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B                  1adania będące przedmiotem niniejszego 
opracowania były wykonane w ramach za-

dania 5., podzadanie 5. programu koordynowa-
nego przez Instytut Zootechniki PIB w ramach 
programu BIOSRATEG II. Zadanie 5. w ramach 
tego projektu jest zatytułowane „Wykorzystanie 
rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyj-
nych systemach chowu w gospodarstwach nisko-
nakładowych do pozyskiwania wysokiej jakości 
produktów lokalnych”, a podzadanie 5. nosi ty-
tuł: „Określenie potencjału rodzimych ras owiec 
do wytwarzania regionalnych produktów mięsnych 
o podwyższonych walorach prozdrowotnych”.

Zasadniczym celem badań realizowanych 
w ramach podzadania 5.5 jest ocena możliwości 
wykorzystania wybranych rodzimych ras owiec 
objętych programem ochrony zasobów genetycz-
nych do produkcji regionalnych produktów mię-
snych o podwyższonych walorach dietetycznych 
i prozdrowotnych w warunkach systemów utrzy-
mania i żywienia stosowanych w ich regionach 
chowu (w gospodarstwach macierzystych) oraz 
według nowoczesnych zasad żywienia ukierun-
kowanych na prozdrowotną modyfikację jakości 

*Praca wykonana w ramach projektu „Kierunki wyko-
rzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt 
gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwo-
ju”  współfinansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko 
naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, nr 
umowy: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.  

produktów i potraw mięsnych. W ramach podza-
dania przewiduje się przebadanie 8 rodzimych 
ras owiec utrzymywanych w różnych regionach 
kraju. Przedmiotem badań jest ocena efektywno-
ści odchowu i tuczu jagniąt, ich wartości rzeźnej, 
jakości mięsa oraz jakości produktów (potraw) 
z jagnięciny. Zakłada się, że realizowane badania 
pozwolą na określenie potencjału rodzimych ras 
owiec w tym zakresie. Osiągnięcie założonych 
celów podzadania będzie miało istotne znacze-
nie dla rozwoju krajowego rynku mięsa owczego 
oraz będzie jednym z impulsów do wzrostu po-
głowia owiec w kraju.

W niniejszym opracowaniu prezentowa-
na jest porównawcza charakterystyka systemów 
chowu owiec 6 ras rodzimych (z ogólnej liczby 8 
ras objętych badaniami w ramach tego podzada-
nia) oraz wyniki odchowu jagniąt w tych gospo-
darstwach rodzinnych, w których w 2017 r. jest 
realizowana część eksperymentalna badań.

W pierwszym kwartale 2017 r. przepro-
wadzono przegląd 6 gospodarstw owczarskich, 
które mają w bieżącym roku realizować usługę 
badawczą na rzecz podzadania. Są to gospodar-
stwa utrzymujące stada owiec następujących ras: 
uhruska, cakiel podhalański, świniarka, wrzo-
sówka, pomorska i czarnogłówka. Badania w go-
spodarstwach utrzymujących owce rasy merynos 
polski w starym typie oraz owce wielkopolskie ze 
względu na inny terminarz rozpłodu owiec będą 
realizowane na przełomie lat 2017 i 2018.
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Owce i jagnięta rasy uhruskiej – Uhruska ewes and lambs
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Charakterystyka systemów produkcji owczar-
skiej w gospodarstwach realizujących podza-
danie w 2017 r.

1. Uhruska
Właściciele: Agata i Piotr Domina, Cho-

męciska Małe, woj. lubelskie
Gospodarstwo prowadzone jest przez 

małżeństwo Agatę i Piotra Domina w powiecie 
zamojskim na Lubelszczyźnie (Stępniak, 2017). 
Ma ono powierzchnię 30 ha, z czego 50% (15 
ha) stanowią dzierżawy. Od 2003 r. chów owiec 
w tym gospodarstwie jest głównym kierunkiem 
produkcyjnym. W pierwszym okresie utrzymy-
wano owce mieszańce, a następnie owce rasy 
berichon do produkcji materiału rzeźnego. Na-
stępnie (w 2009 r.), dla poprawy efektywności 
ekonomicznej produkcji owczarskiej właściciele 
podjęli decyzję o prowadzeniu hodowli owiec ras 
zachowawczych objętych dofinansowaniem w ra-
mach programu ochrony zasobów genetycznych. 
Najpierw były to owce olkuskie, a następnie 
uhruskie. Obie te rasy rodzime (zachowawcze) są 
aktualnie utrzymywane w gospodarstwie. W go-
spodarstwie utrzymuje się również kilka koni rasy 
huculskiej oraz kilkanaście kóz, których mleko 
jest wykorzystywane do produkcji serów oraz do 
dokarmiania jagniąt z mnogich wykotów, głów-
nie potomstwa owiec olkuskich.

