryzacja jakości środowiska w postaci parametrów mikroklimatycznych, żywienia i 

utrzymania, jak również określenie zmian w jakości poszczególnych wyrębów oraz samego 

surowca, tak pod wpływem systemu jak i zastosowanych modyfikacji. Ważna kwestią 

pozostaje również rasowa odporność zwierząt na taki wpływ środowiska.  

 

2. Omówienie przebiegu badań 

 

Materiał doświadczalny stanowiły 240 certyfikowane zwierzęta (loszki, wieprzki i knurki) ras 

puławska, złotnicka pstra, pbz, wbp, pozyskiwane od loch utrzymywanych gospodarstwie w 

cyklu zamkniętym. Zwierzęta przebywały od urodzenia do  końca odchowu w budkach na 

pastwisku w grupach po 20 szt.  Żywienie oparto o obowiązujące normy, ze stałym dostępem 

do ekologicznej paszy i wody (tab1 i 2). Zrealizowano trzy powtórzenia: w okresie 

wiosennym, letnim oraz jesiennym. Na potrzeby żywienia wykorzystano certyfikowaną bazę 

paszową o pow. 60 ha UR. Pasze przygotowywano w gospodarstwie. Zwierzęta utrzymywane 

były w trzech grupach: kontrolnej (z wybiegami), doświadczalnej z izolowanymi termicznie 

budkami oraz grupie z ogrzewanymi fotoogniwami i izolowanymi termicznie budkami.           

W trakcie realizacji doświadczenia, w obu zadaniach  przeprowadzone będą następujące 

oznaczenia: 

Wyniki produkcyjne 
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- masa urodzeniowa prosiąt, 

- masa odsadzeniowa prosiąt, 

- masa  początkowa tuczu, 

- masa końcowa tuczu, 

- % upadków wraz z określeniem przyczyn, 

- zdrowotność, 

- zużycie paszy. 

Określenie stopnia reakcji organizmu na środowisko w aspekcie adaptacji i dobrostanu 

- Poziom T4 w plaźmie krwi metodą radioimmunologiczną,  

- 2 razy w ciągu całości utrzymania (w połowie i na końcu okresu) na 5 szt. z 

każdej grupy, 

- Poziom kortyzolu i ACTH w plaźmie krwi metodą radioimmunologiczną, 

- 2 razy w ciągu utrzymania (w połowie i na końcu okresu) na 5 szt. 

- Temperatura ciała, 

- 2 razy w ciągu utrzymania (3 razy w ciągu dnia w połowie i na końcu okresu) 

na 5szt. 

Analiza jakości pasz 

Zawartość składników pokarmowych ekologicznych pasz gospodarskich (analiza 

podstawowa każdej partii paszy co ½ roku). 

Skład ilościowy i jakościowy runi pastwisk. Próby runi pobierane będą z zagród w 

czterech miejscach po przekątnej z powierzchni 1 m
2
. 

Monitoring parametrów mikroklimatu 

Pomiary ciągłe przeprowadzono w budynkach i na pastwiskach przy pomocy elektronicznej 

stacji klimatycznej oraz elektronicznych mierników mikroklimatu w zakresie 

 temperatury w C, 

 ruchu powietrza w m/s. 

 wilgotności powietrza w %, 

Obserwacje behawioralne 

Poubojowa analiza tusz. 

Jakościowa analiza mięsa i tłuszczu. 

