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Zawodowe spełnienie w Kołudzie Wielkiej
Jako student Wydziału Zootechnicznego 

Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (dzi-
siaj: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) 
dwukrotnie odwiedziłem Zakład Doświadczalny 
w Kołudzie Wielkiej w ramach jednodniowych zajęć 
praktycznych. Później, już jako wicewojewoda byd-
goski, brałem udział w obchodach 50-lecia Zakładu, 
co miało miejsce w 1996 r. Czyż mogłem wówczas 
przypuszczać, że po wielu latach zawitam do ZD In-
stytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Kołudzie Wielkiej jako jego dyrektor?

A tak się stało 1 lutego 2006 r. Los sprawił, że 
o konkursie na stanowisko dyrektora Zakładu dowie-
działem się z lokalnej prasy. Po złożeniu przeze mnie 
wymaganych dokumentów oraz przeprowadzeniu 
rozmowy kwalifikacyjnej ówczesny dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, prof. 
dr hab. Jędrzej Krupiński zaufał mi, powierzając kierowanie Zakładem. Tym zaufaniem obdarzali mnie również 
kolejni dyrektorzy Instytutu Zootechniki PIB: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
-Roborzyński i dr Krzysztof Duda. Jestem im za to ogromnie wdzięczny, gdyż praca ta daje mi wiele satysfakcji 
i mogę już teraz powiedzieć, że zawodowo czuję się spełnionym człowiekiem.

Niniejsza monografia, opracowana z mojej inspiracji przez zespół redakcyjny pod przewodnictwem prof. dr. 
hab. Jana Treli, przy współudziale dr inż. Haliny 
Bielińskiej, dr. inż. Kazimierza Kormana, dr. inż. 
Jakuba Badowskiego, prof. dr. hab. Bronisława 
Borysa, dr inż. Kamili Kłos, dr. inż. Tadeusza Pa-
kulskiego, dr hab. Ewy Gornowicz, prof. IZ PIB, 
dr inż. Anny Jarzynowskiej i moim, ma uświetnić 
Jubileusz 75-lecia Zakładu, który będziemy ob-
chodzić w 2021 r.

dr inż. Eugeniusz Kłopotek
Dyrektor ZD Kołuda Wielka

Poseł na Sejm RP w latach 
1997–2005 i 2007–2019

https://orcid.org/0000-0003-0221-1357
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Dwór z około 1880 r. – siedziba dyrekcji Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

Zabytkowa kapliczka Plan dojazdu do ZD w Kołudzie Wielkiej
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Województwo kujawsko-pomorskie to region bogaty pod względem rolniczym, przemysłowym oraz pe-
łen urokliwych miast i miasteczek tętniących życiem kulturalnym i turystycznym. Jest to także region zwartych 
obszarów leśnych, kraina Borów Tucholskich i większych jezior. Na szczególne podkreślenie zasługuje istnie-
nie na tym terenie wielu bardzo starych miejscowości, a także funkcjonowanie licznych instytucji kulturalnych 
i naukowych (uczelnie, instytuty badawcze, muzea). Wszystkie te miejsca można zwiedzać indywidualnie lub 
w sposób zorganizowany, przemierzając m.in. tzw. „szlak piastowski”. Województwo wyróżnia się wspaniałymi 
walorami turystycznymi, uzdrowiskowymi, a szczególnie możliwościami zapoznania się z pradziejami powstania 
naszej państwowości. Muzea etnograficzne i archeologiczne przypominają o prehistorycznych osadach (Biskupin, 
Kruszwica) sprzed 700 lat p.n.e., z czasów kultury łużyckiej. Takie miasta, jak: Inowrocław, Brodnica, Grudziądz, 
Golub-Dobrzyń, Ciechocinek, Świecie, Tuchola, Chełmno, Włocławek, Toruń i Bydgoszcz (dwie stolice regionu) 
– to odbicie lustrzane długich dziejów Polski od Mieszka I i Bolesława Chrobrego do czasów współczesnych.

Na terenach wiejskich Kujaw i Pomorza znajdowało się wiele dworów, dworków i pałaców – siedzib rodów 
arystokratycznych i rodzin szlacheckich zajmujących się produkcją rolną oraz przetwórstwem rolnospożywczym. 
Wśród tych bardziej i mniej znanych zabytkowych budowli znajduje się dworek z około 1880 r. wraz z przyna-
leżnymi budynkami gospodarczymi i pięknym parkiem o bardzo starym drzewostanie, położony w miejscowości 
Kołuda Wielka (gmina Janikowo) w odległości kilkunastu kilometrów od Inowrocławia.

Wieś Kołuda – wzmiankowana około 1250 r. – stanowiła własność biskupów kujawskich. W XVI w. miał 
miejsce podział dóbr kołudzkich na Kołudę Wielką i Kołudę Małą. Właścicielami Małej, a po scaleniu majątków 
– całości zostali Kołudzcy. W 1772 r. jako właściciel dóbr wymieniany jest Marcin Kołudzki. W XIX w. majątek 
ten stał się własnością rodziny Mittelstaedtów (1820–1851), a następnie Mieczkowskich (1851–1887), którym za-
wdzięczamy obecny kształt dworu. Na przełomie XIX i XX w. dwór został rozbudowany. Powstały aneks i oficyna 
dobudowana do szczytu wschodniego. Na początku XX w. powstał ryzalit środkowy i wystawka od strony parku. 
Od tego czasu dwór istnieje w obecnym kształcie, zdobny w dekoracyjne szczyty ryzalitów, boniowania, opaski, 
naczółki. W okresie międzywojennym majątek był własnością Bolesława Brodnickiego.

Po II wojnie światowej na bazie dworu i zabudowań gospodarczych został 1 lipca 1946 r. powołany do życia 
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w ramach Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu, który z dniem 1 grudnia 
1946 r. wszedł w skład Związku Samopomoc Chłopska, Oddział w Bydgoszczy. Następnie, 1 kwietnia 1948 r. został 
on włączony w struktury organizacyjne Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, 
Oddział Pomorski w Bydgoszczy. Kolejna „szybka” zmiana nastąpiła 1 stycznia 1951 r. – Zakład stał się częścią 
Instytutu Zootechniki w Krakowie i ten stan prawny utrzymuje się do chwili obecnej. W 2008 r. wykonano komplek-
sowy remont dworu, a w późniejszym czasie również oficyny. Parter zajmują obecnie pomieszczenia biurowe, na 
piętrze znajduje się sala konferencyjna. W oficynie znalazły miejsce pomieszczenia mieszkalne i pokoje gościnne.

Otaczający dwór piękny park o powierzchni 4 ha łączy się w perspektywie z otaczającym krajobrazem. 
Zachował się dawny układ przestrzenny parku z założeniami z XIX w. Szczególnie cenne i interesujące są aleje – 
brzozowo-grabowa i wiązowo-jesionowa. W obrębie parku znajdują się również urokliwe stawy. Wśród cennego 
starodrzewia na szczególną uwagę zasługują: iglicznia trójcierniowa, platany klonolistne, magnolie kobus, topole 
białe, jesiony wyniosłe, graby pospolite, klony, lipy drobnolistne i azjatyckie – szerokolistne, wiązy szypułkowe, 
dęby różnego rodzaju. Wśród zróżnicowanej warstwy krzewów należy zwrócić uwagę na: głóg jedno- i dwuszyj-
kowy, leszczynę pospolitą, forsycje, tawuły, derenie, ligustry, kaliny, jaśminowce. Szczególnie cennymi okazami 
pomnikowymi są dwa dęby szypułkowe, trzy platany klonolistne, dwie lipy drobnolistne i jedna szerokolistna, 
a także iglicznia trójcierniowa.

Zabytek jest dostępny do zwiedzania w godzinach funkcjonowania Instytutu Zootechniki – Zakładu Do-
świadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

Baza biologiczna zwierząt gospodarskich
Polska po II wojnie światowej znalazła się w zmienionych granicach swej państwowości. W nowej rzeczy-

wistości w 1950 r. gospodarstwa rolne o powierzchni 0,5–5 ha stanowiły 54% ogółu gospodarstw chłopskich, 
5–10 ha to 33%, a te, które powinny być najbardziej produkcyjne – o powierzchni 10–20 ha – stanowiły 12%. 
Największych z nich – powyżej 20 ha było tylko 1%. Farmy wielkotowarowe, m.in. PGR (państwowe gospodar-
stwa rolne), spółdzielnie produkcyjne, instytuty naukowe i uczelnie rolnicze zajmowały obszar około 20% ogółu 
powierzchni rolnej w kraju.
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Polska poniosła największe straty wojenne wśród krajów europejskich – 67% populacji bydła zostało zlikwi-
dowane, prawie całe stado zarodowe. Sytuacja w trzodzie chlewnej i owcach oraz koniach była podobna. Jedynie 
populacja różnych gatunków drobiu była bazą mięsa spożywczego, a kury – jaj. W ramach odszkodowań i różnych 
form pomocy Polska otrzymała 112 000 krów, w tym 75 000 od władz wojskowych, 20 500 z darów UNRRA oraz 
16 500 ze Szwecji. Większość krów przekazanych przez władze wojskowe pochodziła z terenów Prus Wschodnich 
oraz Ziem Odzyskanych włączonych do Polski. W populacji bydła znajdowały się prawie wszystkie rasy – z do-
kumentacją zootechniczną oraz bez niej (H. Jasiorowski, 1979). 

Stan i rozwój bydła w kraju po okresie pięcioletnim (1. spis naturalny) przedstawiono w tabeli 1 (J. Trela 
i Bogumiła Choroszy, 2010).

Tabela 1. Stan i rozwój bydła w kraju po okresie pięcioletnim (1. spis naturalny)

Rok

Pogłowie
(tys. szt.) Wydajność Produkcja mleka

bydła krów
od statystycznej 

krowy
(kg)

pod kontrolą 
użytkowości 

mlecznej
(tys. szt.)

średnia 
roczna
(kg)

globalna 
(mln kg)

skup
(mln kg)

średnio od
krowy
(kg)

1950
1955
1960
1965
1970
1975

7200
7912
8695
9947

10 843
13 254

4850
5455
5885
5982
6082
6142

1600
1763
2060
2276
2384
2585

62
130
335
494
638
756

3024
2743
2832
2885
3111
3409

7760
9615

12 124
13 311
14 499
15 900

1376
2453
3729
4463
5309
8109

294
450
634
750
873
1319

Zamieszczona powyżej tabela obrazuje zmiany w populacji bydła, produkcji mleka oraz powolne 
procesy tworzenia się przetwórstwa mlecznego. Dla zobrazowania zmian zaistniałych na przestrzeni 
lat należy podać, że na koniec 2018 r. liczebność pogłowia bydła w kraju wynosiła 4 400 000 sztuk, 
w tym 2 330 000 krów ras mlecznych oraz około 190 000 krów ras mięsnych i ich mieszańców. W 2018 
r. kontrolą mleczności objęte było w kraju średniorocznie w 20 896 oborach – 813 901 krów o średniej 
rocznej wydajności: 8298 kg mleka, 4,03% tłuszczu i 3,39% białka. Z kolei, wydajność średnioroczna 
całej populacji krów przekraczała 6500 kg mleka od krowy.

Odbudowa pogłowia bydła do 1965 r. pozwoliła w dostatecznym stopniu na pokrycie potrzeb kra-
jowych w zakresie mleka i mięsa wołowego (700 000 tys. t; J. Trela i B. Choroszy, 2011). W posiadaniu 
gospodarstw chłopskich znajdowało się do końca lat 80. XX w. około 80% pogłowia krów, z tego 60% 
w gospodarstwach o powierzchni poniżej 10 ha. Gospodarstwa utrzymujące 1–2 krowy stanowiły około 
65% ogółu, a całkowita liczba krów w tych oborach to około 40% krajowej populacji; w wielkotowaro-
wych natomiast znajdowało się około 20% populacji.

Znaczna część obu typów gospodarstw (chłopskich i wielkotowarowych) – poza ośrodkami ho-
dowli zarodowej, które utrzymywały około 50 000 krów o średniej wydajności 4000–5000 kg mleka 
– nie wykazywała większego zainteresowania hodowlą bydła i nie stwarzała możliwości włączenia ich 
do pracy hodowlanej. 

Główną przeszkodą dla racjonalnego chowu i hodowli bydła była niewystarczająca produkcja pasz 
pochodzenia gospodarskiego, głównie objętościowych oraz ich niska wartość pokarmowa, spowodowa-
na często niewłaściwym zbiorem, przechowywaniem i konserwacją. Były to czynniki o decydującym 
znaczeniu dla uzyskania oczekiwanej wydajności mlecznej, a z hodowlanego punktu widzenia przesą-
dzające o możliwości prawidłowego wyboru zwierząt do dalszej hodowli.
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Żniwa w Kołudzie Wielkiej – lata 60. XX w.
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W związku z możliwością znacznego eksportu mięsa wieprzowego, a szczególnie półtuszy beko-
nów do Anglii prace nad doskonaleniem istniejącej populacji różnych ras świń (w 1950 r. populacja 
trzody chlewnej wynosiła 6 200 000 sztuk, w tym około 850 000 macior) prowadziły prawie wszystkie 
znaczące jednostki naukowo-badawcze w kraju, w większości przy współpracy z Instytutem Zootechni-
ki w Krakowie-Balicach. Efektem tych poczynań był znaczący wzrost populacji trzody chlewnej i zmia-
na typu użytkowego w  kierunku mięsnym (w 1965 r. populacja trzody chlewnej wynosiła 14 251 000 
sztuk, w tym 1 720 000 macior).

W pracach nad owcami podstawowym kierunkiem użytkowym było w  latach 50. ub. wieku w całej 
Polsce (poza regionem górskim) użytkowanie wełnisto-mięsne. Dla poprawy opłacalności tego kierun-
ku produkcji pracowano nad udoskonaleniem jakości skór, na które było wówczas duże zapotrzebowa-
nie. Populacja owiec w 1950 r. wynosiła około 2 850 000 sztuk, przy założeniu, że jej połowa to matki, 
od których urodzi się rokrocznie 0,9 jagnięcia od sztuki. W ciągu 5 lat (1955) populacja owiec wzrosła 
do 4 243 000 szt., a w 1965 r. wynosiła tylko 3 164 000 szt. W 85% znajdowała się ona w gospodar-
stwach rolników indywidualnych w postaci małych stad matecznych, co bardzo utrudniało prowadzenie 
prac selekcyjno-hodowlanych w procesie doskonalenia użytkowanych ras owiec.

Chów i hodowla koni w okresie międzywojennym były podporządkowane dwóm celom: zapotrze-
bowaniu na siłę pociągową w rolnictwie i leśnictwie oraz na potrzeby wojska. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych stan pogłowia koni w kraju szybko zaczął się odradzać, szczególnie w gospodarstwach 
chłopskich. Stada państwowe miały natomiast za zadanie dostarczyć dobry materiał do rozrodu – głów-
nie ogiery. Wszystkie placówki naukowe – uczelnie i instytuty rolnicze prowadziły szeroko zakrojone 
badania naukowe nad doskonaleniem użytkowanych ras koni hodowanych w czystości rasy lub poprzez 
różny stopień krzyżowania międzyrasowego. Wymienione czynniki spowodowały, że w 1966 r. popula-
cja koni w kraju osiągnęła stan 2 590 000 szt., przy średniej obsadzie 13 szt. na 100 ha użytków rolnych 
i rocznym wskaźniku wzrostu 101.4.

Stopniowy wzrost mechanizacji w rolnictwie sprawił, że zaczął się powolny spadek populacji koni. 
Następowała zmiana pokoleniowa w stadach (przyrost liczby koni młodych, spadek starszych i starych) 
oraz wzrost zapotrzebowania na materiał rzeźny przeznaczony na eksport, głównie do Francji i Włoch. 
Pod koniec XX wieku wiele populacji koni było na granicy wyginięcia rasy. Dla nich został zrealizowa-
ny Program ochrony zasobów genetycznych, który obecnie obejmuje następujące rasy koni: konik pol-
ski, koń huculski, małopolski, śląski, wielkopolski, konie zimnokrwiste w typie sokólskim i sztumskim. 
Większość koni tych ras znajduje się obecnie w stadach prywatnych (służących rekreacji i sportom 
jeździeckim) oraz w nielicznych stadninach i stadach ogierów. Aktualnie populacja koni w kraju wynosi 
około 180 000 szt. we wszystkich rasach.

Z pożogi wojennej najmniej okaleczony wyszedł drób (kury), którego populacja bardzo szybko 
wzrastała, a nowoczesne systemy produkcji piskląt temu sprzyjały. W 1960 r. do produkcji przekazano 
około 5 mln piskląt różnych ras, a w 1965 już 8 mln sztuk, pokrywając prawie całe zapotrzebowanie. 
W mniejszym tempie rozwijały się chów i hodowla: indyków, kaczek mięsnych oraz gęsi, perliczek, 
a także kur w typie mięsnym.

Rozwój Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego
W latach powojennych najważniejszym zadaniem wszystkich znaczących jednostek gospodarczych 

– rolników indywidualnych i gospodarstw wielkotowarowych, instytutów naukowo-badawczych, uczelni 
rolniczych oraz różnych organizacji i urzędów odpowiedzialnych za produkcję roślinną i zwierzęcą – było 
odtwarzanie populacji zwierząt gospodarskich, zmniejszonych na skutek działań wojennych.

W okresie 1946–1950 nastąpił znaczny rozwój ilościowy populacji: bydła, trzody chlewnej, koni, 
drobiu, zwierząt futerkowych oraz ryb i pszczół. Statutowa działalność Instytutu Zootechniki w Kra-
kowie-Balicach miała na celu prowadzenie najprostszych i najbardziej potrzebnych praktyce zootech-
nicznej badań, których wyniki mogły być szybko wdrażane do praktyki we wszystkich gospodarstwach 
rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Istniejące już, a także powstające w Instytucie Zootech-
niki zakłady naukowe oraz zootechniczne zakłady doświadczalne – mające także własne cele statutowe 
i zadania naukowo-badawcze oraz gospodarcze – rozpoczęły na szeroką skalę prace naukowo-badaw-
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cze i doświadczalne, a ich pozytywne wyniki szybko wdrażano do praktyki.
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, którego kierownikiem, a następnie 

dyrektorem został mgr inż. Kazimierz Bieliński obejmował w początkowym okresie 520 ha użytków 
rolnych – 480 ha gruntów ornych (głównie II i III klasy), 8 ha łąk i pastwisk, park, nieużytki oraz 
powierzchnie pod budynkami i podwórka. Powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się o 71 ha, które 
przejęto w 1971 r. od cukrowni w Janikowie.

Zasadnicza zmiana powierzchni nastąpiła w 2012 r. po zakupie 470 ha od likwidowanej po sąsiedz-
ku Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda” w Janikowie. W wyniku tego przedsięwzięcia obecnie powierzch-
nia Zakładu wynosi 1045 ha.

Istotnym czynnikiem mającym duży wpływ na kierunki produkcji roślinnej i wysokość plonów 
jest zbyt mała ilość opadów (około 500 mm rocznie). Do czasu utworzenia Zakładu Doświadczalnego 
majątek ziemski miał charakter „folwarczny”, w którym produkcja roślinna była oparta o żywą siłę po-
ciągową (woły robocze i konie) oraz pracę fizyczną człowieka.

Przed objęciem stanowiska dyrektora ZZD mgr inż. K. Bieliński, po ukończeniu studiów na Wy-
dziale Rolnym SGGW w Warszawie (w trybie tajnym), pracował w Zakładzie Doświadczalnym w Bo-
rowinie, należącym do PINGW w Puławach, pod kierunkiem prof. dr. Zdzisława Zabielskiego. Tam 
właśnie poznał młodą asystentkę Krystynę Bielińską, z którą zawarł związek małżeński. Potem państwo 
Bielińscy pracowali razem przez całe zawodowe życie w ZZD w Kołudzie Wielkiej, wzajemnie się 
wspomagając w pracy naukowej, a dyrektor zawsze mógł liczyć na zrozumienie i pomoc przy kierowa-
niu Zakładem i zespołem badawczym. Mgr inż. K. Bieliński na podstawie rozprawy pt. „Badania nad 
wartością pokarmową amoniakowanych wysłodków w opasie bydła”, przedstawionej Radzie Naukowej 
Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1962 r., uzyskał stopień dr. 
nauk rolniczych. W 1967 r. natomiast, na podstawie pozytywnej oceny działalności naukowej otrzymał 
stopień samodzielnego pracownika naukowego i został powołany na stanowisko docenta w Instytucie 
Zootechniki w Krakowie. W tym samym roku (1962) mgr inż. Krystyna Bielińska na podstawie roz-
prawy pt. „Wartość rzeźna tuczników bekonowych pochodzących ze skrzyżowania knurów szwedzkiej 
rasy Landrace z maciorami rasy polskiej zwisłouchej” uzyskała na Wydziale Zootechnicznym Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu stopień dr. nauk rolniczych. Na podstawie pozytywnej oceny działal-
ności naukowej otrzymała w 1968 r. stopień samodzielnego pracownika naukowego i została powołana 
na stanowisko docenta w Instytucie Zootechniki w Krakowie.