Obecnie stado owiec olkuskich liczy 22 
matki i 2 tryki, a stado owiec uhruskich 89 ma-
tek i 3 tryki rozpłodowe. Rasa uhruska została 
wytworzona właśnie w regionie lubelskim i jest  
bardzo dobrze przystosowana do warunków cho-
wu w regionie południowo-wschodniej Polski. 
Obecnie hodowla owiec w gospodarstwie jest 
ukierunkowana głównie na reprodukcję materiału 
hodowlanego rasy uhruskiej, a nadwyżki jagniąt 
(głównie tryczki) są sprzedawane jako mate-
riał rzeźny. Stado owiec zarówno olkuskich, jak 
i uhruskich jest objęte programem ochrony za-
sobów genetycznych owiec w ramach programu 
rolnośrodowiskowego.

System żywienia owiec w gospodarstwie 
jest oparty o pasze własne, wyprodukowane na 
miejscu.  Podstawowe pasze objętościowe to 
sianokiszonka z roślin strączkowych i traw oraz 
siano i słoma. W sezonie pastwiskowym (począ-
tek ok. 20 maja) podstawą żywienia jest wypas 

owiec (razem z kozami) na 15 ha pastwisk po-
dzielonych na kwatery. Owce otrzymują również 
dodatek pasz treściwych, głównie śruty z owsa 
i pszenżyta.

Matki jagniąt uhruskich uczestniczących 
w programie BIOSTRAREG II były utrzymywa-
ne alkierzowo w systemie, który można zakwali-
fikować jako półintensywny. W okresie odchowu 
jagniąt doświadczalnych (luty-kwiecień) były ży-
wione sianokiszonkami z traw i z mieszanki traw 
z koniczyną oraz sianem z tych samych roślin + 
dodatek paszy treściwej (około 0,3 kg/szt./dobę), 
którą stanowiły śruty ziarna zbóż z upraw własnych 
(pszenica, jęczmień, pszenżyto i owies). Jagnięta 
w okresie odchowu (do wieku 75 dni) korzystały 
z mleka matek oraz żywiły się paszami stałymi 
przy matkach, a także w wydzielonych kojcach 
(w tzw. podkarmiaczach). W „podkarmiaczach” 
miały do dyspozycji do woli mieszankę śrut zbo-
żowych z dodatkiem mineralno-witaminowym. 
W tym okresie jagnięta doświadczalne uzyskały 
w pełni zadowalające tempo wzrostu. Przy śred-
nim typie urodzenia 1,89, przyrosty dobowe trycz-
ków doświadczalnych wynosiły średnio 217 g.

Wyniki odchowu tryczków tej rasy, bio-
rących udział w podzadaniu 5.5, są podane w ta-
beli 1 i będą omówione porównawczo z wynika-
mi 5 innych ras zachowawczych w dalszej części 
opracowania.

Tryczki przeznaczone na rzeź są tuczo-
ne w tym gospodarstwie intensywnie mieszanką 
śrut zbożowych z własnych upraw z dodatkiem 
mineralno-witaminowym, a także sianokiszonką 
i sianem z traw oraz mieszanki traw z koniczy-
ną. Wszystkie pasze są zadawane w tym okre-
sie do woli. Tryczki objęte badaniami i tuczone 
w gospodarstwie macierzystym uzyskały bardzo 
dobre wyniki wzrostu w okresie całego tuczu, 
od urodzenia do uzyskania założonej masy koń-
cowej. Przyrosty dobowe za ten okres wynosiły 
średnio 264 g, a masę końcową 37,8 kg osiągnęły 
w wieku 125 dni.

2. Cakiel podhalański
Właściciel: Stanisław Bukowski, Maru-

szyna k. Szaflar, woj. małopolskie.
Gospodarstwo Stanisława Bukowskiego 

posiada długą i bogatą tradycję hodowli owiec 
górskich w starym typie, tzw. cakla podhalańskie-
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go. Zlokalizowane jest na terenie Podhala, a go-
spodarz prowadzi hodowlę owiec w tradycyjny 
sposób, charakterystyczny dla tego regionu.