Realizacja części doświadczalnej nastąpiła w ekologicznym gospodarstwie ZD IZ PIB 

Chorzelów. 
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W zakresie wyników produkcyjnych loch wykazano zadawalający ich poziom w porównaniu 

do metod klasycznych (tab. 3). Na uzyskiwane bardzo dobre wyniki produkcyjne w odchowie 

prosiąt i tuczników, miało zastosowanie rozwiązań poprawiających autonomię termiczną 

półotwartych pomieszczeń (wiatrołapy, ekrany termiczne oraz przesłony). Poprawiły one 

istotnie przyrosty zwierząt obniżając jednocześnie zużycie paszy (tab. 3 i 4). Jeśli idzie o 

uzyskiwane wyniki dysekcji tusz, to pozostają one na zadawalającym poziomie, 

gwarantującym opłacalność produkcji (tab.5). Oczywiści stwierdzono różnice w mięsności i 

otłuszczeniu na niekorzyść utrzymania w budkach. Gorsze parametry produkcyjne związane 

są oczywiście z przebywaniem zwierząt w surowszych warunkach mikroklimatycznych oraz 

na większej powierzchni użytkowej, okupionymi zwiększonym zapotrzebowaniem bytowym 

ze wszystkimi jego konsekwencjami. Wpływ na taki stan miały znaczne wahania temperatur 

oraz większe zapotrzebowanie bytowe świń z budek. Porównane profile kwasów 

tłuszczowych wykazały zróżnicowanie na korzyść zwierząt utrzymywanych w budkach (tab. 

6). Jak wykazała analiza jakościowa ekologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

wyższa wartość prozdrowotną posiadają te z nich, które pozyskano od zwierząt 

korzystających z pastwiska i ograniczających w żywieniu udział zbóż. Wykazano istotnie 

wyższą zawartość witaminy E, selenu CLA i innych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Fakt ten jest bezpośrednio związany z pobieraniem zielonki. Do 

antyoksydantów zalicza się między innymi witaminy A, E oraz obecne w systemach  

enzymatycznych zwierząt pierwiastki takie, jak Cu, Se, Fe, Mn i Zn, które chronią przed 

wolnymi rodnikami oraz stresem oksydacyjnym. Przypisuje się im dużą rolę jako czynnikom 

zmniejszającym ryzyko chorób serca, nowotworów i schorzeń cywilizacyjnych. Istotnie 

wyższą zawartość witamin i selenu wykazano w  stosunku do mleka konwencjonalnego. 

Więcej witaminy zawierało mięso  z mięśnia najdłuższego tuczników utrzymywanych w 

budkach  w stosunku do zwierząt korzystających jedynie z wybiegów i nie mających w dawce 

pokarmowej udziału świeżych pasz objętościowych (zielonka, pastwisko).  Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że wyższa wartość odżywcza produktów ekologicznych w stosunku do 

konwencjonalnych,  została już wcześniej potwierdzona.  Uzyskane aktualnie wyniki, 

wskazują jednak na możliwość dalszego poprawiania tej wartości, już w ramach samego 

chowu ekologicznego. 

 Wiele badań naukowych wykazało, że obecne w żywności wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe (WNKT) mogą obniżać ryzyko wystąpienia nowotworów. Jest to związane z 

obecnością kwasów z grup n-6 i n-3, których stosunek w żywności powinien wynosić 4-5:1. 

Szczególne znaczenie przypisuje się tu n-3kwasom tłuszczowym. Skład kwasów 
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tłuszczowych w typowej diecie człowieka zmieniał się na przestrzeni dziejów. Dieta żyjących 

w paleolicie przodków w porównaniu ze współczesną,  zawierała nie tylko znacznie mniejsze 

ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, ale wspomniany stosunek n-6 / n-3 zawierał się w 

przedziale 1-2 :1. W ciągu ostatnich 100 - 150 lat nastąpiło znaczne zwiększenie spożycia 

WNKT z rodziny n-6, spowodowane częstszą obecnością w diecie olejów roślinnych oraz 

zbóż. Stosunek n-6/ n-3 wynosi obecnie 20-30:1. Jest to również związane z ograniczeniem 

roli spożycia ryb oraz z żywieniem zwierząt opartym o pasze treściwe na bazie właśnie zbóż 

w naturalny sposób bogatych w  kwasy n-6.  