Początkowo, utworzony Zakład Doświadczalny nie zapewniał w swej strukturze gospodarczej wa-
runków do prowadzenia badań naukowych i doświadczalnych. Dyrektor wraz z zespołem współpracow-
ników przystąpił do opracowania planu i wytyczenia kierunków rozwoju placówki. Opracowano plan 
budowy nowych pomieszczeń inwentarskich i socjalnych oraz rozwoju Zakładu, obejmujący:

−	 rozwój bazy doświadczalnej dla prowadzenia działalności produkcyjnej bydła, trzody chlewnej, 
owiec i kur, a następnie gęsi;

−	 zorganizowanie fermy bydła na 100 sztuk, która istniała do 1972 r.;
−	 utworzenie chlewni zarodowej dla 40 macior wraz z przychówkiem, która istniała do 1959 r.;
−	 wybudowanie pierwszej owczarni dla 300 matek wraz z przychówkiem;
−	 utworzenie niewielkiej fermy kur rasy Sussex;
−	 wybudowanie – dla właściwej oceny wartości hodowlanej knurów – jednej z pierwszych w kra-

ju Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh), która zakończyła swą 
działalność w 1965 r.;

−	 rozwój kadry naukowej oraz zapewnienie dla niej odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
−	 wzrost zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych i dbałość o ich rozwój zawodowy;
−	 wybudowanie nowych i modernizacja starych budynków mieszkaniowych, przedszkola, klubu,  

sklepu;
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Docent Kazimierz Bieliński ze współpracownikami

Od lewej: Edmund Czajkowski, Kazimierz Bieliński, Aleksander Dymarkowski

−	 modernizację budynków inwentarskich oraz budowę nowych pomieszczeń dla owiec i gęsi, 
mieszalni pasz, magazynów, suszarni zielonek oraz deszczowni;

−	 budowę ciepłowni, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Działalność naukowo-badawcza była w początkowym okresie bardzo różnorodna – nastawiona 
głównie na potrzeby praktyki i rozwiązywanie pilnych zagadnień gospodarczych w kraju w zakresie 
produkcji zwierzęcej. Zakład realizował wielokierunkową działalność naukowo-doświadczalną oraz 
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produkcję zwierzęcą, której całkowicie podporządkowana była produkcja roślinna.
Wielostronna dyskusja w ZD z udziałem przedstawicieli dyrekcji Instytutu Zootechniki w Kra-

kowie-Balicach spowodowała, że postanowiono zmniejszyć zakres badań naukowych i ukierunkować 
je głównie na owce i gęsi. Wobec likwidacji produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu, a także 
SKURTCh, dyrektor dr inż. K. Bieliński zlecił opracowanie planu modernizacji zwolnionych pomiesz-
czeń inwentarskich i przystosowania ich do produkcji i badań naukowych w zakresie owczarstwa i ho-
dowli gęsi. Ta ostatnia dziedzina stała się prężnie rozwijającą się gałęzią produkcji, będąc obecnie głów-
ną bazą badawczo-produkcyjną Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka.

Zasadnicza zmiana, która miała miejsce w latach 1971–1972, dotycząca kierunku badań i produkcji 
zwierzęcej była zgodna z propozycjami dyrekcji Instytutu Zootechniki – tworzenia silnie wyspecjali-
zowanych zespołów naukowych, mogących samodzielnie prowadzić kompleksowe badania nad wybra-
nymi gatunkami zwierząt. W związku z tymi zmianami, na prośbę dr. inż. Macieja Osikowskiego, dy-
rekcja IZ podjęła decyzję o przeniesieniu w 1973 r. do ZD Kołuda Wielka – Pracowni Techniki Chowu 
i Żywienia Owiec, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu rolników chowem i hodowlą tych 
zwierząt. Wraz z pracownią do Kołudy Wielkiej przeszedł dr inż. M. Osikowski, który pracował tam 
i mieszkał z rodziną do końca swego życia, a w latach 1981–1995 pełnił funkcję dyrektora ZD.

Dzięki temu spełniło się życzenie i przekonanie M. Osikowskiego, że nauki rolnicze, w tym zoo-
techniczne winny w tych czasach służyć zwiększaniu produkcji oraz obniżaniu jej kosztów. Takie podej-
ście wynikało z nabytej wiedzy oraz obserwacji w praktyce zootechnicznej, a także z osobistych kontak-
tów z mistrzami nauki i praktyki – prof. Mieczysławem Czają i prof. Stanisławem Jełowickim. Od tego 
momentu w ZD Kołuda Wielka wszystko „obracało się” wokół owiec i gęsi. Powstały dwa silne zespoły 
naukowe, które rozwiązywały zasadnicze problemy z zakresu zagadnień związanych z doskonaleniem 
różnych ras owiec i coraz bardziej kołudzkiej – gęsi białej włoskiej.

Główne osiągnięcia zespołu „owczego” dotyczyły rozwiązywania problemów technologii produk-
cji i żywienia owiec oraz sposobów ich doskonalenia  w zakresie cech mlecznych i mięsnych – ale 
w typowych warunkach produkcyjnych.

W strukturze Zakładu Doświadczalnego znalazły się tylko dwa kierunki badań naukowych, które 
wymagały nowego i zmodernizowanego zaplecza badawczego oraz wzrostu ilościowego kadry nauko-
wo-technicznej. Dużym przemianom podlegała baza materialna. Wybudowano nowe pomieszczenia 
inwentarskie dla produkcji owczarskiej i gęsiarskiej, trwała modernizacja pozostałych budynków, roz-
budowywano laboratoria i pomieszczenia do pracy naukowej. Zadbano również o zaplecze mieszkanio-
wo-socjalne.

Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej rozpoczął pierwszy okres działalności prawdziwej te-
renowej placówki naukowo-badawczej, współpracującej nie tylko z macierzystym Instytutem Zootech-
niki w Krakowie-Balicach, ale też z wieloma uznanymi jednostkami badawczymi uczelni i instytutów 
rolniczych oraz placówkami zagranicznymi.

Wykonanie planowanych założeń w ramach tematyki badawczej z zakresu hodowli owiec i gęsi 
wymagało dokończenia modernizacji i rozbudowy bazy materiałowej. Ukończono budowę fermy na 
1500 owiec-matek stada podstawowego oraz fermy dla 4000 sztuk gęsi dorosłych. Powstały wylęgarnie 
gęsi, laboratoria analiz pasz, mięsa i wełny, a także ubojnia doświadczalna. Powiększona baza doświad-
czalna dawała dobre podstawy do tworzenia i rozwoju kadry naukowo-technicznej.

Śledząc dalszy rozwój badań naukowych w Instytucie Zootechniki można stwierdzić, że jest to dzi-
siaj jeden z najlepszych zakładów doświadczalnych w kraju pod względem wykorzystywania wyników 
badawczych w praktyce zootechnicznej. Organizator i wieloletni dyrektor Zakładu Doświadczalnego 
w Kołudzie Wielkiej, doc. dr inż. K. Bieliński wraz z zespołem pracowników naukowo-badawczych 
rozpoczął nowy etap jego rozwoju. Niezwykle zasłużony dla Zakładu doc. K. Bieliński w 1980 r. prze-
szedł na emeryturę, ale jeszcze do 1990 r. pracował w ograniczonym wymiarze czasu w Pracowni Tech-
niki Chowu i Hodowli Gęsi. Zmarł 15 października 1993 r. w wieku 81 lat.

Po przejściu na emeryturę doc. dr. K. Bielińskiego dyrektorem Zakładu w Kołudzie z dniem 
1.01.1981 r. został doc. dr hab. M. Osikowski, który sprawował tę funkcję do przejścia na emeryturę 
31 grudnia 1995 r. Doc. M. Osikowski przywiązywał olbrzymią wagę do oczekujących na rozwiązanie 
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zagadnień naukowo-badawczych w zakresie chowu i hodowli owiec oraz dalszego rozwoju ilościowe-
go i badawczego w chowie i hodowli gęsi. Był on wówczas głównym pomysłodawcą i inspiratorem 
prowadzenia tematów badawczych z zakresu żywienia owiec. Szczególnie mocno podkreślał znaczenie 
białka w rozwoju jagniąt i użytkowości owiec, a także poprawy warunków środowiskowych w po-
mieszczeniach owczarskich poprzez prowadzenie w tym zakresie badań i doświadczeń. Opierając się na 
wynikach tych badań, w latach 1982–1985 podjęto prace nad modernizacją pomieszczeń owczarskich 
rusztowo-ściołowych na 1000 matek. Polepszono termoizolacyjność przegród budynku oraz dobudo-
wano przy ścianach bocznych murki izolacyjne z cegły. Ocieplono również strop dodatkową warstwą 
waty izolacyjnej. Zmiany te pozwoliły na uzyskanie znacznej poprawy warunków mikroklimatycznych 
wewnątrz budynku, a tym samym na prowadzenie doświadczeń nad przydatnością różnego typu rusz-
tów podłogowych w wielu istniejących i eksploatowanych owczarniach.

Profesor M. Osikowski zawsze był chętny do współpracy z różnymi podmiotami naukowo-ba-
dawczymi i produkcyjnymi. Prowadzone wspólnie z państwowymi gospodarstwami rolnymi badania 
w zakresie poprawy dobrostanu owiec zaowocowały wieloma zmianami przy projektowaniu nowych 
i modernizacji już istniejących pomieszczeń inwentarskich dla owiec.

Dużą nowością w badaniach zespołu naukowego była analiza wykazująca, że najtaniej produko-
wane jest białko zwierzęce w mleku. To skłoniło do podjęcia prac nad użytkowością mleczną owiec, 
a tym samym do stworzenia warunków do pozyskiwania mleka owczego i jego przerobu na produkty 
serowarskie oraz wprowadzanie ich na rynek spożywczy.

Profesor M. Osikowski był z zawodu owczarzem, ale pełniąc funkcję dyrektora musiał też intere-
sować się tym, co „dzieje się wokół gęsi kołudzkiej” i stwarzać jej warunki do dalszego doskonalenia. 
Ferma gęsia do 1980 r. osiągnęła poziom rozbudowy na utrzymanie 3200 niosek i coroczną produkcję 
około 120 000 gąsiąt. Trwała dalsza rozbudowa i modernizacja pomieszczeń inwentarskich i laborato-
ryjnych, zmierzająca do ciągłego powiększania stada podstawowego gęsi-niosek.

Zmodyfikowano pomieszczenia do chowu gęsi tuczonych w zagrodach oraz przygotowano pastwi-
ska o dobrej jakości do odchowu i tuczu gęsi w warunkach użytkowania pastwiskowego, szczególnie 
z dużą ilością roślin motylkowych w runi. Rozpracowywano zagadnienia związane z użytkowaniem 
gęsi poprzez prowadzenie badań dotyczących różnych systemów żywienia przy użyciu komponentów 
pasz zielonych i treściwych oraz witamin, a także wpływu światła na nieśność, odchów i rozwój gąsiąt. 
Wymagało to ciągłego przygotowywania nowych pomieszczeń i modernizacji już istniejących. Dyrek-
tor wraz ze współpracownikami świetnie tym zadaniom podołał.

Prof. dr hab. Maciej Osikowski
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W miarę upływu czasu populacja owiec w kraju malała (w 1995 r. wynosiła około 1 mln szt. matek), 
w tym także w ZD w Kołudzie Wielkiej, a stado podstawowe gęsi-niosek stale powiększało się, co znacznie 
zwiększyło znaczenie naukowe i produkcyjne chowu i hodowli tego gatunku ptaków.

Poza aktywnością naukową, prof. dr hab. M. Osikowski poświęcał dużo uwagi pracom w kierunku 
poprawy struktury gleb i nawożenia oraz stosunków wodnych, aby uzyskać możliwie wysokie plony 
zbóż i zielonek jako paszy dla owiec i gęsi, a tym samym stać się maksymalnie samowystarczającym 
w tym zakresie. W działalności naukowo-wdrożeniowej natomiast wprowadzono do praktyki hodow-
lanej nowe metody selekcji gęsi zarodowych oraz poczyniono postępy w wytwarzaniu mięsnego za-
rodowego rodu gęsi WD3. W dziale owczym nadal pracowano nad zagadnieniami: odchowu jagniąt, 
żywienia owiec, krzyżowania towarowego, tworzenia krajowej owcy wysokoplennej (merynofina MF-
40) oraz owcy merynosowej barwnej. Na szczególne podkreślenie zasługują prace nad wytworzeniem 
produktów regionalnych z mleka owczego oraz z gęsi.

Profesor dr hab. M. Osikowski kierował się w swych poczynaniach realizmem, tak w zakresie 
działalności naukowej, jak i gospodarczej. W 1996 r. przeszedł na emeryturę, ale w dalszym ciągu służył 
pomocą naukową Zakładowi i krajowemu owczarstwu, pracując do 2001 r. na stanowisku konsultanta. 
Zmarł 4 lutego 2006 r. w wieku 80 lat.

Na stanowisko kolejnego dyrektora Zakładu 1 stycznia 1996 r. został powołany dr inż. Kazimierz 
Korman, wieloletni (1981–1995) zastępca dyrektora. Zgodnie z przyjętą koncepcją kierowania ZD kon-
tynuował On uprzednio ustaloną strategię polegającą na dwukierunkowej działalności: naukowej i go-
spodarczej.

Za działalność naukową odpowiadał zastępca dyrektora ZD do spraw naukowo-badawczych, 
którym został dr inż. Bronisław Borys. Charakteryzując ogólnie działalność naukową Zakładu można 
stwierdzić, że nawiązywała ona do aktualnej w tych latach w Polsce problematyki produkcji owczar-
skiej i gęsiarskiej, z samodzielnym w zdecydowanej większości przypadków opracowaniem koncepcji 
realizacji badań, ich przeprowadzeniem, upowszechnieniem wyników oraz w wielu przypadkach wdro-
żeniem ich do praktyki produkcyjnej. Zakład Doświadczalny był także realizatorem kilku projektów 
badawczych (grantów), zarówno uzyskiwanych przez jego pracowników, jak i wykonywanych usłu-
gowo dla pracowników naukowych z zewnątrz. W latach 1996–2003 pracownicy ZD byli autorami 
i współautorami kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych rocznie. Na działalność 
naukową przeznaczano około 15% kosztów funkcjonowania Zakładu, w tym okresie refinansowanych 
z pozyskanych przez Instytut Zootechniki środków finansowych od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz KBN. W latach 1996–2003 stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali A. Rosiński i B. 
Borys, a doktora Halina Bielińska i J. Badowski. Aktywność naukowa pracowników przyczyniła się 
bardzo wydatnie do uświetnienia jubileuszu 50-lecia istnienia Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie 
Wielkiej (1996).

50-lecie Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej
Główne uroczystości z okazji 50-lecia działalności Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej 

odbyły się 27 września 1996 r. W okresie 50 lat Zakład Doświadczalny stał się nowoczesną placów-
ką naukowo-badawczą z intensywną i racjonalną produkcją rolną. Doskonalono wartość hodowlaną 
zwierząt gospodarskich, oddziałując tym samym na rejon swojej działalności i województwa sąsiednie, 
a także na populację zwierząt w kraju.

Pracownicy naukowo-techniczni i wielu działów pomocniczych wykonali wspaniałą pracę w zakre-
sie doskonalenia użytkowanych ras zwierząt, sposobów i systemów ich żywienia i utrzymania, zapewnia-
jąc im właściwy dobrostan w okresie całego życia. Wyniki wielu prac naukowych i doświadczeń zostały 
przedstawione w około 500 opracowaniach naukowych, popularnonaukowych oraz wdrożeniowych.

−	 W dniach 23 i 24 października 1996 r. zorganizowano Konferencję Naukowo-Techniczną o za-
sięgu krajowym pt. „Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji 
owiec i gęsi”, w której wzięło udział ponad 100 osób związanych z hodowlą zwierząt, prezen-
tując łącznie 42 opracowania naukowe oraz referaty. Historię Zakładu przedstawił dyrektor, dr 
inż. K. Korman w imieniu pracowników naukowo-technicznych oraz pozostałej załogi. W swo-
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im wystąpieniu scharakteryzował dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań naukowych, 
wyników ich wdrażania do praktyki rolniczej oraz zmian organizacyjnych, gospodarczych 
i finansowych w tym długim okresie działalności. Do rozpracowanych zagadnień w dziedzi-
nie chowu i hodowli: bydła, trzody chlewnej i drobiu ustosunkowano się w pierwszej części 
niniejszej monografii, gdyż z wielu względów w Zakładzie zaniechano prac dotyczących tych 
grup zwierząt i ptaków. W kilku szczegółowych opracowaniach przedstawiono w skróconym 
zakresie wyniki badań prowadzonych w ZD Kołuda Wielka, dotyczących m.in.: 

−	 kształtowania bazy paszowej dla owiec – K. Korman, M. Osikowski, T. Pakulski (Biul. Inf. IZ, 
1997, nr 1);

−	 zwiększania produkcji jagniąt rzeźnych na drodze wcześniejszego użytkowania i skrócenia cy-
klu rozpłodowego u owiec – M. Osikowski, B. Borys, K. Korman (Biul. Inf. IZ, 1997, nr 1);

−	 wytwarzania plennej linii merynofina – M. Osikowski, B. Borys (Biul. Inf. IZ, 1997, nr 1);
−	 wytwarzania linii merynosa polskiego z barwną wełną – M. Osikowski, T. Pakulski (Biul. Inf. 

IZ, 1997, nr 1).

W pozostałych opracowaniach przedstawiono dotychczasowe wyniki badań z zakresu: wpływu 
różnych warunków utrzymywania owiec i pomieszczeń na efektywność chowu, możliwości użytko-
wania mlecznego w rejonach nizinnych, ekonomiki chowu i hodowli owiec oraz przyczyn ciągłego 
zmniejszania się ich populacji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje ciągły rozwój działu chowu i hodowli gęsi. W 1962 r., gdy 
rozpoczynano badania nad tym gatunkiem ptaków nikt nie przypuszczał, że w ciągu 35 lat pracy można 
uzyskać tak imponujące wyniki w zakresie doskonalenia krajowego pogłowia gęsi. W trakcie odbywa-
jących się podczas konferencji sesji naukowych przedstawiono m.in. następujące najważniejsze wyniki 
z zakresu chowu i hodowli gęsi:

−	 Genetyczne doskonalenie polskich gęsi rasy białej włoskiej w ZD Kołuda Wielka – A. Rosiński, 
Stanisław Wężyk, Halina Bielińska, J. Badowski, Teresa Czechlowska, Gabriela Elminowska-
-Wenda, Elżbieta Pakulska (Podsumowanie badań za okres 1962–1995; Biul. Inf. IZ, 1997, nr 1).

−	 Wpływ energetyczno-białkowej wartości dawki pokarmowej na wzrost i wyniki rozrodu gęsi – Ha-
lina Bielińska, Elżbieta Pakulska, A. Rosiński, Gabriela Elminowska-Wenda, J. Badowski, Teresa 
Czechlowska, S. Wężyk (Podsumowanie badań za okres 1962–1995; Biul. Inf. IZ, 1997, nr 1).

−	 Różne źródła energii i białka w mieszankach dla gęsi reprodukcyjnych i rosnących w świetle 
badań prowadzonych w ZD Kołuda Wielka – Elżbieta Pakulska, Halina Bielińska, J. Badowski, 
A. Rosiński, Teresa Czechlowska (Podsumowanie badań za okres 1962–1995; Biul. Inf. IZ, 
1997, nr 1).

−	 Optymalizacja warunków świetlnych dla gęsi reprodukcyjnych w badaniach ZD Kołuda Wielka 
– Gabriela Elminowska-Wenda, Halina Bielińska, A. Rosiński, S. Wężyk;

−	 Wpływ podskubu gęsi reprodukcyjnych i rosnących na wydajność pierza i wyniki reproduk-
cyjne – Elżbieta Pakulska, Teresa Czechlowska, Halina Bielińska, A. Rosiński, J. Badowski 
(Podsumowanie badań za okres 1962–1995; Biul. Inf. IZ, 1997, nr 1).
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Krystyna i Kazimierz Bielińscy

Podczas trwającej sesji naukowej wręczono grupie pracowników przyznane przez Ministra Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej nagrody I stopnia. Prof. dr. hab. M. Osikowski przypomniał historię 
kołudzkiego Zakładu; mówił o dużym współudziale w osiągnięciach Zakładu doc. dr. inż. K. Bielińskie-
go, wieloletniego dyrektora i jego żony, doc. dr inż. Krystyny Bielińskiej. O zasługach obu naukowców 
przypominać będzie pamiątkowa tablica w sali konferencyjnej, wykonana przez prof. Jerzego Nowa-
kowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na zlecenie dyrekcji Zakładu. Odsłonięcia tablicy 
dokonał prof. dr hab. Marian Duniec, zastępca dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Działalność gospodarczo-usługowa Zakładu w tamtym czasie to gospodarowanie na 564 ha ziemi, 
utrzymywanie od 3500 do 5000 gęsi niosek stada zarodowego, 20 macior z przychówkiem (tucz), od 
1450 do 950 w kolejnych latach owiec matek stad zarodowych i towarowych uczestniczących w bada-
niach, a także: zaopatrywanie mieszkańców wsi Kołuda Wielka w energię cieplną i wodę, odprowadza-
nie i uzdatnianie ścieków komunalnych wsi, a do 1998 r. także utrzymywanie mieszkań pracowniczych. 
Podstawowym zadaniem produkcji roślinnej było optymalne zaopatrywanie działów produkcji zwierzę-
cej, w tym działalności naukowej w pasze gospodarskie, co gwarantowały – możliwość deszczowania 
około połowy zakładowych użytków zielonych, suszarnia zielonek oraz mieszalnia pasz zbożowych 
i suszu z paszami wysokobiałkowymi i mineralno-witaminowymi. Ponadto, uprawiano na sprzedaż 
buraki cukrowe, rzepak i pszenicę. W latach 1996–2003 uzyskano średnio z 1 ha plon 4 zbóż w wyso-
kości 39,7 q; rzepaku 25,8 q; buraków cukrowych 460 q. Te różnorakie kierunki działalności Zakładu, 
a także w dużym stopniu wyeksploatowana baza maszynowa i budynków produkcyjnych (ferma gęsi) 
wymuszały konieczność posiadania sprawnej obsługi remontowo-konserwatorskiej i w rezultacie przy-
czyniały się do dość dużego zatrudnienia. Ulegało ono jednak na przestrzeni lat 1996–2003 stopnio-
wemu ograniczaniu przy utrzymywaniu tych samych praktycznie zadań. W 1995 r. zatrudnienie w ZD 
wynosiło średnio w roku 126, a w 2003 r. – 91 etatów.