Ogólna powierzchnia gospodarstwa wy-
nosi 70 ha (grunty własne i dzierżawione). Są to 
wyłącznie trwałe użytki zielone użytkowane jako 
pastwiska dla owiec i do produkcji siana na okres 
żywienia zimowego dla posiadanego stada.

Stado podstawowe owiec w gospodar-
stwie Stanisława Bukowskiego liczy 200 owiec-
matek, z czego 150 szt. to cakiel podhalański a 50 
szt. matki polskiej owcy górskiej odmiany barw-
nej. Remont obu ras owiec pochodzi z własnego 
chowu. Stado to prowadzone jest tradycyjnie; 
stanówka odbywa się w terminie wrzesień-paź-
dziernik, a wykoty mają miejsce w styczniu-lu-
tym. Gospodarstwo uzyskuje bardzo dobre wyni-
ki rozpłodu: płodność – 99%, plenność – 135% 
i wskaźnik odchowu jagniąt – 93%.

Jagnięta są odsadzane od matek w termi-
nie uzależnionym od daty wyjścia owiec na pa-
stwisko (wystarczający odrost zielonki na pastwi-
sku), zazwyczaj pod koniec kwietnia lub w pierw-
szej dekadzie maja. Podstawą żywienia dorosłych 
owiec jest wypas na pastwisku a w okresie zimo-
wym wyłącznie siano z własnej produkcji. Część 

matek (około 30 szt.) po odsadzeniu jagniąt jest 
dojonych. Z pozyskanego mleka są wytwarzane 
na miejscu w gospodarstwie tradycyjne sery, któ-
re gospodarze sprzedają we własnym zakresie na 
rynku lokalnym i w Krakowie.

Jagnięta są odchowywane przy matkach 
do wieku około 100 dni, a potem tryczki prze-
znaczone na rzeź są wypasane na oddzielnych 
kwaterach i dokarmiane niewielkimi ilościami 
otrąb. Jagnięta tryczki wytypowane do udziału 
w projekcie BIOSTRATEG II uzyskały w okre-
sie odchowu w gospodarstwie macierzystym 
przyrosty na poziomie 180 g (tab. 1), co pozwala 
stwierdzić, że system odchowu jagniąt stosowany 
w gospodarstwie można uznać za półintensywny. 
Jagnięta przeznaczone na rzeź, po odsadzeniu od 
matek są strzyżone. Końcową masę ciała (około 
40 kg) osiągają zazwyczaj we wrześniu-paździer-
niku, pod koniec sezonu pastwiskowego i wtedy 
są sprzedawane na rzeź do ubojni w Lesku.

Wyniki wzrostu jagniąt tryczków rasy 
cakiel podhalański uczestniczących w programie 
zestawiono porównawczo z wynikami 5 innymi 
ras zachowawczych uczestniczącymi w projekcie 
(tab. 1). Zostaną one omówione w dalszej części 
opracowania.

Cakiel – koniec tuczu
Podhale Zackel – end of fattening

Cakiel – początek tuczu
Podhale Zackel – begining of fattening
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3. Wrzosówka
Właściciele: Piotr i Rozalia Jureccy, Naryj-

ski Młyn k. Morąga, woj. warmińsko-mazurskie
Gospodarstwo Rolne Osada Naryjski 

Młyn funkcjonuje od 2010 r. Prowadzi hodowlę 
owiec rasy wrzosówka oraz produkcję mięsa ja-
gnięcego sprzedawanego pod nazwą „Jagnięcina 
Mazurska”. Mięso wrzosówek z tego gospodar-
stwa jest z powodzeniem oferowane jako produkt 
w pełni naturalny odbiorcom prywatnym i insty-
tucjonalnym (hotele, restauracje) z terenu całego 
kraju, również za pośrednictwem internetowych 
mediów społecznościowych. Owce są jedyny-
mi zwierzętami inwentarskimi utrzymywanymi 
w tym gospodarstwie.

Hodowla owiec w Naryjskim Młynie 
jest sukcesywnie rozwijana i od stanu począt-
kowego 30 matek w 2010 r. powiększyła się do 
liczby ponad 100 matek i maciorek remonto-
wych w 2017. Chów owiec ma charakter typo-
wo ekstensywny. Owce praktycznie przez cały 
rok przebywają na pastwiskach przyleśnych 
i jedynymi pomieszczeniami, z których mogą 
korzystać w razie niesprzyjających warunków 
pogodowych, są: lekki budynek drewniany typu 
szopa oraz proste zadaszenie.