Sprzężony kwas linolowy (CLA), jest kwasem typu trans, będącym pośrednim  produktem 

przemiany kwasu linolowego do stearynowego. Kwasy linolowy oraz α-linolenowy muszą 

być dostarczone do organizmu wraz z pożywieniem, gdyż w tkankach zwierzęcych nie 

zachodzi ich synteza, Stąd określa się je  mianem niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (NNKT; ang. essential fatty acids, EFA). CLA jest między innymi 

syntetyzowany w żwaczu przez Butyrivibrio fibrisolvens. Wykazuje on właściwości 

antymiażdżycowe, zapobiega otyłości,  hamuje rozwój niektórych nowotworów,  ma działanie 

pobudzające układ odpornościowy. W uzyskanych wynikach badań, wykazano jego wyższą 

procentową zawartość w profilu kwasów tłuszczowych mleka krów, mięsa wieprzowego oraz 

jaj kurzych.  
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Tabela 1. 

Wartość pokarmowa paszy dla loch 

Komponenty LK 

Energia metaboliczna      (MJ) 12,40 

Białko ogólne                  (%) 16,60 

Włókno surowe                 (%) 5,50 

Lizyna                               (%) 0,86 

Metionina z cystyną          (%) 0,58 

Ca                                      (%) 0.88 

P                                        (%) 0,76 

Na                                      (%) 0,20 

 

Tabela 2. 

Wartość pokarmowa paszy dla tuczników. 

Komponenty PT 

Energia metaboliczna          (MJ) 12,70 

Białko ogólne                        (%) 17,10 

Włókno surowe                      (%) 4,60 

Lizyna                                     (%) 0,85 

Metionina z cystyną                (%) 0,62 

Ca                                            (%) 0,75 

P                                              (%) 0,67 

Na                                            (%) 0,12 

Tabela 3. 

Wyniki produkcyjne loch i prosiąt 

Kategoria System 

Półotwarty Otwarty 

Masa początkowa prosięcia 

(kg) 

1,32  1,38  

Masa odsadzeniowa 

prosięcia (kg) 

11,57  11,72  

Przyrost mc prosięcia  

(kg/dzień) 

0,287 a 0,265b 

Liczba prosiąt żywo 

urodzonych (szt.) 

10,24 a  10,86 b 

Upadki (%) 3,7 5,9 

aa - różnice istotne przy P0.05;  

AA - różnice istotne przy P0.01  
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Tabela 4. 

Wyniki produkcyjne tuczników. 

 

Wyszczególnienie  

Budki 

 

Alkierzowo 

Przyrost dzienny (kg) 0,640a 0,730b 

Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) 4,1a 3,4b 

Długość okresu tuczu (dni) 114 110 

Upadki (%) 1,1a 0,7b 

aa - różnice istotne przy P0.05;  

AA - różnice istotne przy P0.01  

 

 

 

Tabela 5. 

 

Wybrane wyniki dysekcji tuczników. 

aa - różnice istotne przy P0.05;  

AA - różnice istotne przy P0.01  

 

 

 

 

 

 

Cecha  

Powtórzenie 

Alkierzowo Budki Alkierzowo Budki 

Loszki Wieprzki 

 Wydajność rzeźna [%]  75,39 75,80 78,10 75,80 

 Długość tuszy [cm]  79,30 80,25 80,75a 78,00a 

 Grubość słoniny 

(śr. z 5 pomiarów cm)  1,51 abc 2,25 ad 1,19 bdf 2,10 cf 

 Powierzchnia oka 

polędwicy [cm2]  50,40abc 45,15ad 56,20bdf 43,20cf 

 Masa mięsa polędwicy 

[kg]  6,41 6,13 6,41 5,98 

 Masa szynki tylnej bez 

słoniny [kg]  8,38 8,21 8,75 7,83 

 Polędwica:   

 — Ph 45  5,93 6,77 5,93 6,95 

 — pH 24  5,41 5,75 5,41 6,35 
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Tabela 6. 