Utrzymujące się niekorzystne parametry ekonomiczne chowu owiec uzasadniały stopniowe 
zmniejszanie ich pogłowia i przeznaczanie zwalnianych pomieszczeń na cele produkcji gęsiarskiej. Na 
dzień 31.12.2003 r. w ZD Kołuda Wielka utrzymywano jeszcze 1805 owiec, w tym 950 owiec matek.

Wraz z umacnianiem się gospodarki rynkowej w naszym kraju coraz większego znaczenia nabiera-
ła w Kołudzie Wielkiej produkcja gęsiarska, oparta o utrzymywanie jedynego w kraju stada zarodowego 
gęsi Białej Kołudzkiej®. Prace badawcze i hodowlane prowadzone w Zakładzie w latach poprzednich 
przyczyniły się do utrwalenia tego genotypu w chowie gęsi na terenie całego kraju i praktycznie wy-
parcia innych ras gęsi z krajowego pogłowia. W 1996 r. zespół pracowników ZD Kołuda Wielka pod 
kierownictwem dr. inż. A. Rosińskiego wraz z prof. dr. hab. S. Wężykiem otrzymał nagrodę I stopnia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Wytworzenie mięsnego rodu WD-3 gęsi białych włoskich oraz 
wprowadzenie zestawu rodzicielskiego do produkcji mieszańców towarowych”.
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Jubileusz 50-lecia Zakładu (27.09.1996 r.)

Przemawia E. Kłopotek – wojewoda bydgoski, późniejszy dyrektor ZD Kołuda Wielka

Od lewej: Halina Bielińska, E. Kłopotek, Andrzej Brzeziński – Burmistrz Janikowa,
Andrzej Tadych – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Janikowo
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Konferencja naukowa (23-24.10.1996 r.)

 

Przemawia dyrektor ZD Kołuda Wielka dr inż. K. Korman

                                                                          

Przemawia były dyrektor prof. dr hab. M. Osikowski
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Uczestnicy konferencji
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Stado zarodowe Gęsi Białych Kołudzkich®
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Wielkie stado gęsi Białych Kołudzkich® – ile tych gęsi jest?1

Wzrastało uznanie pracowników Zakładu w Kołudzie (dr inż. Halina Bielińska, dr inż. J. Badow-
ski) w organizacji produkcji gęsiarskiej w Polsce. Wraz ze zmniejszaniem pogłowia owiec powstawała 
możliwość zwiększania liczby stanowisk do chowu gęsi i stopniowego powiększania liczebności gęsi 
niosek stada zarodowego (w 2003 r. już ponad 5000 szt.), co praktycznie eliminowało konieczność 
istnienia stad prarodzicielskich (likwidacja ich nastąpiła w latach późniejszych). Gromadzone były jed-
nocześnie środki finansowe na budowę nowych pomieszczeń do chowu gęsi. W przemyśle drobiarskim 
wzrastało przeświadczenie o wyjątkowym znaczeniu jedynego w kraju stada zarodowego gęsi w wielce 
dochodowym łańcuchu produkcyjnym gęsi owsianej. Były propozycje przemysłu drobiarskiego doty-
czące nawiązania komercyjnej współpracy z Instytutem Zootechniki w zakresie produkcji gęsiej, co 
skutkowało wzrostem zainteresowania dyrekcji Instytutu Zootechniki sprawami tej produkcji. Funk-
cjonowaniem stada zarodowego gęsi (w szczególności reglamentowanym rozprowadzaniem zestawów 
rodzicielskich) bardziej szczegółowo zaczęły interesować się władze hodowlane, ministerialne, a nawet 
politycy. W tej sytuacji dyrektor Instytutu Zootechniki powołał w dniu 13.01.2003 r. w strukturach 
Zakładu Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi (KOB-HG) pod kierownictwem dr inż. Haliny 
Bielińskiej. Rodziły się nowe koncepcje wykorzystania w Instytucie Zootechniki potencjału stada zaro-
dowego gęsi i ZD Kołuda Wielka.

Uwarunkowania ogólnogospodarcze zaistniałe od 1989 r., w tym głównie upadek krajowego prze-
mysłu włókienniczego uczyniły nieopłacalną ekonomicznie produkcję owczarską. Ten dział produkcji, 
który w latach 1970–1990 stale rozwijał się i nabierał coraz większego znaczenia, także jako baza 
doświadczalna dla przeniesionej w 1972 r. do Kołudy Pracowni Techniki Chowu i Żywienia Owiec, 
kierowanej przez prof. dr. hab. M. Osikowskiego – teraz stawał się przysłowiową „kulą u nogi”. Przez 
cały ten okres podstawowy przychód, niewystarczający jednak do zrównoważenia dużych kosztów pro-
dukcji, zapewniała sprzedaż jagniąt na eksport. Jednym z działań, podjętych jeszcze przez prof. dr. hab. 
M. Osikowskiego dla poprawienia przychodów z chowu owiec, było wdrożenie od 1994 r. – najpierw 

1Stado gęsi liczy 2525 szt. 
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doświadczalnie, a następnie produkcyjnie – użytkowania mlecznego owiec jako rekompensaty przycho-
dów z pozyskiwania wełny. W tym celu zaopatrzono dział w urządzenia techniczne do maszynowego 
pozyskiwania mleka, jego pasteryzacji i przetwórstwa na sery. Opracowano technologię użytkowania 
owiec na nizinach, opracowano normy zakładowe dla wyrabianych serów. W latach 2000–2003 po-
zyskiwano i przerabiano rocznie nawet około 20 tysięcy kg mleka owczego. Jakkolwiek wyrabiane 
sery wypełniały obserwowaną w naszym kraju niszę produkcyjną, to jednak w samym ZD nie popra-
wiły opłacalności chowu owiec. Wynikało to między innymi z dużego obciążenia tej produkcji kosz-
tami ogólnozakładowymi, czego nie było w takim stopniu na przykład w tradycyjnym chowie owiec 
w górach. Mimo to pracownicy poszukiwali nowych rozwiązań dla poprawienia opłacalności produkcji 
owczarskiej, między innymi poprzez przystosowanie posiadanych owiec do nowych potrzeb produk-
cyjnych. W tym celu wyselekcjonowano odmianę barwną merynosa polskiego dla wykorzystania na-
turalnej, barwnej wełny do wyrobów rękodzielniczych (prof. dr hab. M. Osikowski i dr inż. T. Pakul-
ski); wyhodowano owcę plenną – merynofina (prof. dr hab. M. Osikowski i dr hab. B. Borys); a także 
plenno-mleczną owcę kołudzką (dr inż. K. Korman). Zracjonalizowano również normy żywienia owiec 
i tym samym obniżono koszty ich żywienia w sytuacji, gdy użytkowanie wełniste owiec przestało mieć 
znaczenie gospodarcze.

Istotną aktywnością dyrekcji było w tym czasie przystosowanie struktury organizacyjnej do no-
wych warunków gospodarki rynkowej. Przy zmniejszających się nakładach na działalność naukowo-ba-
dawczą i wdrożeniową realizowano w mniejszym zakresie wcześniejsze założenia dotyczące budowy 
i modernizacji. Szybko malejąca populacja użytkowanych w kraju ras owiec zmniejszyła zapotrzebo-
wanie na nowe kierunki i tematy badań, co spowodowało powolne zmniejszanie się populacji stada 
podstawowego tych zwierząt. Skupiono się na zachowaniu tylko tych ras, które zostały objęte progra-
mem ochrony zasobów genetycznych. W efekcie zaistniałych zmian znacznie zmniejszono zatrudnie-
nie. W ramach nowej strategii naukowo-produkcyjnej wiodącym kierunkiem stała się praca hodowlana 
nad gęsią białą kołudzką.

Z dniem 1 lutego 2004 r. kolejnym dyrektorem ZD został mgr inż. Władysław Szymczak. Kluczo-
wym zadaniem, które postawiono przed nowo powołanym dyrektorem była reorganizacja i restruktu-
ryzacja Zakładu. Realizacja tych założeń była możliwa wyłącznie w drodze likwidacji lub ogranicze-
nia zakresu działalności w nieefektywnych ekonomicznie działach produkcji, w sposób gwarantują-
cy dostosowanie profilu Zakładu do aktualnych wówczas realiów rynkowych. Funkcję dyrektora mgr 
inż. W. Szymczak pełnił do 31.01.2006 r. W tym czasie dokonano znaczącej redukcji zatrudnienia we 
wszystkich działach. Kierując się przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi, przekazano na rzecz 
innych podmiotów składniki majątku, które nie generowały praktycznie żadnych przychodów. W rezul-
tacie tych działań gmina oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie 
przejęły grunty pod ulicami na osiedlu mieszkaniowym i infrastrukturę podziemną, tj. kanalizację, sieć 
ciepłowniczą i wodociągową oraz budynek świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym. Podjęto 
decyzję o zamknięciu i likwidacji starej kotłowni oraz przekazano część magazynu na zainstalowanie 
nowej kotłowni przez PGKiM Janikowo. Zlikwidowano ponadto zakładową mieszalnię pasz.

W zakresie działalności podstawowej podjęto natomiast starania o unowocześnienie parku maszy-
nowego. Dokonano zakupów traktorów, agregatu uprawowo-siewnego, kombajnu zbożowego i suszarni 
zboża. Wyposażono pracowników pełniących funkcje kierownicze w telefony komórkowe oraz zaku-
piono dla potrzeb administracyjnych samochód osobowy marki Ford Focus.

W zakresie produkcji zwierzęcej podjęto decyzję o likwidacji tuczu trzody chlewnej (w cyklu za-
mkniętym – 20 macior i ich potomstwo), zredukowano pogłowie owiec z 1100 do 300 matek poprzez 
przekazanie do Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach stad: zarodowych merynosów w typie tra-
dycyjnym i merynofina oraz sprzedaży owiec krzyżówkowych rolnikom. Pozostawiono jedynie owce 
barwnego merynosa i owce plenno-mleczne „kołudzkie”. Dostosowano zakładową przetwórnię mleka 
owczego do przepisów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej oraz rozszerzono 
asortyment produkowanych serów. Budynki – zwolnione wskutek redukcji stada owiec – przeznaczono 
do remontu i adaptacji na potrzeby produkcji gęsiarskiej.
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Wykonano remont budynku przeznaczonego na potrzeby utworzonego rok wcześniej Krajowego 
Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi (KOB-HG) poprzez jego modernizację, ocieplenie i adaptację 
pomieszczeń biurowych, wykonanie nowej elewacji i zainstalowanie kotłowni olejowej. W Zakładzie 
Wylęgu Gęsi (ZWG) ocieplono budynek, zmieniono jego elewację oraz system wentylacji hali lęgowej 
i klujnikowej, założono stację uzdatniania wody, zainstalowano kotłownię olejową, zakupiono komorę 
lęgową Petersime z ZD Rosocha. Zakupiono ponadto agregat prądotwórczy zasilający ZWG, zorga-
nizowano wychowalnię gąsiąt oraz część socjalną i biurową KOB-HG. Zakupiono samochód Renault 
Kangoo na potrzeby KOB-HG.

Dokonano likwidacji byłego Zakładu Doświadczalnego w Siejniku, włączonego formalnie w skład 
ZD w Kołudzie Wielkiej, na drodze sprzedaży należących do niego użytków rolnych i części majątku 
trwałego.

W 2006 r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora Zakładu Doświadczalnego. Został nim 
mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, który pełni funkcję dyrektora od 1 lutego 2006 r. Nowy dyrektor, po za-
poznaniu się z działalnością naukowo-badawczą i produkcyjną oraz po analizie wizualnej i finansowej 
placówki spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami. Nie ociągając się, wspólnie z załogą rozpo-
częto, obok bieżącej działalności, opracowywanie planu finansowo-rzeczowego na najbliższe i dalsze 
lata, aby móc zrealizować założenia naukowo-badawcze z zakresu hodowli gęsi. Skoncentrowano uwa-
gę szczególnie na dokończeniu już rozpoczętej modernizacji pomieszczeń w celu stworzenia dobrych 
warunków do dalszego rozwoju Zakładu.

W latach 2006–2010 zakończono modernizację sześciu gęśników oraz rozpoczęto budowę gęśnika 
stadkowego, którą również w tym czasie zakończono. Na skutek zmniejszania się populacji owiec – 
zwolnione pomieszczenia zaadaptowano na potrzeby powiększenia stada gęsi. W celu uporządkowa-
nia komunikacji na fermie zmodernizowano i przebudowano drogi wewnętrzne, co znacznie ułatwiło 
transport między poszczególnymi budynkami. W tym okresie na poprawę prowadzenia hodowli gęsi 
wydano ponad 6 300 000 zł. Na zapewnienie rozwoju tego działu hodowli bez zakłóceń wydano kolejne 
3 100 000 zł na zakup maszyn i urządzeń, modernizację budynków gospodarskich (wiata, stodoła) i in-
frastrukturę wewnątrz Zakładu. Nie zapomniano też o modernizacji i konserwacji dworku oraz zakupie 
samochodu dla potrzeb administracji.

Była późna jesień, listopad 2006 r. Z E. Kłopotkiem, wówczas posłem na Sejm RP, dyrektorem 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej wracał z Torunia mgr Ryszard 
Jagodziński. W trakcie rozmowy dyrektor E. Kłopotek oznajmił, że zamierza od 1 stycznia 2008 r. 
rozdzielić swoje obowiązki z uwagi na wykonywanie pracy posła zawodowego. Zakład w Kołudzie 
Wielkiej chciałby na ten czas powierzyć innej osobie, w związku z tym poszukiwał odpowiedniego kan-
dydata. R. Jagodziński zaproponował swoją osobę, był wtedy pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu, ale mieszkał w Pakości, niedaleko Kołudy Wielkiej. Już w grudniu zaproszono go do Insty-
tutu Zootechniki PIB w Krakowie. Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w gabinecie dyrektora Instytutu. 
Z dniem 1 stycznia 2008 r. został zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej jako 
główny specjalista ds. inwestycji. Od 1 lutego 2008 r. został powołany na stanowisko pełniącego obo-
wiązki dyrektora Zakładu w latach 2008–2011.

Kolejna promocja Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej nastąpiła w ramach ogólnych 
obchodów 60-lecia Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie-Balicach. 11 maja 2009 r. ZD w Kołudzie 
odwiedziło wielu znakomitych gości – pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także 
przedstawicieli nauki i praktyki rolniczej, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki  
ze współpracownikami, dyrektor IZ PIB prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, poseł na Sejm RP mgr inż. 
E. Kłopotek oraz duża grupa dziennikarzy zajmujących się problematyką rolniczą i naukową, jak też 
wdrażaniem wyników badań do praktyki rolniczej.

Główna uwaga była skierowana na chlubę Zakładu – „gęsi Białe Kołudzkie”, hodowane w tym 
miejscu od 1962 r. Osiągniecia Zakładu przedstawili kolejno: dyrektor IZ PIB prof. dr hab. J. Kru-
piński, p.o. dyrektora ZD mgr R. Jagodziński, zastępca dyrektora ds. nauki dr inż. Halina Bielińska 
oraz mgr inż. E. Kłopotek (będący dyrektorem Zakładu przed uzyskaniem mandatu posła).
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Referaty zakończyło wystąpienie dyrektora generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospo-
darczej, Leszka Kawskiego. Prelegenci w sposób jasny i przejrzysty, przy pomocy środków audiowizual-
nych przedstawili historię i osiągniecia Zakładu Doświadczalnego na przestrzeni lat 1946–2009. 

Na pytania uczestników konferencji odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Marek Sawicki (2009)

Zastępca dyrektora Zakładu, dr inż. Halina Bielińska przedstawiła drogę wiodącą 
do utworzenia gęsi Białej Kołudzkiej®
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Uczestnicy Konferencji przed siedzibą Zakładu – Dworem w Kołudzie Wielkiej

Zwiedzanie Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi
(w pierwszym rzędzie od lewej: prof. J. Krupiński, Minister M. Sawicki, dr inż. Halina Bielińska)

Uczestnicy Konferencji przed siedzibą Zakładu – Dworem w Kołudzie Wielkiej
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Uczestnicy Konferencji przed siedzibą Zakładu – Dworem w Kołudzie Wielkiej

W przerwie referatowej przed dyskusją uczestnicy (około 100 osób) mieli możliwość wizytowania     
laboratoriów badawczych i budynków produkcyjnych, w których utrzymywane są gęsi, a także w ma-
łym zakresie owce ras zachowawczych. Oficjalna część konferencji zakończyła się obiadem, którego 
głównym daniem była pieczona gęś podana z jabłkami.

Kołuda Wielka to zakład, którego największym kapitałem są: załoga, zasobne gleby oraz zarodowa 
hodowla gęsi i owiec. Kołuda zaczęła się zmieniać, gdy dyrektorem był W. Szymczak. Po jego rezygna-
cji obowiązki przejął E. Kłopotek, realizując szereg zadań remontowo-inwestycyjnych. Dyrektorowi R. 

W przerwie referatowej przed dyskusją uczestnicy (około 100 osób) mieli możliwość wizytowania 
laboratoriów badawczych i budynków produkcyjnych, w których utrzymywane są gęsi, a także w ma-
łym zakresie owce ras zachowawczych. Oficjalna część konferencji zakończyła się obiadem, którego 
głównym daniem była pieczona gęś podana z jabłkami.

Kołuda Wielka to zakład, którego największym kapitanem są: załoga, zasobne gleby oraz zarodowa 
hodowla gęsi i owiec. Kołuda zaczęła się zmieniać, gdy dyrektorem był W. Szymczak. Po jego rezygna-
cji obowiązki przejął E. Kłopotek, realizując szereg zadań remontowo-inwestycyjnych. Dyrektorowi R. 
Jagodzińskiemu przypadła w udziale kontynuacja tych prac. Pełnił obowiązki dyrektora przez cztery 
lata. W tym czasie wybudowano nowy gęśnik stadkowy, który jest ważnym elementem w hodowli gęsi. 
Wyremontowano budynki na terenie fermy, zbudowano nowe drogi dojazdowe oraz wymieniono ogro-
dzenie całego Zakładu. Dział rolny został wzbogacony w nowe maszyny, co umożliwiło wprowadzenie 
nowych technologii upraw. Należy podkreślić, że w okresie, kiedy kierował Zakładem R. Jagodziński, 
dyrekcja Instytutu Zootechniki w Krakowie przekazała Kołudzie – Stację Zasobów Genetycznych Dro-
biu Wodnego w Dworzyskach, znacznie powiększając majątek ZD, ale jednocześnie nakładając nowe 
obowiązki.

Działalność Stacji pozostała na dotychczasowych zasadach w zakresie nauki i prac prowadzonych 
na materiale objętym programem ochrony zasobów genetycznych. W 2014 r. wydano monografię pt.: 
„Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach – dawniej i dziś”, opracowaną przez 
zespół autorski: Ewa Gornowicz, Lidia Lewko, Juliusz Książkiewicz, Grzegorz Szukalski (IZ PIB, Kra-
ków, 55 ss.). W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność Stacji w skróconej wersji.

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
Opracowanie rozdziału: Ewa Gornowicz, Grzegorz Szukalski, Rafał Zwierzyński

Od ponad pięćdziesięciu lat obiekt SZGDW jest związany głównie z produkcją drobiarską, a po-
cząwszy od 1964 r. rozpoczęto tu tworzenie zasobów rezerw genetycznych regionalnych odmian gęsi, 
a następnie kaczek. Prowadzone w Dworzyskach nowatorskie badania z zakresu drobiarstwa z czasem 
skupiły się przede wszystkim na drobiu wodnym, dzięki czemu jednostka ta, mimo częstych przekształ-
ceń i zmiany nazwy, stała się jedyną w kraju placówką zajmującą się kompleksowo problemami hodow-
li i chowu gęsi oraz kaczek.

1 stycznia 1997 r. obiekt w Dworzyskach wszedł w struktury organizacyjne Instytutu Zootechniki 
w Krakowie (powołanie Zakładu Hodowli Drobiu Wodnego – dział naukowy oraz Fermy Hodowlanej 
Drobiu Wodnego). Od 2006 r. funkcjonuje jako Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego, po-
czątkowo podporządkowana Działowi Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt IZ w Balicach, a od 
2010 r. Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej.