Powierzchnia ogólna gospodarstwa wy-
nosi 20 ha i są to w zasadzie trwałe użytki zielone 
na bardzo słabych glebach, częściowo zakrzaczo-
nych i zalesionych. Gospodarstwo nie dysponuje 
gruntami ornymi. W okresie zimowym i wczesno-
wiosennym stado jest dokarmiane sianokiszonką, 
sianem i słomą, pochodzącymi głównie z zakupu. 
W latach o sprzyjających warunkach pogodowych 
sianokiszonkę produkuje się również z własnych 
użytków zielonych, z obszaru około 5 ha. Owce 
w okresie wykotów i karmienia jagniąt otrzymują 
także niewielki dodatek ziarna owsa oraz dodatki 
mineralne.

Cykl rozpłodowy stada jest w dużym stop-
niu naturalny. Wykoty matek są znacznie  rozcią-
gnięte w czasie i trwają od grudnia do marca. Owce 
uzyskują płodność powyżej 90%, przy średniej 
plenności bliskiej 200%. Stado jest remontowa-
ne materiałem żeńskim własnego chowu, a tryki 
są kupowane z innych stad. Głównym produktem 
gospodarstwa jest mięso jagnięce z tryczków oraz 
maciorek nie zakwalifikowanych na remont stada. 
Uboje są przeprowadzane w posiadającej odpo-

wiednie uprawnienia ubojni poza gospodarstwem.
Wyniki wzrostu jagniąt tryczków rasy 

wrzosówka biorących udział w projekcie scha-
rakteryzowano w dalszej części opracowania 
w porównaniu z pięcioma innymi rasami zacho-
wawczymi uczestniczącymi w podzadaniu 5.5 
(tab. 1).

4. Świniarka
Właściciel: Bartosz Konopka, Gospo-

darstwo Rolne AGRART, Sierakowice Pierwsze, 
woj. świętokrzyskie

Rodzinne gospodarstwo Rolne AGRART 
jest zlokalizowane w regionie świętokrzyskim 
i prowadzi działalność na gruntach i w obiek-
tach gospodarskich zlikwidowanego państwo-
wego gospodarstwa rolnego. Ogólna powierzch-
nia użytków rolnych gospodarstwa wynosi 120 
ha, z czego 40 ha to grunty orne, a 80 ha trwałe 
użytki zielone, które posiadają atest ekologiczny. 
Gospodarstwo prowadzi działalność produkcyjną 
i handlową w zakresie produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej o charakterze ekologicznym. Główne upra-
wy roślinne to zboża uprawiane na ziarno i ku-
kurydza uprawiana na kiszonkę dla inwentarza. 
Trwałe użytki zielone są wykorzystywane jako 
pastwisko oraz do produkcji siana i sianokiszonki 
na pasze dla hodowanego w gospodarstwie by-
dła i owiec. Produkcja roślinna gospodarstwa jest 
ukierunkowana generalnie na potrzeby paszowe 
inwentarza żywego. Gospodarstwo AGRART 
produkuje zwie-rzęta hodowlane i rzeźne – bydło 
Limousine oraz owce świniarki. Nowatorskim 
kierunkiem działalności jest produkcja i handel 
mięsem wołowym i owczym. Wyprodukowane 
na miejscu bydło mięsne (opasy i cielęta) oraz 
owce rzeźne są ubijane usługowo w wyspecjali-
zowanych ubojniach zewnętrznych, a tusze roz-
bierane i konfekcjonowane we własnym punkcie 
przetwórczym. Gospodarstwo oferuje do sprzeda-
ży bogaty asortyment mięsa wołowego, cielęciny 
i jagnięciny (łącznie ponad 30 pozycji, w tym 10 
rodzajów elementów kulinarnych mięsa jagnięce-
go), profesjonalnie  przygotowany do sprzedaży. 
Prowadzona jest sprzedaż hurtowa i detaliczna 
na rynku lokalnym, w Warszawie oraz na rynek 
hotelowo-gastronomiczno-cateringowy (w tzw. 
sektorze HoReCa). Gospodarstwo zatrudnia 2 
stałych pracowników.
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Owce wrzosówki – Wrzosówka sheep
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Owce  świniarki  –  Świniarka sheep
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Utrzymywane są 2 gatunki zwierząt: 
bydło mięsnej rasy Limousine oraz owce rasy 
zachowawczej świniarka i mięsne w typie rasy 
teksel. Stado zarodowe bydła Limousine liczy 90 
szt., a oprócz tego jest utrzymywane około 100 
opasów tej rasy. Stado owiec matek liczy łącznie 
250 szt., z czego 150 to owce hodowlane rasy za-
chowawczej świniarka, a 100 – zakupione w 2016 
r. w Czechach stado towarowe owiec w typie mię-
snej rasy teksel.