 

Wpływ systemu utrzymania tuczników na jakość mięsa wieprzowego 

 

Wyszczególnienie Budki Alkierzowo 

Witamina E(µg/ml) 0,39a 0,26b 

SFA (%) 37,46 34,54 

UFA (%) 65,46 62,94 

MUFA (%) 42,41a 48,61b 

PUFA (%) 22,42a 14,23b 

n-3 PUFA (%) 1,85A 0,87B 

n-6 PUFA (%) 18,37a 16,27b 

PUFA 6/3 9,92A 25,46B 

CLA (%) 0.62A 0,47B 

ab - różnice istotne przy P0.05;  

AB - różnice istotne przy P0.01  

 

 

 
 

Foto 1. Warchlaki na kwaterze 
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Foto 2. Lochy ras złotnicka pstra i polska biała zwisłoucha w trakcie 

buchtowania. 
 

 

 
 

Foto 3. Lochy przy strefie odpasu 
 

 
 

Foto 4. Locha z prosiętami 
 

3. Streszczenie wyników 
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Celem badań jest określenie stopnia i zakresu w jakim warunki systemu pastwiskowego 

wpływają na kształtowanie się przydatność mięsa wieprzowego dla przetwórstwa oraz 

określeniem efektywności zastosowania metod jej poprawy. Dla osiągnięcia celu niezbędna 

jest waloryzacja jakości środowiska w postaci parametrów mikroklimatycznych, żywienia i 

utrzymania, jak również określenie zmian w jakości poszczególnych wyrębów oraz samego 

surowca, tak pod wpływem systemu jak i zastosowanych modyfikacji. 

Materiał doświadczalny stanowiły 240 certyfikowane zwierzęta (lochy, prosięta, warchlaki i 

tuczniki) ras puławska, złotnicka pstra, pbz, wbp, pozyskiwane od loch utrzymywanych 

gospodarstwie w cyklu zamkniętym. Zwierzęta przebywały od urodzenia do  końca odchowu w 

budkach na pastwisku w grupach po 20 szt.  Żywienie oparto o obowiązujące normy, ze stałym 

dostępem do ekologicznej paszy i wody. Zrealizowano trzy powtórzenia: w okresie wiosennym, 

letnim oraz jesiennym. 

Uzyskane wyniki produkcyjne wykazują na zaledwie niewielkie różnice między utrzymaniem w 

systemie otwartym, a alkierzowym z wybiegami. Na uwagę zasługuję bardzo dobre wyniki 

rozrodu loch oraz odchowu prosiąt. Niestety zużycie paszy oraz otłuszczenie tusz pozostają 

statystycznie istotnie wyższe w systemie otwartym.   

Analiza zawartości kwasów tłuszczowych oraz witamin w mięsie tuczników z systemu 

otwartego, wskazuje na wyższą wartość odżywczą tego mięsa 

  

 
Zalecenia dla praktyki z prowadzenia  w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa 

ekologicznego w zakresie: 

Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne 

wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – Wpływ 

warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w 

chowie ekologicznym 

 

Ekologiczny chów świń w systemie pastwiskowym, stanowi interesującą alternatywę dla 

utrzymania tych zwierząt w chlewniach z wybiegami. Niskie nakłady inwestycyjne na zakup 

budek i wygradzanie pastwisk, mogą znacząco obniżyć koszty produkcji. Na podstawie 

uzyskanych wyników badań dla praktyki zalecić należy: 

1. W chowie pastwiskowym wykorzystywać należy jedynie izolowane termicznie budki. 

2. Powierzchnię kwatery należy rekultywować i podsiewać po każdym sezonie odchowu.  
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3. W żywieniu świń na pastwisku z powodzeniem wykorzystywać należy odpas do woli 

w oparciu o pełnoporcjowe mieszanki sypkie lub granulowane. 

4. Karmniki dla świń w systemie otwartym zabezpieczać należy przed przenikaniem wód 

opadowych. 

5. Pastwiska wygradzać należy tzw. pastuchami elektrycznymi, co zapobiega tak przed 

ucieczką zwierząt, jak i drapieżnikami. 

 

 