Cała jednostka jest rozpostarta na obszarze 25,4 ha, z czego 14,5 ha jest przeznaczonych na wy-
biegi i do użytkowania pastwiskowego dla drobiu. Znajduje się tu 9 budynków drobiarskich o łącznej 
powierzchni blisko 9 tys. m2, dwa budynki po około 500 m2 o charakterze biurowo-magazynowym, 
hala namiotowa (750 m2) oraz klasycystyczny dworek z pierwszej połowy XIX wieku wraz z przyle-
gającym parkiem i stawem (całość 1,2 ha). Wszystkie obiekty murowane były generalnie wyremonto-
wane w latach 2007–2012. Siedem budynków z płyty aluminiowej, tzw. kurniki typu czeskiego, każdy 
o powierzchni 1000 m2, są natomiast cyklicznie remontowane i modernizowane, a ich wyposażenie 
technologiczne jest stopniowo wymieniane. W sześciu prowadzi się odchów ptaków, a jeden został 
zaadaptowany na wylęgarnię.
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Kierownicy jednostki w Dworzyskach: prof. dr hab. dr h.c. Adam Mazanowski 
(1969–2003), dr inż. Grzegorz Szukalski (do listopada 2010 r.) i mgr inż. Rafał Zwierzyński (od 2012 r.)

Do wylęgu jaj drobiu wodnego w sezonie od stycznia do sierpnia wykorzystuje się osiem aparatów 
lęgowych i trzy klujnikowe belgijskiej firmy Petersime, które zostały zakupione w trakcie modernizacji 
Stacji stopniowo w okresie ostatnich dwudziestu lat.

W SZGDW w Dworzyskach utrzymywanych jest obecnie około 3380 gęsi reprodukcyjnych w dwu-
nastu stadach i 1200 kaczek reprodukcyjnych w sześciu stadach objętych programem ochrony zasobów 
genetycznych zwierząt gospodarskich, około 1500 gęsi Białych Kołudzkich® z rodów hodowlanych 
W-33 i W-11 oraz około 500 kaczek stada hodowlanego D-11 (Dworka). W zakładzie wylęgowym śred-
nio rocznie lężonych jest około 135 000 gąsiąt i 120 000 kacząt.

Aktualnie zatrudnionych jest 23 pracowników bezpośredniej obsługi fermy i zakładu wylęgowego: 
stałych i sezonowych. Stacją od sierpnia 2012 r. kieruje mgr inż. R. Zwierzyński, a funkcję zastępcy 
pełniła do 30.11.2019 r. Joanna Łukanowska-Szukalska (wcześniej kierownikiem był dr inż. Grzegorz 
Szukalski, następnie przez niespełna jeden rok mgr inż. Jolanta Radziszewska). Działalność naukowa 
jest realizowana przez trzyosobowy zespół naukowy: dr hab. Ewę Gornowicz, prof. IZ PIB, dr. hab. 
Mirosława Lisowskiego i dr inż. Lidię Lewko.

Dwór w Dworzyskach w 1956 r. – elewacja frontowa ( fot. E. Krygier)
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Dwór w Dworzyskach zimą 2013 r.

Głównym zadaniem SZGDW jest utrzymanie rezerw genetycznych gęsi i kaczek. Prace nad 
zachowaniem ginących ras i odmian tych ptaków rozpoczęto w jednostce w Dworzyskach wówczas, 
kiedy stała się placówką naukową, tj. na początku lat 60. XX wieku. Mianowicie, w styczniu 1962 r. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego w Poznaniu (CLPJD) przejęło gospo-
darstwo Dworzyska, wyodrębnione z Państwowego Gospodarstwa Rolnego Biernatki, tworząc w tym 
obiekcie Zootechniczny Zakład Doświadczalny (ZZD). Obejmował on wówczas tereny o powierzchni 
około 21 ha oraz liczne drobne budynki gospodarcze, stodoły i inne obiekty dostosowywane cyklicznie 
do potrzeb doświadczalnego chowu drobiu. Placówką kierowała wówczas doc. dr Wanda Kłosowicz, 
która podjęła prace nad zachowaniem i oceną ginących oraz zagrożonych ras i odmian rodzimych gęsi.

Aktu uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 
prof. zw. dr. hab. Adama Mazanowskiego (5.09.2014) dokonali: Krystyna Mazanowska (małżonka Profesora), 
mgr inż. E. Kłopotek (dyrektor IZ PIB ZD Kołuda Wielka), prof. dr hab. Eugeniusz Herbut (dyrektor IZ PIB 

w Krakowie) oraz Jerzy Lechnerowski  (burmistrz miasta i gminy Kórnik)
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Wśród blisko 80 gości przybyłych na uroczystość poświęconą pamięci
prof. A. Mazanowskiego byli m.in.: doktoranci, współpracownicy, przyjaciele i rodzina

Badania te miały pionierski charakter i były wykonywane na tym materiale po raz pierwszy w kra-
ju. Brak środków na ich finansowanie i działania inwestycyjne jednostki, a także częste zmiany zarzą-
du były przyczyną dość powolnego jej rozwoju w latach 1962–1969. W 1969 r. kierownictwo Stacji 
w Dworzyskach objął dr inż. A. Mazanowski i zarządzał nią do 2003 r., tj. do przejścia na emeryturę. 
W latach 1974–1996 placówka funkcjonowała w strukturze organizacyjnej Centralnego Ośrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Drobiarstwa w Zakrzewie (COBRD), a znaczący jej rozwój nastąpił w okresie 
od 1975 do 1980 r. Sprzyjało temu oddanie do eksploatacji sfinansowanych ze środków FAO siedmiu 
budynków drobiarskich, po 1000 m2 każdy, o ścianach z płyty aluminiowej. Ponadto, wykorzystywano 
w pełni liczne pomieszczenia adaptowane o łącznej powierzchni około 1000 m2. W tym czasie wyku-
piono także 7 ha ziemi od prywatnych rolników. Urządzono wybiegi dla drobiu wodnego o powierzchni 
około 10 ha. Utwardzono przejazdy drogowe, zbudowano zadaszenia, urządzenia wodociągowe, kanali-
zacyjne i elektryczne, ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne, zastosowano ochronne pasy zieleni, sadząc 
setki drzew i krzewów. Pozostałe powierzchnie przeznaczono na kośne tereny zielone, dostarczające 
zielonki przeznaczonej do bezpośredniego skarmiania gęśmi.

Od 1972 r. prace nad zachowaniem ginących ras gęsi prowadzili w jednostce w Dworzyskach: dr 
inż. Ludwika Kołodziej (do 1978), prof. dr hab. Elżbieta Smalec (do 1992), prof. dr hab. A. Mazanow-
ski (do 2003) i dr inż. G. Szukalski (do 2011). Stada zachowawcze kaczek to natomiast dzieło dr. inż. 
Henryka Kołodzieja (do 1978) oraz profesorów – A. Mazanowskiego (do 2003) i J. Książkiewicza (od 
1974 do 2011, w latach 1976–2000 kierownika Działu Hodowli Kaczek). Rezultatem ich dokonań jest 
zgromadzenie w SZGDW w Dworzyskach unikalnej kolekcji jedynych populacji krajowych i zagranic-
znych odmian regionalnych drobiu wodnego, których wartość dla nauki oraz praktyki drobiarskiej jest 
bezcenna. Od 1996 r. wszelkimi działaniami organizacyjnymi związanymi z ptakami stad zachowaw-
czych i realizacją programów ich ochrony zajmuje się wyłącznie Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, 
który jest właścicielem wspomnianych stad zachowawczych gęsi i kaczek. Jako instytucja wyznaczo-
na przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji oraz koordynacji działań w zakresie ochrony 
zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich w Polsce, a także gromadzenia 
i przechowywania materiału biologicznego podlegającego kriokonserwacji, IZ PIB jest także podmiotem 
prowadzącym księgi dla drobiu (wraz z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą).
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Gęsi krajowe odmian południowych na wybiegu

Para gęsi Białych Kołudzkich®

Pisklęta wylężone w zakładzie wylęgowym SZGDW w Dworzyskach
cechują się bardzo dobrą zdrowotnością i żywotnością
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Kaczki stad zachowawczych utrzymywane metodą in situ w IZ PIB ZD Kołuda Wielka, 
SZGDW w Dworzyskach (kolejno od góry z lewej strony: kaczka pomniejszona (K-2), mieszańce (KhO-1), 

pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8), pekin francuski (P-9) oraz pekin krajowy (P-33)
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Aktualnie w Stacji utrzymywane są in situ gęsi krajowych odmian regionalnych, zgromadzone 
w latach 1974–1976: kartuskie (Ka), suwalskie (Su), rypińskie (Ry), lubelskie (Lu), podkarpackie (Pd) 
i kieleckie (Ki), a także włączone do programu w 1978 r. gęsi garbonose (Ga) i w 1982 r. pomorskie 
(Po). W latach 1977–1981 skolekcjonowano ptaki pochodzenia zagranicznego: kubańskie (Ku), landes 
(LsD-01), słowackie (Sł) i roman (Ro). Kaczki objęte programem ochrony to: wytworzona w latach 
1975–1978 w Dworzyskach kaczka pomniejszona (K-2) i włączone do zasobów genetycznych w 1983 
r. mieszańce Khaki Campbell z Orpington fauve (KhO-01), pekin duński (P-8), pekin francuski (P-9), 
pekin krajowy (P-33) oraz wytworzona w latach 1986–1990 w Dworzyskach linia syntetyczna pekin 
angielski (LsA).

Gęsi polskich odmian regionalnych oraz kaczka pomniejszona i pekin polski zostały w 2000 r. 
wpisane przez FAO na światową listę gatunków zwierząt podlegających ochronie (World Watch List for 
Domestic Animal Diversity 2000 – 3rd edition, FAO, UNDP).

Ogółem z 24 populacji drobiu wodnego utrzymywanych metodą in situ w Polsce aż 75% znajduje 
się w SZGDW w Dworzyskach. Stanowią one niezmiernie cenny materiał biologiczny o unikalnej puli 
genów. Ponadto, począwszy od 2008 r. w Stacji utrzymuje się część stada zarodowego gęsi Białych Ko-
łudzkich®. Stanowią one zabezpieczenie stada (rodów hodowlanych W-33 i W-11) Zakładu Doświad-
czalnego Kołuda Wielka na wypadek zdarzeń losowych (np. grypa ptaków), mogących doprowadzić 
do utraty cennych rodów hodowlanych, na których oparta jest produkcja i eksport gęsi (tuszek i mięsa) 
w Polsce.

Bioróżnorodność kaczek i gęsi utrzymywanych w SZGDW w Dworzyskach
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Gęsi stad zachowawczych krajowych odmian regionalnych utrzymywanych metodą in situ w Stacji
w Dworzyskach. Kolejno od góry z lewej strony: garbonose (Ga), kartuskie (Ka), kieleckie (Ki), lubelskie (Lu), 

podkarpackie (Pd), pomorskie (Po), rypińskie (Ry), suwalskie (Su)

Znaczącym osiągnięciem działalności hodowlanej prowadzonej w jednostce w Dworzyskach było 
wytworzenie nowego zestawu towarowego kaczek o nazwie handlowej podkreślającej pochodzenie 
– „Dworka”. Mieszańce są przeznaczone do chowu przydomowego, agroturystyki oraz gospodarstw 
ekologicznych. Uzyskano je w wyniku krzyżowania kaczorów w typie cayuga (prymitywna rasa selek-
cjonowana pod względem pokroju, zdrowia i masy ciała) i kaczek typu pekin (kaczki zarodowe, podle-
gające typowej procedurze hodowlanej).

W 2006 r. dokonano wpisu rodu kaczek D-11 do części wstępnej księgi hodowlanej na podsta-
wie krajowego programu hodowlanego opracowanego przez dr. inż. G. Szukalskiego. Stado hodowlane 
D-11 liczy obecnie około 500 sztuk kaczek. Oryginalne pisklęta kaczek Dworka (tylko materiał towaro-
wy) są rozprowadzane wyłącznie przez SZGDW w Dworzyskach. Średnio w roku sprzedawanych jest 
od 25 000 do 30 000 kacząt Dworki.
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Gęsi stad zachowawczych pochodzenia zagranicznego utrzymywane metodą in situ w Stacji w Dworzyskach. 
Kolejno od góry z lewej strony: słowackie (Sł), romańskie (Ro), kubańskie (Ku) oraz Landes (LsD-01)

Gęsi podkarpackie były wielokrotnie nagradzane na wystawach zwierząt
hodowlanych i ras rodzimych
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Podziękowania Instytutu Zootechniki w Krakowie dla Stacji w Dworzyskach
za cenny wkład w ochronę bioróżnorodności zwierząt gospodarskich

Gęsi podkarpackie na pastwisku w Stacji w Dworzyskach

Działalność naukowa
Podjęte w placówce w Dworzyskach w latach 60. ubiegłego wieku badania naukowe, pierwotne 

i kontynuowane przez blisko sześćdziesiąt lat, dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z gi-
nącymi rodzimymi i zagranicznymi populacjami drobiu wodnego. W ich wyniku wyodrębniono grupy 
pochodzeniowe ptaków, a kolejno prowadzone prace badawcze w obrębie stad zachowawczych gęsi 
i kaczek skupiały się na: opracowaniu programu reprodukcji zmierzającego do ograniczenia spokrew-
nienia, ocenie wartości cech użytkowych, zbadaniu możliwości kombinacyjnych cech ptaków z różnych 
stad. Przeprowadzono ocenę polimorfizmu białek surowicy krwi i określono dystanse genetyczne. Wy-
konana analiza wartości cech użytkowych oraz wybranych wskaźników fizjologicznych krwi i budowy 
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mięśni piersiowych wykazała duże różnice między stadami w ramach jednego gatunku drobiu wodnego, 
co uzasadniało utrzymywanie stad zachowawczych. Realizowane przez zespół pracowników nauko-
wych w Dworzyskach badania z zakresu hodowli oraz chowu gęsi i kaczek dotyczyły także wykorzy-
stania zestawów z rodów doświadczalnych oraz ze stad rezerwy genetycznej do produkcji mieszańców 
towarowych (między innymi pracowano nad podwójnymi, potrójnymi i poczwórnymi mieszańcami), 
doskonalenia wartości cech reprodukcyjnych i mięsnych w rodach doświadczalnych. Wynikiem tych 
prac było w przypadku kaczek uzyskanie najpierw rodów A-44, P-66 i P-77, uznanych w 1983 r. za 
zarodowe, a następnie rodów A-55 i K-11. Rody te były dalej doskonalone i oceniane pod względem 
zdolności kombinacyjnych i przeznaczone do produkcji brojlerów Astra K, K1 i K2. Efektem badań 
przeprowadzonych w tym kierunku w przypadku drugiego gatunku drobiu wodnego było wytworzenie 
wysoko wydajnych gęsi Astra G. Wykorzystując potencjał naukowy placówki w Dworzyskach i kontak-
ty z innymi ośrodkami naukowymi oraz hodowlanymi udoskonalano stopniowo programy hodowlane. 
Wprowadzono m.in. skrócony odstęp między pokoleniami, nowe terminy oceny cech i nowe parametry 
selekcjonowane oraz ograniczono liczbę cech selekcjonowanych do czterech lub pięciu. Opracowano 
też i zastosowano w pracy hodowlanej metodę przyżyciowej oceny umięśnienia i otłuszczenia kaczek 
za pomocą równań regresji wielokrotnej oraz indeksy selekcyjne cech mięsnych. Jednostka w Dworzy-
skach do połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. była jedyną w kraju fermą zarodową kaczek typu pekin. 
Niestety, 6.08.2004 r. podjęto decyzję o likwidacji w Dworzyskach wielu rodów hodowlanych, głównie 
kaczek. Było to konsekwencją załamania eksportu mięsa kaczego, a przede wszystkim ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z dnia 23 września 1997 r.), która wprowadziła zakaz tuczu 
gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby z dniem 1 stycznia 1999 r. Spowodowało to radykalne zmniejsze-
nie zainteresowania materiałem towarowym tych gatunków ptaków.

Zainteresowania badaczy w latach 1970–2000 skupiały się także na określeniu wpływu żywienia 
i technologii chowu na wartości cech użytkowych wielu gatunków drobiu, zarówno grzebiącego – kury 
nieśne, kurczęta brojlery, przepiórki, perlice, jak i wodnego – gęsi i kaczki. Analizowano między innymi 
stosowanie dodatku ziół, kwasów organicznych, witamin, probiotyków, zbóż krajowych oraz optymali-
zowano poziomy tłuszczu i białka w mieszankach paszowych. Wyniki badań z tego zakresu pozwoliły 
na optymalizację żywienia kaczek i gęsi w celu uzyskania pożądanych wyników użytkowości w nowo 
wytworzonych rodach i stadach towarowych oraz pozyskania mięsa o wysokiej jakości pod względem 
zdrowia konsumenta.

Od początku lat 80. realizowano tu także badania dotyczące optymalizacji mikroklimatu w aparatach 
wylęgowych i klujnikowych oraz analizowano możliwości poprawy wskaźników wylęgowości drobiu 
wodnego. Inspiracją do tych badań była wymiana w zakładzie wylęgowym aparatów szafkowych KU-102 
na efektywniejsze aparaty halowe typu S-16 i Atlas-180, produkowane w Zakładach Produkcji Sprzętu 
i Urządzeń Drobiarskich w Gostyniu. Należało je dostosować do potrzeb technologicznych wylęgu jaj 
drobiu wodnego. Zagadnieniami związanymi z wylęgami piskląt gęsich i kaczych zajmował się w latach 
1979–1989 prof. dr hab. Marek Bednarczyk. Tematyka obejmowała także poprawę wskaźników wylęgo-
wości poprzez odziaływanie różnych czynników, takich jak: sposób dezynfekcji, podgrzewanie jaj, czy 
poddanie ich oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego.

Od 2012 r. wznowiono badania realizowane w zespole naukowym na terenie Stacji w Dworzy-
skach. Ich zakres objął: ocenę wartości biologicznej jaj poszczególnych rodów drobiu wodnego ze 
szczególnym uwzględnieniem zawartości i aktywności lizozymu w powiązaniu z wynikami wylęgo-
wości, możliwość modyfikacji parametrów jakości mięsa kaczego i gęsiego z wykorzystaniem dodat-
ków żywieniowych, wykorzystanie iniekcji witamin in ovo w celu poprawy wskaźników wylęgowości 
i jakości gąsiąt. Druga grupa zagadnień to: wykorzystanie metod biotechnologii w rozrodzie ptaków 
i badanie możliwości wykorzystania pierwotnych komórek płciowych kaczki do modyfikacji genomu 
kaczek z wykorzystaniem CRISPR/Cas9.

Intensywna działalność naukowo-badawcza placówki w Dworzyskach oraz ścisła współpraca 
z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi przyczyniły się do realizacji licznych eksperymentów przekłada-
jących się na dysertacje doktorskie (12 ukończonych, 3 w trakcie realizacji) czy rozprawy habilitacyjne 
(5 osób uzyskało stopień naukowy dr. hab.).
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Dzięki długoletniemu profesjonalnemu kierowaniu jednostką naukową i fermą ptaków oraz zaan-
gażowaniu pracowników jednostka w Dworzyskach otrzymała szereg nagród ministerialnych, a ptaki 
uzyskują liczne czempionaty, złote medale, nagrody i wyróżnienia na regionalnych oraz krajowych 
wystawach zwierząt hodowlanych.

Ponad pięćdziesięcioletnia historia działalności naukowej w jednostce w Dworzyskach wyraziście 
współtworzy historię polskiego drobiarstwa, w szczególności w zakresie hodowli i chowu drobiu wodnego.

Kierownik SZGDW w Dworzyskach, mgr inż. Rafał Zwierzyński odbiera
podziękowanie za prezentację stadek drobiu podczas Narodowej Wystawy

Rolniczej, Poznań, 30.11.–02.12.2018

Pracownicy SZGDW w Dworzyskach – listopad 2019 r.
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Dalsza działalność gospodarcza Zakładu
Dotychczasowy stan posiadania użytków rolnych nie ułatwiał działalności gospodarczej, szczególnie 

w zakresie pokrycia zapotrzebowania na pasze. W styczniu 2012 r. zakupiono sąsiadującą z Zakładem 
w Kołudzie Wielkiej, likwidowaną Spółdzielnię Produkcyjną „Zgoda” w Janikowie. Zakup był możli-
wy dzięki przychylności i znaczącemu wsparciu finansowemu Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz 
własnym środkom finansowym (4 000 000 zł), przy pozytywnej decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Po tej transakcji areał użytków rolnych został podwojony – do prawie 1000 ha. Uzyskano ponadto 
dodatkowe pomieszczenia magazynowe  na pasze i słomę oraz ziarna zbóż (silosy zbożowe).

Do 2004 r. produkcja roślinna była w 70% nastawiona na produkcję pasz dla użytkowanych 
w Zakładzie zwierząt. Towarową produkcję stanowiły: buraki cukrowe, rzepak oraz nieznaczne zasiewy 
pszenicy ozimej. Obecnie użytki rolne stanowią 948 ha, z czego 938 ha to grunty orne, a pozostałe 10 ha 
trwałe użytki zielone. Bonitacja gleb po zakupie ziemi uległa nieznacznemu obniżeniu i obecnie gleb 
klasy II jest 26%, klasy III a i b 68%, a klasy IV a i b 6%. W strukturze zasiewów zboża stanowią śred-
nio 46%, rzepak ozimy 33%, okopowe 10%, bobowe 8% i pastewne 3%. Średnie plony podstawowych 
upraw za ostatnie lata przedstawiają się następująco: pszenica ozima 75 q, pszenica jara 57 q, jęczmień 
ozimy 78 q, jęczmień jary 56 q, owies 50 q, rzepak ozimy 40 q i buraki cukrowe 690 q. Dla porównania, 
w latach 70. plony pszenicy ozimej wynosiły 45 q, pszenicy jarej 35 q, jęczmienia jarego 35 q, rzepaku 
erukowego 30 q i buraków cukrowych 400 q. Daje się zauważyć brak stabilności w plonowaniu roślin, 
co jest wynikiem niskiej sumy opadów, które za ostatnie 10-lecie wyniosły 527 mm rocznie, a zdarzają 
się coraz częściej lata, w których średnia suma opadów za rok nie przekracza 400 mm, jak to miało 
miejsce w 2018 i 2019 r. Również zimowe wymarznięcia skutkują ujemnie na plony roślin ozimych.