Hodowla owiec w tym gospodarstwie 
jest prowadzona od 2004 r. w systemie półinten-
sywnym alkierzowo-pastwiskowym. W okresie 
zimowym, poza sezonem pastwiskowym owce 
przebywają w pomieszczeniach zamkniętych 
w prostym budynku typu stodoła, na oborniku 
głębokim. W okresie pastwiskowym są wypasane 
na trwałych użytkach zielonych, podzielonych na 
stałe na kwatery, bez nadzoru. Wykoty świniarek 
mają miejsce w okresie luty-marzec. W ostatnim 
roku (2016) uzyskano następujące wyniki rozpło-
du: płodność – 86,7%, plenność – 146,2% oraz 
odchów na poziomie – 90%.

Matki stada podstawowego są żywione 
w okresie zimowym kiszonką z kukurydzy, sia-
nokiszonką z traw, sianem z traw oraz słomą pa-
szową, bez dodatku pasz treściwych. W okresie 
letnim są utrzymywane na pastwisku. Odchowy-
wane jagnięta do wyjścia matek na pastwisko są 
utrzymywane razem z nimi i dokarmiane mie-
szanką śrut zbożowych. Po rozpoczęciu sezonu 
pastwiskowego wypasa się je razem z matkami 
na ogrodzonych kwaterach i dokarmia w owczar-
ni niewielką ilością mieszanki śrut zbożowych.

Wyniki wzrostu jagniąt tryczków rasy świ-
niarka podano w porównaniu z 5 innymi rasami za-
chowawczymi uczestniczącymi w projekcie w tabeli 1. 
Będą one omówione w dalszej części opracowania.

5. Owca pomorska
Właściciel: Andrzej Sawicki, Baldram k. 

Kwidzyna, woj. pomorskie

Hodowla owiec w gospodarstwie An-
drzeja Sawickiego jest prowadzona od 1978 r. 
Aktualnie stado zarodowe owiec rasy pomor-
skiej w typie kaszubskim liczy 200 szt. matek. 
Całe gospodarstwo ma powierzchnię użytków 
rolnych 80 ha, z czego 56 ha to grunty orne, a 24 
ha to trwałe użytki zielone wykorzystywane 
jako pastwiska dla owiec. Większość pastwisk 
dla owiec to trwałe użytki zielone zlokalizowa-
ne na terenie o stromych zboczach. Na gruntach 
ornych są uprawiane zboża (głównie pszenica 
i jęczmień), kukurydza na kiszonkę oraz buraki 
cukrowe. Uprawiane rośliny stanowią podstawę 
bazy paszowej dla stada owiec.

W systemie alkierzowo-pastwiskowym 
utrzymywane są matki i maciorki hodowlane. 
Tryczki hodowlane i tuczone utrzymywane są 
natomiast alkierzowo, bez wypasu na pastwisku. 
Wykoty matek mają miejsce głównie w lutym 
i marcu. Jagnięta pozostają przy matkach do wieku 
około 100 dni. Jagnięta rzeźne są sprzedawane na 
eksport w różnych masach ciała (od 22 do 35 kg) 
w zależności od popytu i możliwości uzyskania 
najkorzystniejszych cen zbytu.

Podstawowymi paszami dla matek 
w okresie zimowym są: kiszonka, sianokiszonki 
oraz siano + dodatek ziarna jęczmienia w ilości 
około 0,5 kg/dzień/szt. Okres pastwiskowy trwa 
od połowy maja do października i w tym czasie 
matki i jarki hodowlane – oprócz korzystania 
z zielonki pastwiskowej – otrzymują dodatek sia-
na po powrocie do owczarni.

Wyniki wzrostu jagniąt tryczków rasy 
pomorskiej zestawiono w porównaniu z 5 innymi 
rasami zachowawczymi uczestniczącymi w po-
dzadaniu w tabeli 1. Będą one omówione w dal-
szej części opracowania.