Obecnie w dziale produkcji roślinnej jest zatrudnionych 9 osób, podczas gdy w latach 90. ub. wieku na 
480 ha pracowało 18 traktorzystów. Na zmniejszenie zatrudnienia niewątpliwy wpływ ma wprowadzanie 
coraz bardziej nowoczesnego i wydajnego sprzętu rolniczego. Produkcja roślinna zawsze była ważną gałęzią 
działalności w Zakładzie. Bezpośrednio kierowali nią m.in.: F. Łabódka, T. Nowaczyk, K. Nowiński, W. 
Hoffman, A. Sobolewski, J. Bugajny oraz obecny kierownik działu produkcji roślinnej mgr inż. K. Błacho-
wiak. Spośród wielu pracowników tego działu można wymienić m.in.: A. Sobczyńskiego, K. Kowalskiego, 
J. Wiśniewskiego, J. Marchewkę, A. Świtka, E. Czajkowskiego, F. Pierzchałę, K. Szablewskiego, K. Okon-
kowskiego, Z. Nowickiego, Cz. Piwka, Z. Kawkę, a także nadal pracujących: A. Ślawskiego, I. Stem-
powskiego, M. Biłoszewskiego, R. Kawkę, E. Kwiatkowskiego, K. Kwiatkowskiego, D. Małetkę, J. Man-
taja i nowy, młody „narybek” – J. Jarosławskiego (według stanu na 31.03.2020 r.). Z pracowników działu 
technicznego należy wspomnieć m.in.: S. Brzezińskiego, H. Gadacza, J. Sikorę, M. Zarembę, M. Frączka, L. 
Szczechowicza, H. Czerwińskiego, H. Stramowskiego, Z. Janiaka, H. Malinowskiego, M. Kuranta, W. Hyn-
ka, J. Hryniewicza, J. Samulskiego, J. Raczyńskiego i wielu innych, a także obecnie pracujących: Z. Macie-
jewskiego, J. Dzwoniarskiego, M. Hesa, J. Dębłowskiego, Jolantę Budzyńską (wg stanu na 31.03.2020 r.).

W Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka wiele zależało też od sprawnie działającej adminis-
tracji, księgowości i obsługi prawnej. Przez ponad 30 lat funkcję Głównego Księgowego sprawował J. 
Bilski, a po nim W. Świdziński, Jolanta Błachowiak i obecnie Aleksandra Owedyk, której „krąg” zawsze 
zamyka się. Wśród pracowników administracyjno-księgowych należałoby wymienić m.in.: Antoninę 
Kaniewską, Janinę Bilską, Władysławę Grabowską, Marię Trojanowską, Bożenę Marciniak, Urszulę 
Zarembę, Alicję Borys oraz wiele innych, jak również obecnie pracujących: mgr Dorotę Rutkowską 
– Zastępcę Głównego Księgowego, dr inż. Agnieszkę Kłopotek (przebywającą na urlopie bezpłatnym 
z uwagi na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 
mgr Martę Błachowiak-Kwiatkowską, mgr Annę Kawkę, inż. Natalię Zarembę, Barbarę Kozłowską, 
Mirosławę Tomaszewską (wg stanu na 31.03.2020 r.). Obsługę prawną zapewniali mecenasi, m.in.: 
Wiesław Kaziński, Krzysztof Jezierski i obecnie Michał Kłopotek.

W latach 2011–2019 (do 31 maja 2019 r.) przeprowadzono pełną realizację zadań z zakresu budowy 
i modernizacji budynków, związanych głównie z działem hodowli gęsi w ZD Kołuda Wielka i SZGDW 
w Dworzyskach. Na nowe inwestycje i modernizacje budynków wydano w tym okresie z własnych 
środków finansowych ponad 18 300 000 zł. Dokonano dalszego uzupełnienia parku maszyn rolniczych 
(2 500 000 zł), adaptacji i modernizacji budynków dla gęsi (2 600 000 zł), modernizacji budynków gos-
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podarskich i infrastruktury (2 400 000 zł), wymiany środków transportowych (250 000 zł), modernizacji 
laboratorium i ubojni (450 000 zł) oraz małych inwestycji w dziale hodowli owiec (ok. 200 000 zł). 
Zakończono prace modernizacyjne i konserwatorskie dworku w Kołudzie Wielkiej (1 000 000 zł), 
gdzie już działa zaplecze dla Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego z zakresu chowu i hodow-
li gęsi oraz owiec w celu zwiększania aktywności naukowo-badawczej, szczególnie o charakterze 
utylitarnym, przydatnej dla praktyki rolniczej.

W omawianym okresie zakończono modernizację budynków i prace konserwatorsko-renowacyjne 
w „dworku” w Dworzyskach (2 200 000 zł) oraz modernizację dawnej obory w ZD w Mełnie dla 1000 
sztuk gęsi stada podstawowego, umieszczonego tutaj ze względów strategiczno-weterynaryjnych (ok. 
200 000 zł).

Szczególnym wydarzeniem w historii Zakładu były obchody 50-lecia hodowli gęsi Białej Kołudz-
kiej®, które miały miejsce we wrześniu 2012 r., a zbiegły się z uznaniem tej gęsi, decyzją Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, za rodzimą rasę. Na tę okoliczność został w Zakładzie odsłonięty pomnik gęsi. 
Od tamtej uroczystości w kolejnych latach obchodzone jest we wrześniu święto gęsi Białej Kołudzkiej® 

połączone z zakładowymi dożynkami.
Dyrektor Zakładu, E. Kłopotek dbał nie tylko o rozwój naukowo-hodowlany i produkcyjny Zakła-

du, ale też podnosił swoje kwalifikacje naukowe. Ukończył studium doktoranckie w Instytucie Zootech-
niki, uzyskując stopień dr. nauk rolniczych po przedstawieniu Radzie Naukowej IZ pracy pt. „Wpływ 
postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i jakość tuszek gęsi białych kołudz-
kich®” (2017).

W styczniu 2018 r. oddano do użytku największą inwestycję – rozbudowany i  zmodernizowany 
zakład wylęgu gęsi za kwotę 6,5 mln zł, co umożliwi docelowo roczną produkcję piskląt na poziomie 
pół miliona gęsiąt, o ile będzie takie zapotrzebowanie rynku.

W 2018 r. świętowano również setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i z tej okazji 
10 listopada przy wjeździe do Zakładu, na kamiennym obelisku została odsłonięta pamiątkowa tablica, 
a pod pomnik wmontowano „kapsułę czasu”. 

W lipcu następnego roku uruchomiono nową suszarnię do zbóż zasilaną gazem, wyremontowano 
również zabytkową stodołę do przechowywania słomy. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie Jubile-
usz 75-lecia Zakładu, przypadający w 2021 r. Już teraz, zarówno pracownicy, jak i  mieszkańcy Kołudy 
Wielkiej, a także liczni goście z kraju i zagranicy zgodnie oceniają, że Zakład w ostatnich latach bardzo 
zmienił „swoje oblicze” – jest wizytówką Instytutu Zootechniki i  regionu kujawsko-pomorskiego.

Na tę ocenę złożyła się praca załogi i racjonalne prowadzenie firmy przez jej kierownictwo, zarów-
no przez jej obecnego dyrektora – dr. inż. E. Kłopotka, jak i mgr. R. Jagodzińskiego, który w latach 
2008–2011 zastępował go na tym stanowisku, a także dr inż. Halinę Bielińską – zastępcę dyrektora, 
nazywaną „matką gęsi białych kołudzkich” oraz mgr Aleksandrę Owedyk – Głównego Księgowego. 
Słowa uznania należą się także obecnym kierownikom działów (wg stanu na 31.03.2020 r.):
dr inż. Kamili Kłos – kierownikowi fermy gęsi,
dr inż. Annie Jarzynowskiej – kierownikowi działu produkcji owczarskiej,
dr. inż. J. Badowskiemu – kierownikowi Zakładu Wylęgu Gęsi,
mgr. inż. K. Błachowiakowi – kierownikowi działu produkcji roślinnej,
mgr. inż. Maciejowi Krzyżańskiemu – kierownikowi działu technicznego,
mgr. inż. R. Zwierzyńskiemu – kierownikowi SZGDW w Dworzyskach.

Dział produkcji zwierzęcej
Od momentu powstania Zakładu Doświadczalnego szczególny nacisk kładziono na hodowlę zwie-

rząt. W pierwszych latach działalności produkcje mleka, mięsa wołowego, wieprzowego i owczego 
oraz wełny były wiodącymi kierunkami gospodarczymi, a zagadnienia z tym związane stały się tema-
tami wielu prac naukowo-badawczych. W szczególny sposób traktowano kwestie doboru zwierząt do 
rozrodu, czego efektem była produkcja materiału hodowlanego, głównie buhajów, knurów i tryków, 
a w przypadku drobiu – produkcja jaj do wylęgu piskląt oraz kogutków do rozrodu.
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Chów i hodowla bydła
W celu realizacji produkcji bydlęcej w pierwszym okresie istnienia Zakładu położono nacisk na 

modernizację dotychczasowych budynków inwentarskich oraz budowę obory na 100 krów. W stadzie 
bydła pozostałego z pożogi wojennej było kilkanaście krów mlecznych i młodzieży do 1. roku życia. 
Rozpoczęto zakup materiału hodowlanego w miejscowym środowisku. Było to bydło bardzo często 
o nieznanym rodowodzie, ale o dobrej wydajności i dobrej budowie ciała. Do zakupionego materiału 
dołączono jałówki cielne importowane ze Szwecji. Tak utworzone stado charakteryzowało się dużą 
różnorodnością pod względem wydajności mlecznej, budowy ciała, jego masy oraz budowy wymienia. 
Badania weterynaryjne prowadzone w kierunku diagnozowania gruźlicy i brucelozy często wykazywa-
ły wynik dodatni, a to zwiększało procent brakowania krów ze stada.

Rozpoczęte i planowane do realizacji badania naukowe i doświadczenia zakładały wytworzenie 
stada rasy nizinnej czarno-białej doskonalonego w kierunku użytkowości mleczno-mięsnej o parame-
trach: krowy o masie ciała około 600 kg, wydajności na poziomie około 5000 kg mleka o ponad 4% 
tłuszczu, dobrym pokroju, zdrowych nogach i dobrze zbudowanym wymieniu, w przyszłości przydat-
nym do doju mechanicznego. Założono też, że zwierzęta we wszystkich grupach wiekowych i produk-

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
z okazji 

100-lecia niepodległości Polski
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cyjnych powinny być wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki. Prowadzone badania można zaliczyć do 
następujących kategorii:

Prace hodowlane
−	 Doskonalenie cech użytkowych w zakresie mleka i mięsa u bydła ras użytkowanych w kraju, 

w tym przypadku czarno-białego;
−	 Poprawa składu chemicznego mleka, głównie zawartości tłuszczu i białka;
−	 Zależność wydajności mlecznej od wieku pierwszego krycia;
−	 Ocena pokroju bydła rasy ncb z uwzględnieniem wydajności mlecznej i rejonu pochodzenia;
−	 Organizacja rozrodu i znaczne upowszechnienie stosowania metody sztucznego unasieniania 

krów – dobór buhajów do rozrodu;
−	 Inseminacja bydła i jej wpływ na wzrost i rozwój jałówek oraz ich wydajność mleczną;
−	 Organizacja inseminacji: termin krycia, higiena zabiegu, zdrowotność samicy – czynniki wpły-

wające na postęp hodowlany.
Technologia odchowu i utrzymania zwierząt, żywienie

−	 Zagadnienia zdrowotności krowy w okresie okołoporodowym;
−	 Postępowanie z cielęciem po urodzeniu;
−	 Odchów cieląt przy ograniczonej ilości mleka pełnego – zastępowanie go mlekiem chudym 

z dodatkiem siemienia lnianego;
−	 Systemy odchowu młodzieży: na uwięzi i luzem w klatkach;
−	 Opas buhajków do 300 i 450 kg masy ciała z wykorzystaniem pasz własnych – opłacalność 

opasu;
−	 Wykorzystanie użytków zielonych: łąk i pastwisk dla bydła i owiec (produkcja nasion traw, nawoże-

nie i pielęgnacja, sposoby wypasu, urządzenia na pastwiskach – wodopoje i ogrodzenia, organizacja 
wypasu);

−	 Żywienie krów mlecznych z wykorzystaniem pasz objętościowych z dodatkiem pasz treściwych;
−	 Kiszonki z kukurydzy w zestawie pasz dla krów;
−	 Zastosowanie amoniaku w żywieniu krów mlecznych i opasów – związki azotowe jako źródło 

białka;
−	 Opas cieląt rzeźnych do 90 kg masy ciała;
−	 Opas krów wybrakowanych ze stada;
−	 Wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego (młóta, wysłodków buraczanych) 

w żywieniu krów mlecznych i opasów;
−	 Wykorzystanie koniczyny czerwonej i lucerny w żywieniu krów mlecznych w zależności od 

fazy kwitnienia i terminu zbioru – badanie wartości pokarmowej i współczynnika strawności;
−	 Wykorzystanie ziemniaków w opasie krów i buhajków;
−	 Wpływ stosowania preparatów mlekozastępczych w żywieniu cieląt na ich zdrowotność, wzrost 

i rozwój.
Zagadnienia dotyczące produkcji mleka i jego składu chemicznego oraz jakości

−	 Dwu- lub trzykrotny dój w ciągu dnia – wydajność i opłacalność;
−	 Higiena pozyskiwania i przechowywania mleka oraz sposób transportu do mleczarni;
−	 Wpływ różnych systemów żywienia na skład i jakość mleka;
−	 Obserwacje nad przystosowaniem się krów do doju mechanicznego – ocena pokrojowa i zdro-

wotna wymienia.
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Kupiony w Holandii Buhaj Bouke 33 K/E 
odegrał na przełomie lat 50. i 60. XX w.

szczególną rolę w konsolidacji obory
w Kołudzie Wielkiej

Córki buhaja Bouke z hodowli w Kołudzie Wielkiej – krowa Huza 151 K/E
(z lewej) o maksymalnej wydajności: 8320 kg mleka, 340,4 kg tłuszczu (4,09%), 347 dni doju oraz krowa 

Madera 96 K/E o maksymalnej wydajności: 6724 kg mleka, 279,6 kg tłuszczu (4,16%), 305 dni doju
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Żniwa w Kołudzie Wielkiej – obecnie
Dyrektor Zakładu dr inż. E. Kłopotek (z lewej) z p.o. dyrektora Zakładu

 w latach 2008–2011 mgr. R. Jagodzińskim
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Modernizacja stodoły na słomę

Suszarnia gazowa do zbóż, 
rzepaku i kukurydzy

Nowa stacja paliw

Nowy ciągnik o mocy 240 KM
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Historia obory w Kołudzie Wielkiej2

Realizacja wielu tematów naukowo-badawczych i doświadczeń zootechnicznych wykonywanych 
na materiale zwierzęcym w oborze w Kołudzie Wielkiej oraz prace badawcze z zakresu technologii 
utrzymania, żywienia i produkcji pasz były podstawą ciągłego postępu hodowlanego, a tym samym 
produkcyjnego.

Wydajność krów w 1950 r.
W początkowym okresie istnienia obory materiał żeński kojarzono tylko z buhajami (krycie na-

turalne lub inseminacja) o wysokim poziomie hodowlanym. Używano do tego celu głównie buhajów 
importowanych ze Szwecji (4 szt.) oraz krajowych (2 szt.). Otrzymane potomstwo F1 inseminowano 
nasieniem 2 buhajów o wybitnych walorach hodowlanych oraz kryto buhajem Bouke 33K/E, zakupio-
nym w 1956 r. w Holandii przez prof. Tadeusza Konopińskiego do Instytutu Zootechniki w Krakowie. 
Buhaj Bouke 33K/E, syn słynnego Lutke Eduarda 42562 RPS preferenta i krowy Bośnia 113/205598 
(wydajność w 5. laktacji 5657 kg mleka, 4,35% tłuszczu, 246 kg tłuszczu), miał wybitne walory cech 
użytkowych i pokrojowych (80 pkt). Potomstwo w oborze po tym buhaju zmieniło w krótkim czasie 
wartość hodowlaną i produkcyjną stada.

Buhaj Bouke 33 K/E tworzył „swoją populację potomstwa” w oborze Zakładu Doświadczalnego 
w Kołudzie Wielkiej oraz w wielu oborach gospodarstw wielkotowarowych i chłopskich na terenie 
działania Zakładów Unasieniania Zwierząt w Grudziądzu i Włocławku, gdzie zakończył swój krótki, ale 
wspaniały żywot hodowlany w dziesiątą rocznicę urodzin 6 marca 1965 r. Jego spreparowana czaszka 
z szyją jeszcze przez długi czas wisiała w gabinecie dr. inż. Jerzego Tabiszewskiego, a następnie w Pań-
stwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. W ciągu 6 lat użytkowania buhaja Bouke 
33 K/E w zakładach inseminacji zwierząt, głównie na terenie województwa bydgoskiego, unasieniono 
ponad 15 000 krów i jałówek. Buhaj ten został wyceniony pod względem wartości hodowlanej na po-
tomstwie córek (wg ich własnej użytkowości mlecznej) metodami: CM (córka-matka) oraz CC (córki-
-rówieśnice po innych buhajach). Indeks wartości mlecznej wyceniony metodą CM wynosił 5836 kg 
mleka i 4,03% tłuszczu, natomiast przy użyciu metody CC przewaga nad rówieśnicami wynosiła 338 
kg mleka i 0,25% tłuszczu. Materiał żeński odznaczał się dużym wyrównaniem wydajności mlecznej, 
budowy ciała oraz wymienia, a także nóg. Potomstwo charakteryzowała wysoka wydajność mleczna 
oraz dobre cechy rzeźne i opasowe. Średnia ocena pokroju przy licencji krów wynosiła 78,1 pkt przy 
zapisie do ksiąg K i G (przekraczając znacznie średnią wojewódzką i krajową).

Tabela 2. Wydajność obory krów rasy ncb w Kołudzie Wielkiej 
 (Bieliński K., Prz. Hod., 1986, nr 16)

Lata Liczba krów
(szt.)

Średnia wydajność okresowa Populacja krajowa*
mleka
(kg)

tłuszczu n krów
(tys. szt.)

średnia 
wydajność% kg

1946–1950

1951–1955

1956–1960

1961–1965

1966–1971

45

58

74

67

79

3657

4906

4699

4544

4616

3,37

3,33

3,43

3,76

3,91

124

163

161

171

181

62

130

335

494

650

3023

2743

2852

2885

3200

* Trela J., Choroszy B., Wiad. Zoot., 2010, nr 4.

2Korzystano głównie z publikacji: doc. dr. K. Bielińskiego, doc. dr Krystyny Bielińskiej, dr. inż. Jerzego Tabisze-
wskiego, archiwum dawnej Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Bydgoszczy oraz Biblioteki Głównej IZ PIB 
w Balicach.
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Tabela 3. Średnia wydajność stada w Kołudzie Wielkiej według laktacji 
(Bieliński K., Prz. Hod., 1986, nr 16)

Wyszczególnienie Liczba krów 
(szt.)

Wydajność
Dni dojumleka

(kg)
tłuszczu

(%) (kg)
I laktacja

córki
matki
różnica (+ -)

55
56

3714
3802
-88

3,84
3,15

+0,70

143
120
+23

289
296
-7

II laktacja
córki
matki
różnica (+ -)

45
36

4698
4363
+335

3,83
3,47

+0,36

180
151
+29

280
284
-4

III laktacja
córki
matki
różnica (+ -)

35
33

5226
4626
+587

3,86
3,24

+0,41

202
151
+42

276
278
-2

Tabela 4. Średnia wydajność 42 najstarszych córek buhaja Bouke 33 K/E
(Tabiszewski J., Prz. Hod., 1966, nr 4)

Laktacja Mleko
(kg)

Tłuszcz Dni doju Średnia masa 
ciała (kg)(%) (kg)

I
II
III
IV

4142
5229
5833
5764

3,87
3,85
3,90
3,88

160
201
228
224

318
318
314
309

523
549
568
586

Tabela 5. Wybitne córki buhaja Bouke 33 K/E 
(Tabiszewski J., Prz. Hod., 1966, nr 4)

Laktacja
Zorka 45 K Saga 98 K Hoża 151 K Limfa 158 K

mleko (kg) tłuszcz 
(%) mleko (kg) tłuszcz 

(%) mleko (kg) tłuszcz 
(%) mleko (kg) tłuszcz 

(%)
I 5225 3,7 4735 4,00 4306 4,00 3957 4,20
II 6138 3,90 5961 3,90 6415 3,88 5546 3,83
III 8269 3,91 6303 4,08 6593 4,09 6617 3,98
IV 7117 4,00 6926 4,07 7258 4,08 7090 4,04
V 8026 3,93 7850 4,06 8050 4,01 7960 4,02

Z materiału męskiego odchowanego w oborach na terenie województwa bydgoskiego zapisano do 
ksiąg hodowlanych ponad 60 buhajów, z czego 45 do ksiąg K i G. W zakładach unasieniania na terenie 
tego województwa znajdowało się w tym czasie 20 synów lub dalszych potomków buhaja Bouke 33 
K/E, w tym 19 pochodzących z obory w Kołudzie Wielkiej. Z tej obory natomiast skierowano do rozro-
du, do krycia naturalnego w gospodarstwach rolników indywidualnych ponad 100 buhajków.