Jagnięta przeznaczone na rzeź po odsa-
dzeniu od matek są tuczone stosunkowo inten-
sywnie. Otrzymują siano z produkcji własnej 
i całe ziarno jęczmienia do woli oraz mieszankę 
CJ w ilości 0,5–0,6 kg/dzień/szt.
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Owce rasy czarnogłówka – Blackheaded sheep

Owce pomorskie – Pomeranian sheep

6. Czarnogłówka
Właściciel: Apolonia Popiołowska-Ro-

zentryd, Toczeń k. Miastka, woj. pomorskie
Gospodarstwo ma powierzchnię całkowi-

tą 273 ha, z czego 130 ha stanowią trwałe użytki 
zielone (łąki i pastwiska). Stado owiec rasy czar-
nogłówka jest utrzymywane w tym gospodarstwie 
od 2012 r. i pochodzi z zakupu z dwóch innych 
stad krajowych z regionu pomorskiego. Aktualnie 
stado podstawowe liczy 163 matki i maciorki re-
montowe i jest ukierunkowane na produkcję żyw-
ca jagnięcego. Uzyskiwane są następujące wyniki 
rozpłodu: płodność – 90%, plenność – 135% oraz 

wskaźnik odchowu jagniąt na poziomie 93%.
Stado owiec jest żywione w systemie 

pastwiskowym. Na posiadanych użytkach zie-
lonych produkuje się również siano na potrzeby 
paszowe stada w okresie żywienia zimowego. 
Pozostałe pasze stosowane w okresie zimowym 
pochodzą z zakupu. Żywienie stada podstawo-
wego i maciorek remontowych jest ogólnie eks-
tensywne. W okresie żywienia letniego (od maja 
do października) stado podstawowe, maciorki 
remontowe i materiał rzeźny są utrzymywane na 
pastwisku, natomiast w okresie żywienia zimo-
wego otrzymują siano i słomę oraz dodatek pasz 
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treściwych w ilości zróżnicowanej w zależności 
od ich stanu fizjologicznego i kondycyjnego. 
W skład mieszanki treściwej wchodzą głównie 
owies i jęczmień oraz dodatek (do 1/3) łubinu lub 
soi (wszystkie pasze z zakupu). Mieszanka jest 
wzbogacana w dodatki witaminowe oraz kredę 
pastewną. Owce otrzymują również sezonowo 
wysłodki buraczane. Jagnięta są żywione zasad-
niczo tymi samymi paszami co owce dorosłe, 
z tym że pasze treściwe otrzymują do woli.

Wyniki wzrostu jagniąt tryczków rasy 
czarnogłówka zestawiono porównawczo z 5 in-
nymi rasami zachowawczymi uczestniczącymi 
w podzadaniu w tabeli 1. Zostaną one omówione 
w dalszej części opracowania.

Charakterystyka wyników odchowu jagniąt 
tryczków 6 ras zachowawczych w gospodar-
stwach macierzystych (tab. 1)

W ramach realizacji podzadania 5.5 
w programie BIOSTRATEG II, w pierwszym 
półroczu 2017 r. przeprowadzono odchów jagniąt 
tryczków w 6 gospodarstwach rodzinnych utrzy-
mujących owce ras zachowawczych: uhruska, 
cakiel podhalański, świniarka, wrzosówka, po-
morska i czarnogłówka (Borys i in., 2017). W go-
spodarstwach uczestniczących w badaniach są 
stosowane zróżnicowane systemy chowu owiec 
– ekstensywny w gospodarstwach utrzymujących 
wrzosówki, świniarki i cakla podhalańskiego, 
a bardziej intensywny w gospodarstwach hodu-
jących owce uhruskie, pomorskie i czarnogłówki. 
Porównywane gospodarstwa różnią się również 
systemem utrzymania i żywienia stada owiec 
dorosłych oraz stosowaną technologią odchowu 
jagniąt. Charakterystykę systemów utrzymania 
owiec w porównywanych stadach podano we 
wcześniejszej części opracowania.

Jagnięta wytypowane do badań miały 
zróżnicowany typ urodzenia, zbliżony do średnie-
go w stadzie macierzystym: najwyższy w przy-
padku wrzosówek (2,11) i uhruskich (1,78), po-
średni u świniarek (1,28), cakla podhalańskiego 
(1,33) i owiec pomorskich (1,22) oraz najniższy 
u czarnogłówek (1,11). Wszystkie omówione po-
wyżej czynniki, zarówno te uwarunkowane gene-
tycznie (rasa, typ urodzenia), jak i środowisko-
we złożyły się na to, że w porównanych stadach 
uzyskano bardzo zróżnicowane wyniki wzrostu 

tryczków doświadczalnych w okresie odchowu. 
Jagnięta porównywanych ras po zakończeniu od-
chowu uzyskały masę ciała od 20,2 kg (świniarki) 
do 26,1 kg (czarnogłówki), zakończyły odchów 
wieku od 63 dni (pomorska) do 158 dni (wrzo-
sówka) i uzyskały w tym okresie przyrosty do-
bowe masy ciała od 125 g (wrzosówki) do 276 
g (pomorskie). Tak więc, różnica w przyrostach 
dobowych między skrajnymi rasami – pomorską 
i wrzosówką wynosiła aż 121%.

Bardziej pogłębiona analiza wyników 
uzyskanych w zakresie odchowu tryczków po-
równywanych ras zachowawczych będzie prze-
prowadzona po zakończeniu odchowu we wszyst-
kich 8 stadach/rasach objętych badaniami.

Wstępne wyniki tuczu tryczków rasy uhruska 
w warunkach gospodarstwa macierzystego 
oraz standardowego tuczu półintensywnego 
w IZ PIB ZD Kołuda Wielka

Badania porównawcze wpływu rasy i sys-
temu odchowu jagniąt w gospodarstwach macie-
rzystych na wyniki tuczu, wartość rzeźną, jakość 
mięsa i jego wartość kulinarną u badanych ras 
owiec są w trakcie realizacji. W ramach podza-
dania porównuje się również efektywność tuczu 
8 ras owiec w warunkach tuczu prowadzonego 
według technologii stosowanej w gospodarstwie 
macierzystym oraz w warunkach standardowego 
tuczu półintensywnego według metody stoso-
wanej w IZ PIB ZD Kołuda Wielka. W okresie 
I półrocza 2017 r. zakończono tucz jagniąt rasy 
uhruskiej (Knapik i in., 2017).

Łącznie 18 tryczków tuczono po odsadze-
niu od matek w średnim wieku 75 dni do uzyska-
nia masy ciała około 40 kg. Losowo utworzono 
2 grupy po 9 tryczków. Jedną tuczono w gospo-
darstwie macierzystym w Chomęciskach Małych 
(powiat zamojski), a drugą w IZ PIB ZD Kołuda 
Wielka. W gospodarstwie macierzystym (grupa 
GM) tryczki żywiono do woli mieszanką śrut 
zbożowych z własnych upraw z dodatkiem mine-
ralno-witaminowym oraz sianokiszonką i sianem 
z traw i mieszanki traw z koniczyną. Jagnięta tu-
czone w IZ PIB ZD Kołuda Wielka (grupa KW) 
żywiono grupowo z kontrolą ilości zadawanych 
pasz i niewyjadów. Stosowano specjalną mie-
szankę treściwą zawierającą 35% komponentów 
oleistych (po 15% makuchu rzepakowego i su-
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szonego wywaru kukurydzianego DDGS + 5% 
nasion lnu), zadawaną w ilości 3% masy ciała ja-
gniąt oraz siano z traw do woli. Średni typ urodze-
nia w porównywanych grupach wynosił w grupie 
GM – 1,67, a w KW – 1,89, a masa ciała przy 
rozpoczęciu tuczu odpowiednio 20,8 i 22,1 kg. 
Jagnięta GM po tuczu trwającym 51 dni uzyska-
ły średnią masę ciała 37,8 kg, a jagnięta KW po 
tuczu trwającym 61 dni – 41,1 kg. Wyższe tempo 
wzrostu w okresie tuczu uzyskały tryczki tuczone 
w gospodarstwie macierzystym (o 7,1%; odpo-
wiednio GM – 333 g vs. KW – 311 g). Należy 
uznać, że obie grupy jagniąt uzyskały bardzo do-
bre tempo wzrostu, a niższe przyrosty tryczków 
KW mogły wynikać ze stresu spowodowanego 
dalekim transportem (ok. 500 km) i koniecznością 
adaptacji do zmienionych warunków utrzymania. 
Wykonane w trakcie tuczu w ZD Kołuda Wiel-
ka obserwacje spożycia pasz wykazały bardzo 
efektywne ich wykorzystanie przez jagnięta rasy 
uhruskiej. Na 1 kg przyrostu masy ciała tryczki 
zużywały 2,74 kg mieszanki treściwej oraz 1,96 
kg siana, co w przeliczeniu na składniki pokar-
mowe wynosi 3,82 JPŻ i 582 g białka ogólnego. 
W sumie uzyskane wyniki świadczą o wysokiej 
wartości i bardzo dobrej przydatności jagniąt rasy 
uhruskiej do produkcji żywca jagnięcego. W dal-
szych etapach badań realizowanych w ramach 
programu BIOSTRATEG II badana jest wartość 
rzeźna i jakość mięsa jagniąt tej rasy oraz walory 
kulinarne potraw przygotowanych z pozyskanego 
od nich mięsa w zależności od warunków tuczu 
(GM vs. KW).