Zrealizowane w zakresie produkcji bydlęcej zadania badawcze spowodowały konsolidację gene-
tyczną, wzrost wartości genetycznej, a tym samym produkcyjnej stada bydła czarno-białego w Zakła-
dzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność zespołu 
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naukowego z dyrektorem doc. K. Bielińskim, doc. dr Krystyną Bielińską, zajmującego się zagadnienia-
mi bydła i trzody chlewnej i dr. inż. J. Tabiszewskim – ambitnym i pełnym entuzjazmu hodowcą bydła 
mlecznego. To jego zaangażowanie w przekazywanie wyników z własnej obory do praktyki zootech-
nicznej, przy współpracy m.in. dr. D. Mrówczyńskiego, dr. B. Musiała, mgr. J. Walentowskiego i inż. W. 
Stochania z Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Bydgoszczy, zdecydowało o wpływie stada kołudzkie-
go na poprawę populacji bydła w tym rejonie, a tym samym na hodowlę i chów krajowy.

Na wystawach hodowlanych w latach 1959–1965 wielu synów buhaja Bouke 33 K/E zdobywało 
czempionaty. Do czołowych synów należały buhaje-czempiony: Doker 90 K, Prawy 128 K, Racek 58 
K i Ragmus 59 K.

Badania wielu autorów z zakresu genetyki (m.in. Trela J., praca dokt., 1971, rozpr. hab., 1977) 
wykazały, że allel grupy krwi z układu B/Io występuje u ras bydła mlecznego z częstością na poziomie 
około 10–15%; występował on także u buhaja Bouke 33 K/E. Frekwencja tego allelu Io i jej zmiany na 
przestrzeni lat u bydła na terenie województwa bydgoskiego, a szczególnie w populacji krów z rodziny 
męskiej buhaja Bouke 33 K/E wynosiła 32,87% (Trela J., 1971, 1977). Badania zmienności immuno-
genetycznej przeprowadzone przez autora wykazały, że można posłużyć się grupami krwi przy badaniu 
zmienności genetycznej.

Z uwagi na małą powierzchnię użytków rolnych będących w posiadaniu ZD, niewystarczającą 
ilość pomieszczeń inwentarskich, a szczególnie podjęcie jako głównego tematu badawczego – „tworze-
nia nowej rasy gęsi” oraz przeniesienie z Instytutu Zootechniki w Krakowie do Kołudy Wielkiej – Pra-
cowni Techniki Chowu i Żywienia Owiec, kolektyw naukowy podjął decyzję o likwidacji stada bydła 
do końca 1971 r. Stado to zostało przeniesione do dwóch wyróżniających się ośrodków hodowlanych: 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubiniu koło Trzemeszna (woj. bydgoskie) oraz Stadniny Koni 
w Iwnie (woj. poznańskie). Rozwój tych obór potwierdził wysoki wpływ stada bydła ZD Kołuda Wielka 
na podnoszenie wartości hodowlanej i produkcyjnej zwierząt.

Równocześnie z odtworzeniem stada bydła, a następnie prowadzeniem w nim pracy hodowlanej, ist-
niejący zespół pracowników naukowo-technicznych z dyrektorem doc. K. Bielińskim na czele wykonywał 
zadania badawcze i wdrożeniowe, tak potrzebne dla odtworzenia populacji zwierząt gospodarskich po za-
kończeniu wojny. Analizując dzisiaj realizowane przez te 20 lat (1950–1970) prace można zastanowić się, 
czy wszystkie były konieczne i potrzebne, mając na uwadze, że większość zasobów rolnych i zwierzęcych 
znajdowała się w gospodarstwach rolników indywidualnych (około 85%), gdzie wiedza rolnicza i zoo-
techniczna oraz zdobycze nauki nie zawsze były dostępne, a baza w postaci budynków inwentarskich po-
zostawiała wiele do życzenia. To tematy zrealizowane w ZD Kołuda Wielka oraz w pozostałych zakładach 
doświadczalnych Instytutu Zootechniki, znajdujących się w różnych rejonach kraju i wdrażane do praktyki 
zootechnicznej miały bardzo duże znaczenie praktyczne dla podnoszenia wiedzy wśród  rolników.

Przez okres dwudziestu lat w Dziale Chowu i Hodowli Zwierząt poprzez badania naukowe, do-
świadczalne i wdrożeniowe realizowali swoje pomysły i idee pracownicy naukowi i techniczni, m. 
in. K. Bieliński, Krystyna Bielińska, J. Tabiszewski, W. Słaboń,  K. Borzuta, K. Gożdż, T. Chrząszcz, 
Mirosław Chomyszyn, B. Musiał, K. Giec. W tym okresie z zakresu problematyki dotyczącej bydła 
opublikowano 49 prac, w tym 10 naukowych, 32 popularnonaukowe, 3 doniesienia naukowe, 4 wdroże-
niowe. Autorami lub współautorami tych prac najczęściej byli: doc. dr K. Bieliński (32 publikacje), doc. 
dr Krystyna Bielińska (10 prac) i dr inż. J. Tabiszewski (9 prac). Na szczególne podkreślenie zasługują 
wyniki badań i doświadczeń publikowane w czasopismach popularnonaukowych szeroko dostępnych 
w praktyce rolniczej. Wydatną pomocą służyli pracownicy obsługi, m.in.: A. Kwiatkowski, S. Pawlak, 
J. Tyrolczyk.

Chów i hodowla trzody chlewnej
Duże zapotrzebowanie na mięso wieprzowe w kraju oraz możliwości jego eksportu do Europy 

Zachodniej sprawiły, że środowiska nauk rolniczych i czynniki państwowe były bardzo zainteresowane 
pracami badawczymi i organizacyjnymi nad odtwarzaniem populacji trzody chlewnej wszystkich do-
tychczas użytkowanych ras, a szczególnie świń przeznaczonych do tuczu bekonowego.

Pierwsze powojenne 10-lecie charakteryzowało się dynamicznym wzrostem pogłowia trzody 
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chlewnej oraz dużym postępem hodowlanym i produkcyjnym, a także zmianami typu użytkowego – ze 
„słoninowego” na „mięsny”. Stan pogłowia określano na poziomie około 10 mln szt., w tym około 1,3 
mln szt. macior. Skup z kolei (miarodajny) wynosił 5,6 mln szt. rzeźnych (1955 r.), w tym znaczny pro-
cent w typie bekonowym z przeznaczeniem na eksport.

Kolejne lata to dalszy wzrost pogłowia, np. w 1965 r. 13 780 000 szt., w tym 1 680 000 macior, 
a także skupu – 8 450 000 tuczników. Duży udział w tym procesie zmian miały powstające (w 1958 
r.) ośrodki hodowli zarodowej, katedry hodowli trzody chlewnej uczelni rolniczych, a także zakłady 
doświadczalne Instytutu Zootechniki i innych instytutów rolniczych. Prace te były kontynuowane przez 
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej IZ pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Duńca, przy współpracy 
wielu istniejących ośrodków naukowych w kraju.

Rejon województwa bydgoskiego charakteryzował się dużą zmiennością genetyczną i rasową świń 
oraz różnorodnością tuczu i żywienia. Wynikało to m.in. z faktu napływu zwierząt wraz z osiedlaniem się 
nowych mieszkańców na tych terenach. Zaistniała sytuacja w trzodzie chlewnej wymagała uporządko-
wania prac hodowlanych w celu poprawy wartości genetycznej i ograniczenia ilości utrzymywanych ras, 
tworzenia ośrodków produkcji materiału zarodowego (szczególnie knurów), poprawy wskaźników: roz-
płodowych, tucznych i opasowych, a także badań nad zdrowotnością stada i warunkami środowiskowymi.

W Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej w pierwszym okresie w istniejących budyn-
kach inwentarskich odtworzono stado podstawowe na bazie 40 macior importowanych z Anglii oraz 
kilku knurów z Anglii i Szwecji. Z chwilą włączenia ZD w struktury organizacyjne IZ prace hodowla-
no-selekcyjne prowadzili: prof. F. Mały, a później dr J. Tabiszewski i mgr S. Zembrzuski. Całość prac 
ukierunkowano na wytworzenie świni wielkiej białej polskiej o: długiej tuszy i dobrym umięśnieniu 
w typie bekonowym. W celu potwierdzenia uzyskanych wyników badań utworzono pierwszą w kraju 
Stację Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej, którą przez cały okres jej istnienia kierowała 
doc. dr Krystyna Bielińska (1951–1965) we współpracy z mgr I. Tabiszewską i J. Filus.

Wyniki oceny materiału zarodowego dawały hodowcom możliwość wyboru do dalszej hodowli 
knurów poprawiających użytkowość hodowlaną i rzeźną. Stacja ta obsługiwała hodowlę zarodową wo-
jewództw północnych oraz rejon bydgoski, głównie chlewnie wielkotowarowe. Metodykę oceny war-
tości rzeźnej opracował zespół pracowników z Instytutu Zootechniki lub z nim współpracujących pod 
kierunkiem prof. Jana Kielanowskiego, przy udziale profesorów: M. Chomyszyna i Zofii Osińskiej oraz 
dr. L. Lasoty i Marii Kużdowicz. Metodyka ta w latach późniejszych była modyfikowana przez Zespół 
pod kierunkiem prof. H. Duńca z IZ.

Materiał zarodowy tej małej chlewni był zasilany knurami z Anglii (wielka biała angielska – wba), 
Szwecji  i Danii (Landrace), co skutkowało wytworzeniem świni typu bekonowego, cieszącej się dużym 
uznaniem. Na ten typ świni było duże zapotrzebowanie w tym rejonie, a nawet w innych wojewódz-
twach kraju, m.in. w południowej Polsce. Corocznie w latach 1948–1959 rozprowadzano w terenie 
około 100 knurków do rozrodu i 200 maciorek na remont stad.

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji ubojowej (Bielińska K., Prz. Hod., 1986, nr 16)

Lata Rasa Klasa bekonu (%)
I II III IV

1951–1954

1965

Średnia z 3 Stacji*
1951–1954

1965

wbp
pbz
wbp
pbz

wbp
pbz
wbp
pbz

36,0
18,0
77,4
76,2

28,3
20,5
74,2
68,6

40,5
20,5
21,2
23,8

44,8
30,8
22,7
27,5

13,3
28,2
1,4
–

19,5
32,0
3,4
3,9

10,2
33,3

–
–

7,3
16,7

–
–

*Kołuda Wielka – Chorzelów – Pawłowice
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Tabela 7. Niektóre wskaźniki użytkowości rzeźnej knurów rasy wbp z chlewni 
Kołuda Wielka (Bielińska K., Prz. Hod., 1986, nr 16)

Lata Liczba knurów
objętych kontrolą

Długość
tuszy
(cm)

Powierzchnia „oka” 
polędwicy

(cm2)

Zawartość mięsa  
w szynce 

(%)

Klasa bekonu (%)

I II III IV

1951–1954
1959

5
3

75,5
79,5

31,9
34,9

64,1
65,2

23
89

44
11

18
–

15
–

Materiał hodowlany z tej chlewni charakteryzował się dobrą żywotnością i wysokim tempem wzro-
stu, pożądaną masą ciała, wyraźną poprawą umięśnienia i otłuszczenia tusz, zarówno u rasy wielkiej 
białej polskiej (wbp), jak i u polskiej białej zwisłouchej (pbz).

Tabela 8. Niektóre wskaźniki użytkowości w SKURTCH w Kołudzie Wielkiej

Lata Rasa Długość tuszy
 (cm)

Powierzchnia
„oka” polędwicy

(cm2)

Zawartość mięsa w szynce
(%)

1951–1954

1965

wbp
pbz
wbp
pbz

75,7
74,2
80,3
80,8

33,9
32,3
33,4
34,9

65,6
64,1
66,9
65,1

Uczestnicy narady nad poprawą użytkowości rzeźnej trzody chlewnej  (Kołuda Wielka, 1954 r.). 
Na zdjęciu m.in. profesorowie: J. Kielanowski, W. Krautforst, F. Abgarowicz, W. Hozer, Grażyna Znaniecka, 

A. Martyniak, A. Borys, docenci: Krystyna Bielińska, K. Bieliński (i inni nierozpoznani)
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Na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej knurów na potomstwie (tab. 6 i 7) można zaob-
serwować korzystne zmiany w realizacji poszczególnych elementów programu doskonalenia wybranych 
ras świń na przestrzeni określonego czasu. Przez ten krótki okres istnienia fermy trzody chlewnej w ZD 
w Kołudzie Wielkiej działał zespół pracowników naukowo-technicznych, do którego należeli: doc. dr K. 
Bieliński, doc. dr Krystyna Bielińska, prof. Franciszek Abgarowicz, prof. M. Chomyszyn, dr J. Tabiszew-
ski, mgr J. Kortz, mgr A. Żółkiewski oraz pracownicy obsługi zwierząt, m.in.: J. Król i J. Kazubowski. 
W tym czasie członkowie zespołu opublikowali 12 prac naukowych, 10 popularnonaukowych i kilka in-
strukcji wdrożeniowych. Wygłoszono również wiele referatów i wykładów z tematyki trzody chlewnej.

Najważniejsze prace badawczo-doświadczalne dotyczyły m.in. następującej tematyki:
−	 Zagadnienia realizacji programu doskonalenia wybranych ras świń:

•	 Badania użytkowości świń w Zakładzie Doświadczalnym – analiza rozrodu, ocena 
oproszeń, rozwój i odchów prosiąt w dniu urodzenia, w 21. i 56. dniu życia;

•	 Odchów prosiąt wcześniej odsadzonych czynnikiem zwiększenia częstości oproszeń;
•	 Porównanie użytkowości rzeźnej potomstwa po knurach krajowych i z importu;
•	 Ocena użytkowości rzeźnej świń rasy wielkiej białej zwisłouchej (wbz) j jej krzyżówek 

z rasą Landrace;
•	 Ocena wartości rzeźnej świń typu bekonowego pochodzących z krzyżowania macior wbz 

z knurami szwedzkimi rasy Landrace;
•	 Badania współzależności między długością tuszy a powierzchnią „oka” polędwicy 

u tuczników bekonowych;
•	 Wpływ knurów rasy wielkiej białej szwedzkiej i ich synów na użytkowość rzeźną ich 

potomstwa pochodzącego z chlewni zarodowych województwa bydgoskiego i gdań-
skiego (wyniki tej pracy miały znaczenie ogólnokrajowe);

−	 Zagadnienia żywienia i technologii utrzymania zwierząt:
•	 Badania wpływu różnych poziomów żywienia na przyrost masy ciała – badania fizykoche-

miczne i organoleptyczne mięsa;
•	 Badania wpływu różnych systemów żywienia na wynik tuczu szynkowego;
•	 Analiza wpływu żywienia świń ziarnem kukurydzy na wartość mięsa bekonów;
•	 Wpływ różnych systemów żywienia (poziom jednostek pokarmowych i białka) na ja-

kość tuszy bekonów – ustalanie norm żywienia świń typu bekonowego;
•	 Wpływ poziomu białka na barwę mięsa;
•	 Jakość mięsa i tłuszczu tuczników żywionych zielonkami;
•	 Wpływ dodatku do paszy różnej ilości suszu z lucerny na przyrost masy ciała i jakość 

mięsa tuczników bekonowych;
•	 Suszona pulpa ziemniaczana jako składnik dawki pokarmowej w tuczu trzody chlewnej;
•	 Wpływ dodatku jodu na jakość mięsa bekonów;
•	 Wykorzystanie pasz z dodatkiem amoniaku w żywieniu tuczników bekonowych;
•	 Różne systemy utrzymania macior z prosiętami – wzrost i rozwój, procent upadków;
•	 Badanie przyczyn upadków prosiąt od urodzenia do odsadzenia;
•	 Wolny i klatkowy odchów prosiąt i tuczników;
•	 Częstość zadawania paszy a tempo przyrostów;
•	 Żywienie tuczników w SKURTCH;
•	 Okólnikowy system wychowu trzody chlewnej (opracowanie instrukcji wdrożeniowej).

Realizacja wyżej wymienionych zagadnień badawczych i doświadczeń oraz publikowanie ich wy-
ników, a także wdrażanie do praktyki zootechnicznej miały w pierwszych latach powojennych istotny 
wpływ na podnoszenie wiedzy rolniczej i zootechnicznej wśród rolników indywidualnych. Z kolei, 
świadczone przez ZD usługi w formie sprzedaży materiału hodowlanego miały zasadniczy wpływ na 
poprawę wartości hodowlanej trzody chlewnej w stadach zarodowych (w obydwu sektorach gospodarki 
rolnej), z których był rozprowadzany wartościowy materiał do produkcji żywca wieprzowego, szcze-
gólnie w typie bekonowym.
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Na skutek „zawleczenia” nosoryjówki – działalność fermy trzody chlewnej została przez służby 
weterynaryjne w 1959 r. zakończona pod względem hodowlanym. Natomiast zlokalizowana oddzielnie 
SKURTCH pracowała do 1965 r., a poprzez swój 15-letni okres działania wyceniła 600 knurów hodow-
lanych, z których wiele było cennymi rozpłodnikami na terenie województw – bydgoskiego i ościen-
nych.

W tych trudnych latach powojennych Ministerstwo Rolnictwa zleciło ZD w Kołudzie Wielkiej 
i w Ciołkowie, należących do Instytutu Zootechniki w Krakowie, opracowanie i wdrożenie „Systemu 
okólnikowego wychowu trzody chlewnej”. Celem miało być opracowanie nowej technologii produkcji 
świń. Na terenie dwóch ferm istniały już zręby tych systemów od 1948 r. W Kołudzie nowy system miał 
opierać się o formę szałasową – drewnianą, położoną na terenie pagórkowatym, zadrzewionym, o podłożu 
przepuszczalnym. W ZD Ciołkowo natomiast zabudowania inwentarskie miały być zbudowane z materia-
łów trwałych, położone na terenie płaskim i niezadrzewionym, o podłożu mało przepuszczalnym. W oby-
dwu zakładach założono budowę:

•	 magazynów paszowych i silosów,
•	 gnojowni i zbiorników na gnojowicę,
•	 wiaty na słomę,
•	 okólników dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych zwierząt z uwzględnieniem 

ich potrzeb życiowych i produkcyjnych, z ochroną przed słońcem i deszczem.
Opracowano:

•	 normy dotyczące wielkości pomieszczeń oraz zużycia i rodzaju materiałów budowlanych,
•	 kosztorysy dla obydwu systemów,
•	 pobór wody pitnej technicznej i odpływ wód opadowych.

Fermy miały być samodzielnymi jednostkami administracyjno-gospodarskimi. Dla każdej z nich 
opracowano:

•	 normy dotyczące powierzchni przypadającej na jednego knura, maciorę, prosięta oraz loszki 
i knurki hodowlane,

•	 normy w zakresie obsługi fizycznej, zootechnicznej i weterynaryjnej,
•	 system przepędów zwierząt na okólniki i do ważenia masy ciała,
•	 założenia średniej obsady macior prośnych – 30–50 szt., przy 11–12 szt. prosiąt w miocie oraz 

procent strat do odsadzenia w wieku 56 dni (około 10%) przy masie ciała odsadzonych prosiąt 
16–18 kg/szt.,

•	 zagadnienia dotyczące chorób i profilaktyki do obserwacji bieżącej i po 1. roku działalności.

W obydwu zakładach takie fermy przez jakiś czas działały, instrukcje wdrożeniowe zostały wpro-
wadzone do produkcji, ale uzyskiwane wskaźniki produkcyjne były bardzo zróżnicowane, a koszty 
wysokie. Po około 10 latach tej formy utrzymywania trzody chlewnej zaniechano.

Na zakończenie opracowania dotyczącego działalności działu hodowli trzody chlewnej należy 
wspomnieć o pracy doktorskiej J. Tabiszewskiego pt. „Wpływ knurów rasy wielkiej białej szwedzkiej 
i ich synów na użytkowość rzeźną ich potomstwa pochodzącego z chlewni zarodowych województwa 
bydgoskiego i gdańskiego”. Praca ta była wykonana w Instytucie Zootechniki, w ZD w Kołudzie Wiel-
kiej i obroniona na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1966 r. pod 
kierunkiem prof. dr. T. Konopińskiego.

Po II wojnie światowej celem chowu i hodowli trzody chlewnej było odbudowanie populacji różnych 
ras świń. Szczególny nacisk kładziono na podniesienie jakości żywca bekonowego. Zadanie to można było 
wykonać poprzez:

−	 zastosowanie odpowiedniego doboru i selekcji własnego materiału hodowlanego;
−	 import knurów i macior typu bekonowego z zagranicy;
−	 umiejętny dobór do rozrodu materiału krajowego przy nieznacznym imporcie z zagranicy.
Z powodu konieczności szybkiego pokrycia zapotrzebowania na żywiec bekonowy przez rynki 

krajów zachodnich wybrano drugi wariant. Sprowadzono z Anglii i Szwecji knury i maciory rasy wiel-
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kiej białej (wb). Ogółem w latach 1955–1963 importowano ze Szwecji 81 knurów i 105 macior, a z An-
glii 22 knury i 50 macior. Warto nadmienić, że Polska już w tym czasie stała się znaczącym eksporterem 
dużych ilości materiału bekonowego świń ras białych do różnych krajów europejskich (wbp – 267 
knurów i 723 maciory; wbz – odpowiednio 24/322; Landrace – 332/690).

Hodowla świń w Kołudzie Wielkiej – lata 60. XX w.
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Pół wieku temu w Kołudzie Wielkiej
– hodowla świń
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Pół wieku temu w Kołudzie Wielkiej
 – hodowla świń
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Zagadnienie wpływu knurów importowanych ze Szwecji (wbs) na populację krajową, szczególnie 
na rasę wielką białą polską (wbp) nie zostało dostatecznie rozpracowane. Materiał do badań był oparty 
na wynikach zebranych w SKURTCh w Kołudzie Wielkiej w latach 1957–1961, pochodzących z 11 
chlewni (PGR – 2, POHZ – 5, IZ – 2, IUNG – 1, PIW – 1). Na materiale 512 szt. dokonano obliczeń 
i przedstawiono wyniki badań oraz wnioski. Metodyka badań obejmowała m.in.:

a) wskaźniki umięśnienia tuszy i obliczenie ilości mięsa w wyrębach;
b) wskaźniki otłuszczenia tuszy i obliczenie ilości tłuszczu w wyrębach;
c) długość tuszy;
d) wskaźniki przebiegu i efektywności ekonomicznej tuczu kontrolnego.

Na postawie danych zestawionych w 20 tabelach oraz przeprowadzonej analizy wyników własnych na 
tle dobrze dobranej literatury z tego zagadnienia doktorant J. Tabiszewski przedstawił wnioski:

−	 importowane na tereny województw bydgoskiego i gdańskiego knury rasy wbs wywarły ko-
rzystny wpływ – polepszenie mięsności tuszy u ich potomstwa (dodatnia różnica w wyrębach, 
powierzchni „oka” polędwicy, wskaźnikach mięsności tuszy, procencie mięsa w szynce);

−	 wskaźniki otłuszczenia były umiarkowanie korzystne u potomstwa po importowanych knurach;
−	 wyraźnie korzystny był wpływ – zarówno importów, jak i ich synów urodzonych po krajowych 

matkach – na długość tuszy, średnie przyrosty dobowe i zużycie paszy (w jednostkach owsia-
nych) na 1 kg przyrostu;

−	 knury importowane na tereny województw bydgoskiego i gdańskiego dały podobne wyniki 
u potomstwa, co świadczy o wyrównanym materiale wyjściowym oraz o tym, że materiał zaro-
dowy w chlewniach obydwu województw był bardzo wyrównany pod względem hodowlanym.

Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla drobiu to dziedzina produkcji, w której w bardzo krótkim czasie można szybko 

osiągnąć wyniki w produkcji jaj, a szczególnie mięsa drobiowego. W okresie powojennym prawie cała 
produkcja drobiarska miała miejsce w gospodarstwach drobnotowarowych (najszybciej ją odbudowa-
no), a mięso drobiowe stało się znaczącą częścią jadłospisu i diety żywieniowej. Powstawały także fer-
my drobiowe różnych ras kur w gospodarstwach wielkotowarowych, aby zapewnić materiał zarodowy, 
szczególnie wystarczającą liczbę jaj do szybko powstających „wylęgarni drobiu”.

W ZD w Kołudzie Wielkiej powstała na bazie importowanego materiału mała ferma kur rasy Sus-
sex na około 1000 szt. niosek. Rasa ta powstała w Anglii w hrabstwie o tej samej nazwie. Jest ona 
rozpowszechniona prawie na całym świecie, ale głównie użytkowana w Europie i USA. Do Polski spro-
wadzono ją w ramach darów UNRRA. Podstawowy kolor upierzenia – biały z czarno obrysowanymi 
piórami wokół szyi i lotek. Średnia masa ciała kury – 2,5–3,0 kg, a koguta 3–4 kg. U kogutów ogon bar-
dzo często przybiera barwę czarną. Dorosła kura znosi w ciągu roku około 180–200 jaj o średniej masie 
58–60 g. Mięso kur tej rasy jest smaczne i dobrej jakości. Jest to rasa nieśno-mięsna, dobrze przystoso-
wana do środowiska małych gospodarstw rolnych o zróżnicowanym systemie żywienia i utrzymania. 
W stadzie tym prowadzono w małym zakresie badania nad: nieśnością roczną i sezonową, przyczynami 
upadków i śmiertelnością piskląt oraz przyczynami brakowania dorosłych sztuk. Prowadzono także ob-
serwacje nad: procentem zapłodnienia jaj, wylęgu i odchowu piskląt do wieku dorosłego. Badano różne 
zestawy pasz z uwzględnieniem białka zwierzęcego oraz wykorzystanie suszu z roślin motylkowych. 
W stadzie własnym średnia nieśność wynosiła 141–181 jaj rocznie przy masie jaja 58,5–59,5 g. Rekord 
jaj uzyskanych od najlepszej kury wyniósł 248 szt. rocznie przy ciężarze 6-miesięcznej kury – 2,5 kg.

Z przyczyn nie do końca znanych ferma te została zlikwidowana, a rasę tych kur tworzy stado re-
zerwy genetycznej (800 niosek i 80 kogutów) w ZD w Chorzelowie k. Mielca, należącym do Instytutu 
Zootechniki PIB w Balicach.
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Kury w Kołudzie Wielkiej

Chów i hodowla owiec
W odbudowującej się po II wojnie światowej Polsce chów i hodowla owiec stanowiły ważną gałąź 

gospodarki narodowej, dlatego zapewnienie odbudowy i rozbudowy populacji tych zwierząt było rozpa-
trywane jako jeden z ważnych problemów produkcji zwierzęcej. Głównym zadaniem dla rozwoju krajo-
wego owczarstwa była produkcja wełny dla przemysłu włókienniczego, a na drugim miejscu stawiano 
produkcję żywca owczego. Pozostałe produkty – mleko i skóry – traktowano jako produkty uboczne. 

Populacje różnych ras owiec i ich krzyżówek określano w Dziale Produkcji Zwierzęcej jako pro-
dukcję uzupełniającą, a tylko w stadach zarodowych mogły stać się podstawowym kierunkiem produkcji.

Skóry owcze w latach 70. i 80. XX w. były podstawą w produkcji owczarskiej

Skóry owcze w latach 70. i 80. XX w. były podstawą w produkcji owczarskiej 
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Doskonalenie pogłowia owiec
Krajowe pogłowie owiec osiągnęło w 1955 r. stan 4 243 000 szt. W poszczególnych latach stan ten 

obniżał się lub wzrastał, aby w 1965 r. ustabilizować się na poziomie 3 100 000 szt. W celu zatrzymania 
dalszego spadku pogłowia owiec przystąpiono do:

−	 rozbudowy stad zarodowych;
−	 zapewnienia tym stadom fachowej obsługi zootechników z zakresu selekcji i oceny wartości 

hodowlanej, instruktażu żywieniowego i systemów utrzymania oraz prowadzenia ksiąg ho-
dowlanych. W przypadku tych zagadnień szczególną pomoc niosły wojewódzkie stacje oceny 
zwierząt i powstające wówczas związki hodowlane, a także Instytut Zootechniki, prowadzący 
w swych zakładach doświadczalnych Stacje Oceny Tryków i Pracownię Oceny Runa w Łodzi;

−	 zmniejszania przy pomocy służb zootechnicznych i weterynaryjnych udziału w rozrodzie tzw. 
„dzikich” tryków oraz prowadzenia walki z chorobami zwierząt;

−	 organizowania Spółdzielczości Samopomocy Chłopskiej, kontraktacji materiału hodowlanego 
i odbioru materiału rzeźnego.

Zadaniem Instytutu Zootechniki wraz z zakładami doświadczalnymi – których w tym czasie (1968) 
było 15, a stada owiec liczyły około 5000 szt., w tym matki rozrodcze około 2500 szt. – a także Instytutu 
Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz uczelni rolniczych było realizowanie programu 
doskonalenia krajowego owczarstwa i jego ciągłe modyfikowanie, mające na celu osiągnięcie dobrego 
poziomu wartości hodowlanej i produkcyjnej w stadach wielkotowarowych, nastawionych głównie na 
produkcję materiału zarodowego. W małych i średnich stadach rolników indywidualnych (które posiada-
ły 80% pogłowia owiec) główny nacisk kładziono na poprawę jego wartości hodowlanej, jakość wełny 
i produkcję żywca owczego.

W trakcie realizacji programów doskonalenia użytkowanych ras owiec uwzględniono pokrycie 
zapotrzebowania na produkty wełniane przemysłu włókienniczego w kraju oraz na eksport.

Stada owiec w większości utrzymywano w czystości rasy. Były to m.in. owce ras:
−	 merynos polski   – o użytkowości wełnisto-mięsnej i średniej rocznej wydajności 4–5 kg wełny 

potnej od matek przy rendement 45–50%;
−	 owca łowicka – wytworzona w Polsce w okresie międzywojennym – owca miejscowa, silnie 

podmerysonowana, krzyżowana trykami rasy Kent, dużego wzrostu (maciorka około 65 kg 
masy ciała), o wydajności około 4 kg wełny potnej;

−	 owca leszczyńska – wytworzona w kraju w okresie międzywojennym, uszlachetniana tryka-
mi fryzyjskimi, podczas wojny trykami rasy wirtemberskiej, a po wojnie trykami ras merynos 
i Kent. Masa ciała dorosłej matki wynosiła około 55 kg, a roczna wydajność wełny potnej około 
4,5 kg;

−	 owca pomorska – wywodząca się od rasy miejscowej, żuławskiej, w  okresie międzywojennym 
uszlachetniana trykami rasy holsztyńskiej i fryzyjskiej, a także Berichonne. Po wojnie tryki rasy 
Texel poprawiły jej budowę i masę ciała. Roczna wydajność wełny potnej wynosiła około 4 kg;

−	 owca olkuska – powstała na podłożu pierwotnej owcy pomorskiej (żuławki), która w okresie 
międzywojennym była sprowadzana na tereny Małopolski, głównie w rejon Olkusza. Uszlachet-
niano ją trykami fryzyjskimi i holsztyńskimi, a po wojnie rasy Kent. Należy do wysokoplennych 
owiec (ok. 150%) i produkuje około 4 kg wełny potnej;

−	 owca kamieniecka – wyhodowana w kraju, o dużej ramie ciała, na krótkich nogach. Wełna jed-
nolita, średnio gruba i gruba, umaszczenie kremowe. Dobrze zaznaczone cechy mięsne i dobra 
mleczność, dobre cechy macierzyńskie. Sezonowa aktywność płciowa, w wieku około 1,5 roku 
gotowość do rozrodu. Plenność 140%, użytkowość rozpłodowa 120%;

−	 owca wielkopolska – wyhodowana w kraju, mocnej budowy ciała. Wełna cienka do grubej, 
krzyżówkowa, umaszczenie białe. Dobrze zaznaczone cechy mięsne, a także walory mlecz-
ne. Przydatność do rozrodu już w 8–10 mies. życia. Plenność 140%, użytkowość rozpłodowa 
120%;

−	 owca romanowska – średniej wielkości, z importu. Wełna średnio gruba i gruba o dużej wy-
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trzymałości. Głowa, nogi i brzuch bez wełny. Umaszczenie ciemne, głowa i kończyny czarne 
z białymi plamami. Słabe cechy mięsne, wcześnie dojrzewająca, o bardzo wysokiej plenności, 
charakteryzująca się asezonalnością występowania rui. Plenność powyżej 250%, użytkowość 
rozpłodowa powyżej 200%. Często używana do doskonalenia innych ras owiec;

−	 owca wschodniofryzyjska – z importu, o dużej ramie ciała, na wysokich kończynach, nie posiada 
instynktu stadnego. Wełna gruba, umaszczenie białe. Prawie zawsze bezrożna, głowa i długi ogon 
bez wełny. Wybitne cechy mleczności, wysoka plenność – około 200%, użytkowość rozpłodowa 
ponad 160% i bardzo dobre cechy macierzyńskie. Często używana do doskonalenia i krzyżowania 
z innymi rasami;

−	 owca fińska – z importu, starożytna rasa skandynawska, bez informacji o swoich przodkach. Bar-
dzo plenna, w miocie rodzi nawet 3–4 jagnięta. Wełna owiec fińskich jest lekka i jedwabista, runo 
białe, nie posiada dużej ilości lanoliny. Używana bardzo często do doskonalenia innych ras.

Próby uszlachetniania owiec górskich przy użyciu rasy cygaj nie dały pozytywnych rezultatów, 
natomiast chów owiec cygaj w czystości rasy przyjął się na terenie województwa wrocławskiego – kie-
rował nim prof. dr hab. M. Juny z WSR we Wrocławiu.

Dobre rezultaty w produkcji skórek jagnięcych z krzyżowania cakla górskiego z trykami rasy ka-
rakuł (w pierwszym pokoleniu) otrzymali profesorowie: Maria Kardymowicz z Instytutu Zootechniki 
w Balicach i S. Jełowicki z WSR w Krakowie.

Proces uszlachetniania drobnostadnego pogłowia owiec różnych ras i ich krzyżówek (na mniejszą 
skalę) spowodował wzrost skupu wełny – od 1,77 kg od statystycznej owcy w 1955 r. do 2,17 kg w 1965 
r. – oraz zmianę jej asortymentu z parametrów: cienka 15,9, średnia 62,5 i gruba 21,6%, odpowiednio na: 
43,1 – 50,7 – 6,2% w tym samym okresie. Wzrastał skup wełny potnej cienkiej (szczególnie przydatnej), 
a zmniejszał się średniej, grubej.

Zespół pracowników naukowych działu owczarskiego (od lewej: dr inż. K. Korman, prof. dr hab. M. Osikowski, 
dr inż. B. Borys (od 2006 r. prof. dr hab.), dr inż. T. Pakulski)
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Stado na pastwisku

 
Przepędzanie owiec
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Strzyża w Kołudzie Wielkiej

Kołuda Wielka – prezentacja owiec
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Tryki wybrane do rozrodu

Na pastwisku
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Równolegle z doskonaleniem cech wełnistych prowadzono prace nad poprawą produkcji mięsnej 
– głównie poprzez krzyżowanie towarowe ras „mlecznych” i „wełnistych” z trykami ras mięsnych. 
Z uwagi na prowadzenie chowu i hodowli w małych stadach utrudnione było opracowanie nowocze-
snych metod opasania jagniąt oraz wybrakowanych matek i tryków. Przeważająca część ubijanego żyw-
ca owczego trafiała na samozaopatrzenie (ok. 70%), a pozostała część (30%) do skupu uspołecznionego. 
Ubijane sztuki w większości otrzymywały II i III klasę poubojową.

W Polsce prowadzono liczne prace nad wytworzeniem nowych ras o wełnie krzyżówkowej, zwięk-
szeniem produkcji mięsa, a także doskonaleniem różnych regionalnych ras przystosowanych do miej-
scowych warunków środowiskowych. W pracach tych używano krajowy materiał żeński oraz importo-
wane tryki ras: Lincoln, Kent, Leicester, Texel i Leine. Szczególną uwagę zwracano na rozwój hodowli 
półcienkorunnych owiec, kładąc nacisk na wysoki poziom żywienia, podwyższenie masy ciała matek 
oraz wcześniejsze terminy wykotów. Wzrost produkcji żywca owczego próbowano uzyskać poprzez 
krzyżowanie towarowe matek różnych ras z trykami ras mięsnych i plennych.

W pierwszym okresie tworzenia w Kołudzie Wielkiej stada owiec rasy merynos polski kładziono 
szczególny nacisk na poprawę wartości hodowlanej i produkcyjnej z uwagi na duże zapotrzebowanie na 
materiał zarodowy, głównie tryki. Równocześnie podjęto badania i doświadczenia nad usprawnieniem 
i potanieniem żywienia owiec w różnych systemach ich utrzymania i ciągle zmieniających się na lepsze 
warunkach środowiskowych. Prowadzono wówczas m.in. następujące badania:

−	 określenie wielkości i trwałości laktacji u merynoprekosów;
−	 opas skopków na kiszonce z wytłoków buraczanych;
−	 opas jagniąt;
−	 merynos wełnisto-mięsny z Kołudy Wielkiej;
−	 jednorazowa strzyża jagniąt merynosowych – podnosi opłacalność gospodarstwa;
−	 wypas wybrakowanych matek;
−	 wpływ poziomu białka na szybkość opasu skopków;
−	 zastosowanie pasz amoniakowanych w żywieniu owiec (Zestaw wyników z 6 różnych komponen-

tów pasz gospodarskich i pasz treściwych).

Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej w początkowym okresie swej działalności prowadził 
wielokierunkową produkcję rolniczą, w tym także zwierzęcą. Owce – oprócz bydła i trzody chlewnej – 
stanowiły ważny element produkcji zwierzęcej. Wybudowano nową owczarnię dla 300 matek merynos 
polski wraz z przychówkiem, zakładając prowadzenie produkcji owczarskiej oraz stopniowe wprowa-
dzanie badań i doświadczeń z zakresu owczarstwa, ukierunkowując je na potrzeby regionu bydgoskiego 
oraz sąsiednich województw. Dotychczasowe wyniki produkcyjne w owczarni własnej, wzrastające 
zapotrzebowanie rolników indywidualnych oraz dużych ferm owczych na informacje popularnonau-
kowe z zakresu żywienia owiec, określania laktacji i jej trwałości, opasu tryczków i wybrakowanych 
matek, metod doskonalenia własnych stad – powodowały dyskusję na temat wdrażania wyników badań 
do praktyki zootechnicznej.

 

Owce kołudzkie na pastwisku
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Uroczystości
w Kołudzie Wielkiej
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Prace

Prace laboratoryjne
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Podsumowanie dotychczasowych badań
W okresie pierwszych dziesięciu lat działalności ZD w Kołudzie Wielkiej powstała – jak na ów-

czesne warunki – nowoczesna stacja doświadczalna, mająca dobry zespół pracowników naukowo-tech-
nicznych pod prężnym kierownictwem doc. dr. K. Bielińskiego oraz mocno go wspierającej doc. Kry-
styny Bielińskiej.

Wywiązanie się z nałożonych na Zakład zobowiązań z zakresu przekazywania wyników badań i do-
świadczeń do praktyki zootechnicznej (własnych oraz innych zakładów) było możliwe dzięki opraco-
waniu przez zespół autorski: dr. inż. K. Bielińskiego i mgr inż. Alinę Tucholską – zestawu doświadczeń 
zootechnicznych z zakresu hodowli: bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu, które mogły sprawdzić się 
w praktyce. Książka „Proste doświadczenia zootechniczne”, mająca 174 strony, została wydana w na-
kładzie 6180 egz. przez PWRiL w Warszawie (Drukarnia Krakowska) oraz w wydaniu drugim dla po-
trzeb Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego i Centralnego Inspektoratu Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w podwójnym nakładzie. Dziś należy stwierdzić, że było to na ówczesne czasy pociągnięcie 
nowatorskie, które musiało zaowocować dobrymi wynikami. Prof. dr Stefan Surzycki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, żyjący w latach 1864–1936, wybitny praktyk rolniczy, profesor ekonomii 
rolniczej, a także organizator i kierownik Wydziału Rolnego UJ, około 1909 r. napisał: „Rozwój pi-
śmiennictwa rolniczego bez względu na jego charakter, bardziej teoretyczny, naukowy czy praktyczny, 
zawsze i wszędzie szedł w parze z rozwojem rolnictwa w danym kraju. Im większe jest zainteresowanie 
społeczeństwa w pewnym okresie sprawami rolniczymi, im szerszy jego udział w tym dziale wytwór-
czości, im ważniejszy cel gospodarczy widzi w nim naród, tym piśmiennictwo rolnicze bujniej wtedy 
tam rozkwita jako wyraz współczesnych potrzeb rolniczych, oczywiście dostosowując swój charakter 
do ogólnego tła wiedzy i kultury, jakie były właściwe danemu okresowi.”.

Autorzy książki w imieniu własnym i współpracowników starali się, aby opracowanie to miało charak-
ter dostosowany do poziomu wiedzy rolniczej i stanu mechanizacji pracy w wielu nieprzystosowanych do 
produkcji zwierzęcej budynkach inwentarskich. Doświadczenia te miały być powtórzone przez członków 
zespołów przysposobienia rolniczego. Autorzy przekazywali osiągnięcia oparte na wynikach badań nauko-
wych szerokiemu ogółowi rolników. Każde zamieszczone doświadczenie jest poprzedzone krótkim, jasnym 
wykładem, stanowiącym nawiązanie do efektów wynikających z jego przeprowadzenia, a ponadto podany 
jest sposób, w jaki należy je wykonać.

Książka ta była pomocna w pracy nie tylko instruktora, który pracował na określonym terenie, lecz 
także członków kół i zespołów, którzy te doświadczenia przeprowadzali. Mogła być wykorzystywana 
w różnych typach szkół rolniczych, państwowych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach produkcyj-
nych, prowadzących produkcję rolniczą, a zwłaszcza zwierzęcą. Ponadto, prezentowane na zdjęciach 
i omawiane pokazy zootechniczne były jednym ze sposobów propagowania wiedzy rolniczej.