Podsumowanie
W pierwszym półroczu 2017 r. w podza-

daniu 5.5 programu, realizowanego przez Instytut 
Zootechniki PIB w ramach programu  BIOSTRA-
TEG II, przeprowadzono lustrację i ocenę syste-
mów produkcji owczarskiej w 6 gospodarstwach 
rodzinnych na terenie całego kraju, utrzymują-
cych stada zachowawcze owiec ras: uhruska, ca-
kiel podhalański, świniarka, wrzosówka, pomor-
ska i czarnogłówka. W gospodarstwach uczestni-
czących w badaniach są stosowane zróżnicowane 
systemy chowu owiec: ekstensywny w gospo-
darstwach utrzymujących wrzosówki i świniarki, 
półintensywny w gospodarstwach utrzymujących 
cakla podhalańskiego i czarnogłówki, a bardziej 
intensywny w gospodarstwach hodujących owce 
uhruskie i pomorskie. 

Porównywane gospodarstwa różnią się 
również systemem utrzymania i żywienia owiec 
oraz stosowaną technologią odchowu i tuczu 
jagniąt. Naturalne różnice biologiczne między 
porównywanymi rasami owiec (np. plenność), 
jak i ww. czynniki technologiczne spowodowa-
ły, że w porównanych stadach uzyskuje się bar-
dzo zróżnicowane wyniki odchowu jagniąt, co 
zapewne będzie miało wpływ na wyniki tuczu, 
użytkowość rzeźną, jak również jakość mięsa 
i uzyskiwanych z niego potraw. Analiza porów-
nawcza wpływu rasy i systemu odchowu jagniąt 
w gospodarstwach macierzystych na wyniki tu-
czu, wartość rzeźną, jakość mięsa i jego wartość 
kulinarną będzie przedmiotem badań w dalszych 
etapach realizacji podzadania.
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Owce pomorskie na pastwisku – Pomeranian  sheep at the pasture

Fot. w art.:  B. Borys

THE  CHARACTERISTICS  OF  SHEEP  BREEDING  SYSTEMS  AND  THE  EFFECTS  OF  LAMB 
REARING  ON  FAMILY  FARMS,  WHICH  KEEP  CHOSEN  NATIVE  SHEEP  BREEDS

Summary

In the initial stage of the realization of a subtask 5.5 entitled “Determining the potential of native sheep 
breeds to generate regional meat products with heightened health-promoting  values”, in the first half-year of 
2017, the inspection and evaluation of sheep production systems were conducted on 6 family farms on the territory 
of the whole country, which maintained conservation flocks of the following sheep breeds: Uhruska, Podhale 
Zackel, Świniarka, Wrzosówka, Pomeranian and Blackheaded. Diversified systems of sheep breeding are used 
on the farms participating in the research; extensive on the farms keeping  Wrzosówka, Świniarka and Podhale 
Zackel sheep, whereas more intensive on the farms breeding Uhruska, Pomeranian and Blackheaded sheep. The 
compared farms also differ with the system of keeping and feeding sheep flock and the applied technology of 
lamb rearing and fattening. Natural biological differences among the aforementioned sheep breeds (e.g. fertility) 
and the diversified environmental and technological conditions were the reason why very different results of lamb 
growth in the period of their raising with mothers were obtained in the compared flocks, what will influence the 
scientific results of the subtask both in the field of fattening effectiveness, slaughter performance,  meat quality and 
the culinary quality of the dishes made from it. The comparative analysis of the influence of the breed and lamb 
rearing system on parental farms on the fattening results, dressing percentage, meat quality and its culinary value 
will be the subject of the study in the further stages of the realization of the subtask. 

Key words:  sheep, native breeds, lamb rearing