Treść całego opracowania podzielono na trzy części (podajemy je tylko w formie spisu zagadnień). 
We wstępie zwrócono uwagę na fakt, że pokazy i  doświadczenia terenowe były jedną z form upo-
wszechniania wiedzy rolniczej. Pierwsze o charakterze naukowym i znaczeniu gospodarczym przepro-
wadzono w 1905 r. w Stacji Doświadczalnej w Chruszczowie k. Ciechanowca, której kierownikiem był 
J. Kosiński, znany szeroko na polu doświadczalnictwa agrotechnicznego. Wykonano w Stacji pierwsze 
doświadczenia z zakresu żywienia krów różnymi zestawami dostępnych wówczas pasz, takich jak: otrę-
by pszenne i żytnie, ziemniaki, wytłoki buraczane i buraki pastewne różnych odmian. Początek XX w. 
nie odznaczał się postępem nauki zootechnicznej w Polsce. Postęp w hodowli opierał się na publikacjach 
zamieszczanych w gazetach rolniczych. W 1909 r. przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym powstał 
Wydział Doświadczalno-Naukowy z sekcją zootechniczną, która organizowała różne stacje doświadczalne, 
a także opracowywała sposoby przekazywania wyników naukowo-doświadczalnych do praktyki rolniczej. 
W tym okresie duże zasługi mieli w tej dziedzinie profesorowie: Zygmunt Moczarski, Karol Różycki oraz 
już cytowany Stefan Surzycki.
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„Proste doświadczenia zootechniczne” były pomocą dla szeroko rozumianej
praktyki rolniczej 

Książka niezwykle przydatna
w propagowaniu 
wiedzy rolniczej 
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Część I. Ogólnie o doświadczeniach i pokazach
−	 zagadnienia doświadczalnictwa,
−	 pokaz a doświadczenie,
−	 lokalizacja doświadczeń i pokazów,
−	 opieka nad doświadczeniami terenowymi,
−	 ogólnie o tematyce pokazów i doświadczeń.

Część II. Doświadczenia
−	 czynniki wpływające na wyniki doświadczeń zootechnicznych,
−	 wielkość i ilość grup,
−	 znakowanie zwierząt i płodów,
−	 usuwanie z doświadczenia sztuk chorych,
−	 długość trwania doświadczenia,
−	 zbiór danych potrzebnych do oceny doświadczenia,
−	 obserwacje i zapiski,
−	 opracowanie wyników doświadczeń.

Trzoda Chlewna
−	 prawidłowe dokarmianie prosiąt w okresie ssania,
−	 zimowy tucz bekonowy z zastosowaniem pasz gospodarskich,
−	 wytłoki buraczane zastępujące w tuczu trzody chlewnej ziemniaki,
−	 siano w żywieniu trzody chlewnej (susz),
−	 okopowe korzeniowe w żywieniu trzody chlewnej,
−	 zielonki najtańszą paszą w letnim żywieniu trzody chlewnej,
−	 kiszonka z kolb kukurydzy podstawową paszą w zimowym żywieniu trzody chlewnej,
−	 kiszonka z ziemniaków z motylkowymi jako pasza dla trzody chlewnej w okresie zi-

mowego żywienia.
Bydło

−	 żywienie cieląt siarą,
−	 kiszonki w żywieniu cieląt,
−	 wysokość produkcji mleka decyduje o jej opłacalności,
−	 przygotowanie krów i jałówek do laktacji,
−	 wysoka produkcja mleka przy żywieniu krów paszami produkowanymi w gospodarstwie.

Owce
−	 wpływ żywienia sianem i kiszonką z zielonek na ciążę owiec oraz rozwój jagniąt,
−	 dojenie owiec i produkcja wełny,
−	 opas wybrakowanych owiec dużymi dawkami kiszonych wytłoków buraczanych,
−	 wypas wybrakowanych owiec-matek.

Drób
−	 racjonalne żywienie zimowe niosek gwarantuje wysoką nieśność,
−	 kiszonka z rzęsy wodnej i ziemniaków podstawową paszą w żywieniu drobiu,
−	 tucz zielonych kaczek,
−	 tuczenie gęsi podnosi opłacalność chowu.

Cześć III. Pokazy
−	 pokaz zimowego żywienia krów mlecznych,
−	 kwaterowe pastwiska,
−	 przygotowanie słomy i plew do skarmiania,
−	 zakiszanie zielonek z roślin o wysokim procencie białka,
−	 upowszechnianie wyników pokazów i doświadczeń zootechnicznych,
−	 pokazy i doświadczenia w powiązaniu ze szkoleniem rolniczym.
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Współczesny czytelnik (rolnik, producent, pracownik służby rolno-zootechnicznej, a także stu-
dent, czy młodszy pracownik naukowy), czytając powyższy spis treści w książce „Proste doświadczenia 
zootechniczne” może się zastanawiać, czy takie przekazywanie wyników badań do praktyki rolniczej 
było konieczne. Po upływie 3–5 lat od opublikowania tych „informacji – wiadomości” autorzy prze-
prowadzili ankietę na temat przydatności tej formy wdrażania wyników w praktyce. W podsumowaniu 
odpowiedzi respondentów autorzy stwierdzili, że „książka ta była bardzo pomocna w wyjaśnianiu wąt-
pliwości odnoszących się do prowadzenia doświadczeń i pokazów, jak i do spraw związanych z meto-
dami żywienia, wychowu młodych zwierząt, żywienia różnych grup produkcyjnych i wiekowych oraz 
konserwacji i wykorzystania pasz. Była to bardzo prosta droga do uzupełnienia już posiadanej wiedzy 
z zakresu prowadzenia produkcji zwierzęcej.

Kolejny okres działalności naukowo-badawczej i gospodarczej w Zakładzie Doświadczalnym Ko-
łuda Wielka

Po 20 latach działalności Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej nastąpiły istotne zmiany 
w zakresie badań naukowych i rozwoju kadry naukowo-technicznej. Ograniczenie kierunków badań do 
tematyki owczarskiej i gęsiarskiej pozwoliło na rozwiązywanie w szerokim zakresie zagadnień dających 
możliwość szybkiego wzrostu populacji owiec i ich wartości hodowlanej oraz znacznego poszerzenia 
badań nad tworzeniem nowej rasy gęsi.

Dalsze prace w Dziale Chowu i Hodowli Owiec
Z uwagi na planowane od początku lat 70. XX w. specjalizowanie się w badaniach naukowych 

i produkcji z zakresu hodowli owiec i gęsi dyrekcja Zakładu, w porozumieniu z Zakładem Hodowli 
Owiec Instytutu Zootechniki, postanowiła zatrudnić dodatkowe osoby. Do Działu Owiec, którym kie-
rował Alojzy Gwizdała, przyjęto na stanowiska asystentów – mgr. inż. zootechników: K. Kormana, B. 
Borysa, Hannę Borys, T. Pakulskiego, A. Musiała i Elżbietę Pakulską. Dla tworzącego się działu nauko-
wego opracowano w ZHO program badawczo-rozwojowy.

Robocze spotkanie specjalistów w dziedzinie hodowli owiec w Kołudzie Wielkiej 
(od lewej: prof. dr hab. Zdzisław Śliwa, prof. dr hab. M. Osikowski,

prof. dr hab. Maria Joanna Radomska, prof. dr hab. A. Gut, dr inż. K. Korman)
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Dotychczas w stadzie owiec prowadzono prace hodowlane oraz modernizowano i powiększano 
pomieszczenia inwentarskie, a także zwiększano populacje zwierząt. Zasadniczy rozwój prac badaw-
czych i doświadczalnych rozpoczął się na początku lat siedemdziesiątych XX w. dzięki zorganizowaniu 
odpowiedniej bazy doświadczalnej: około 1000 szt. stada podstawowego owiec, owczarnie, laboratoria 
– wełnoznawcze, chemiczne i mięsoznawcze. Przeniesiona z Instytutu Zootechniki w Krakowie Pra-
cownia Techniki Chowu i Żywienia Owiec stała się jednym z podstawowych działów organizacyjnych 
ZD, znacznie zwiększając swój stan osobowy, a tym samym zakres badań naukowo-doświadczalnych. 
Kierowanie tak zorganizowanym działem powierzono dr. inż. M. Osikowskiemu.

Dotychczasowe technologie chowu i hodowli owiec były oparte w większym zakresie na przed-
wojennych standardach produkcji i żywienia. Rozważano zasadniczą zmianę metodyk prac naukowo-
-badawczych, tak aby je powiązać z aktualnymi problemami chowu i hodowli owiec, a wyniki wdrażać 
do praktyki hodowlanej i zootechnicznej.

Intensywny wzrost pogłowia owiec od lat 70. do połowy 80. XX w. (stan na VI 1986 r. szacowano na 
około 5,5 mln szt.) był możliwy m.in. poprzez upowszechnianie w praktyce zootechnicznej wielu nowych, 
prostych, ale efektywnych sposobów żywienia, odchowu, systemów utrzymania, selekcji i rozrodu. Inicja-
torem tego był prof. M. Osikowski wraz ze współpracownikami, m.in. dr. dr.: K. Kormanem, B. Borysem, 
Elżbietą i T. Pakulskimi.

Krótki czas realizacji tematów badawczych dotyczył problemów, które mogły być rozwiązywane 
od zaraz, a następne plany badawcze odnosiły się do zagadnień, które wymagały dłuższego okresu re-
alizacji, zwiększonej liczby zwierząt, pomieszczeń i środków finansowych. Nowa tematyka badawcza 
dotyczyła głównie rozwiązywania następujących zagadnień:

−	 Zmodyfikowanie i potanienie żywienia owiec – zastosowanie kiszonek w dawce pokarmowej, 
mocznika, uszlachetnionej słomy; wczesne odsadzanie jagniąt, metody tuczu jagniąt, ograni-
czenie częstości zadawania pasz;

−	 Zastosowanie różnych systemów wartościowania pasz i potrzeb pokarmowych dla różnych ras 
owiec i ich typów użytkowania;

−	 Wykorzystanie w żywieniu owiec produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, śruty 
poekstrakcyjnej z rzepaku, preparatu mlekozastępczego, mleka w proszku, pulpy ziemniacza-
nej, buraków pastewnych i cukrowych oraz ziemniaków (szczególnie w opasie owiec wybrako-
wanych i skopków);

−	 Doskonalenie cech użytkowości mlecznej, mięsnej i wełnistej; badania wpływu żywienia na 
przebieg tuczu i wartość rzeźną – ocena fizykochemiczna i organoleptyczna mięsa;

−	 W zakresie rozrodu i użytkowości rozpłodowej owiec – zwiększenie częstości wykotów, różne 
systemy stanówek, sezonowość rozrodu ras: merynos polski, owca fińska, kamieniecka oraz 

Okazjonalne spotkanie w Kołudzie Wielkiej 
ówczesnego wicewojewody

bydgoskiego, mgr. inż. E. Kłopotka
z prof. dr. hab. Januszem Załuską
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różne mieszańce; zastosowanie badań laparoskopowych do oceny strat embrionalnych; wyko-
rzystanie metody sztucznego unasieniania;

−	 Możliwości zastosowania różnych bodźców żywieniowych do poprawy wskaźników rozrodczych 
oraz wdrażania użytkowania rozpłodowego w systemie 2 lub 3 stanówek w okresie dwóch lat;

−	 W zakresie użytkowości mlecznej: wytwarzanie mlecznej linii merynosa polskiego oraz ba-
danie wskaźników jego produkcyjności; badania korelacji wskaźników użytkowości mlecznej 
oraz poliformizmu białek mleka owczego, szczególnie u merynosa polskiego; badania syste-
mów kontroli użytkowości mlecznej;

−	 Badania czynników kształtujących wydajność dzienną, laktacyjną oraz wpływu doju mecha-
nicznego na wydajność i skuteczność dojenia, a także wpływu różnych systemów dojenia na 
użytkowość rozpłodową w następnym cyklu rozrodczym;

−	 Modyfikacja metod oceny użytkowości mlecznej owiec: określenie współzależności między 
cechami użytkowości mlecznej; możliwość wykorzystania informacji z dojów dziennych do 
prognozowania wydajności laktacyjnej;

−	 Wdrożenie użytkowania mlecznego na nizinach oraz przerabianie mleka na przetwory owcze;
−	 Dostosowanie do wełnistej i mlecznej użytkowości owiec – produkcji dobrej jagnięciny, przede 

wszystkim poprzez krzyżowanie jednostopniowe z dostępnymi rasami mięsnymi lub dwustop-
niowe – w pierwszym etapie z rasami plennymi, a w drugim z rasami mięsnymi;

−	 Wykorzystanie plennej owcy fińskiej oraz ras mięsnych (z importu) do tworzenia nowych linii syn-
tetycznych owiec oraz do krzyżowania towarowego; przydatność tryków mieszańców do krzyżo-
wania towarowego;

−	 Wytworzenie nowej odmiany merynosa barwnego;
−	 Próba oszacowania wartości hodowlanej tryków w zakresie cech wykorzystania pasz w tuczu 

potomstwa;
−	 Opracowanie stacyjnej oceny wartości rzeźnej jagniąt i wykorzystanie jej w badaniach nad 

użytkowością mięsną owiec;
−	 Produkcja dobrej jakości jagnięciny poprzez krzyżowanie towarowe użytkowanych w kraju 

owiec z trykami ras mięsnych: badania nad zagadnieniami intensyfikacji produkcji żywca ja-
gnięcego oraz różnych aspektów technologii produkcji owczarskiej; opracowanie jedno- lub 
dwustopniowego systemu krzyżowania towarowego z wykorzystaniem ras plennych i mię-
snych; określenie efektywności różnych metod tuczu jagniąt. Badania nad wpływem poziomu 
i sposobu żywienia na stopień umięśnienia i otłuszczenia jagniąt, a także zgodność oceny orga-
noleptycznej tych cech z oceną poubojową, jakość wyrębów w tuszach tryczków, kształtowanie 
się cech pokroju w zależności od żywienia i wieku zwierząt, wpływ ilości potomstwa w miocie 
na przebieg tuczu i wartość rzeźną;

−	 Określenie efektywności tuczu jagniąt w zależności od zastosowanej metody oraz od okresu 
krycia maciorek (wczesne i częstsze);

−	 Wybór najbardziej efektywnych i ekonomicznych technologii produkcji żywca owczego (różne 
rodzaje owczarni, typów podłóg, częstości odpasów);

−	 Prace nad zagadnieniami modyfikacji jakości zdrowotnej owczych produktów spożywczych – 
mleka i mięsa oraz uzyskiwanych z nich przetworów;

−	 Wpływ czynników genetycznych, metod tuczu, standardów wagowych, rodzaju i systemów 
zadawania pasz na jakość mięsa jagniąt rzeźnych (szczególnie na poziom cholesterolu, profil 
kwasów tłuszczowych i mikroelementów);

−	 Możliwość poprawy użytkowości rozpłodowej u owiec nizinnych i długowełnistych poprzez 
krzyżowanie z rasami plennymi i mlecznymi (wielkopolska, łowicka, kamieniecka): przez krzy-
żowanie z fryzyjską owcą mleczną – docelowo: wytworzenie owcy kołudzkiej (plenno-mlecznej);

−	 Wpływ płci w typie plennym lub mlecznym na użytkowość rozpłodową i mleczną owcy ko-
łudzkiej;

−	 Wpływ terminu stanówek w okresie jesienno-zimowym na kształtowanie się użytkowości roz-
płodowej i mlecznej owcy kołudzkiej;
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−	 Badania polimorfizmu grup krwi i białek surowicy u owiec wełnistych oraz owcy kołudzkiej, 
a także immunologicznej odporności – przy pomocy metod technologicznych dla poprawy od-
chowu jagniąt  z miotów wielorakich (współpraca z dr. inż. Tadeuszem Rychlikiem i dr. inż. 
Piotrem Krzyścinem z Instytutu Zootechniki w Balicach).

−	 Badania z zakresu ekonomiki produkcji owczarskiej.

Matki owcy kołudzkiej

Owca kołudzka z pięcioraczkami po 
tryku Berichonne

Maciorki przystępki owcy kołudzkiej



E. Kłopotek i in.

122 Wyniki  badań  naukowych

Obszar zainteresowań badaniami z dziedziny owczarstwa  w latach 1970–1985 był związany ze 
wzrostem pogłowia tych zwierząt oraz zapotrzebowaniem rolników-producentów na nowe technologie 
w produkcji owczarskiej. Kryzys w tej gałęzi produkcji zaczął się na początku lat 90. XX w. (w 1992 
r. stan pogłowia owiec utrzymywał się na poziomie około 1 mln szt. i dalej spadał). Spowodowało go 
zmniejszenie zapotrzebowania na wełnę oraz import taniej wełny i dobrej jagnięciny. W konsekwencji 
nastąpił spadek opłacalności produkcji i stopniowe zmniejszanie się stada podstawowego matek (stan 
pogłowia na 30.04.2014 wynosił około 250 000 szt.).

Owca-matka rasy merynos barwny z trojaczkami

Stado doświadczalne owiec na pastwisku

Jagnięta owcy kołudzkiej
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Można by w tej sytuacji zagadnień owczarskich nie omawiać, ale byłoby to niestosowne wobec ze-
społu ludzi, którzy wiele lat, a czasem nawet całe swoje życie zawodowe poświęcili tej gałęzi produkcji 
zwierzęcej. Zatem, pozwolimy sobie na omówienie tych zagadnień, których rozwiązania miały istotny 
wpływ na rozwój owczarstwa w tym okresie:

•	 Na początku lat 70. XX w. duże znaczenie miały wyniki badań z zakresu żywienia, systemów 
opasu (szczególnie skopków, matek wybrakowanych i nieciężarnych jarek), wieku i masy ciała 
przy pierwszej stanówce, wpływu wieku kastracji na jakość mięsa (zaniechano kastracji do 
pierwszego roku życia).

•	 Badano wprowadzenie do dawek pokarmowych pasz zawierających produkty uboczne z prze-
mysłu rolno-spożywczego oraz rośliny dotychczas nie używane.

•	 Analizowano wpływ oceny wartości hodowlanej tryków na dalszy wzrost wartości hodowlanej 
stada, a tym samym jego produkcyjność (wprowadzono metody oceny, tak w stadach macierzy-
stych, jak i w stacjach oceny).

•	 W odchowie jagniąt zastosowano nowe technologie w systemie utrzymania oraz żywienia 
(mleko w proszku lub mleko zastępcze), zmniejszono ilość odpasów w ciągu doby (w efekcie 
zmniejszanie kosztów).

•	 W wyniku prowadzonych różnych badań i doświadczeń wykazano, że w praktyce, oprócz użyt-
kowości wełnistej i mlecznej, uzasadnione staje się krzyżowanie towarowe użytkowanych ras 
owiec trykami ras mięsnych (z importu) i plennych.

•	 Kilkuletnie badania doprowadziły do wytworzenia nowej rasy owiec nazwanych – „merynofi-
ny” (MF-40) z udziałem 37,5% genów rasy fińskiej i 62,5% merynosa polskiego, charakteryzu-
jącej się plennością na poziomie 180–200%.

•	 Pojawienie się w stadzie merynosa jagniąt z barwną wełną zostało dostrzeżone i poprzez se-
lekcję (geny warunkujące ubarwienie są recesywne) utworzono stado około 250 owiec-matek 
z barwną wełną, dobrą płodnością i wydajnością mleczną oraz miękką, delikatną barwną wełną 
(czarną, brązowiejącą pod wpływem słońca; opis stada w tekście). Owce te są często utrzymy-
wane w małych stadkach w gospodarstwach agroturystycznych.

•	 Szczególnego znaczenia nabrały badania z zakresu:
−	 kształtowania właściwości prozdrowotnych spożywczych produktów owczarskich z tzw. 

„rynku niszowego” (mięso stanowi 4%, a mleko owcze razem z kozim 3% światowej pro-
dukcji) przeznaczonego dla określonej grupy konsumentów;

−	 jakości mięsa i jego przetworów w zależności od genotypu i płci oraz wieku uboju i masy 
ciała zwierząt, a także systemów odchowu i tuczu;

−	 mlecznego użytkowania: syntetycznej linii plennej merynofina oraz mieszańców merynosa 
polskiego w ZD w Kołudzie Wielkiej oraz mieszańców F1 fryz x merynos.

Przeprowadzone doświadczenia z wymienionych zagadnień przyczyniły się do zmian w zakresie 
żywienia, utrzymania, rozrodu oraz systemów użytkowania różnych ras owiec. Natomiast upowszech-
nienie i wdrożenie do praktyki zootechnicznej wyników badań spowodowało zmianę poglądów na te-
mat stosowania kiszonek w żywieniu owiec, co w połączeniu z możliwością zmniejszenia nakładów 
robocizny i zwiększenia efektów produkcyjnych dopomogło do znacznego wzrostu ich pogłowia.

Wyniki uzyskane z realizacji określonych badań posłużyły do opracowania i przeprowadzenia roz-
praw doktorskich: mgr. inż. B. Borysa pt.: „Jakość tuszy i mięsa jagniąt z krzyżówek przemysłowych” 
(1979), mgr. inż. K. Kormana pt.: „Wpływ żywienia dawkami z udziałem kiszonek z żyta i kukurydzy na 
niektóre cechy użytkowe maciorek rasy merynos polski i ich potomstwa” (1981), mgr. inż. T. Pakulskie-
go pt.: „Wpływ źródła węglowodanów na wykorzystanie związków azotowych niebiałkowych w żywieniu 
tuczonych jagniąt” (1981) – na podstawie których uzyskali stopnie doktora nauk rolniczych w dziedzi-
nie zootechniki.

W wielu realizowanych badaniach tematyka mleka owczego bardzo często była częścią końcowych 
wyników badań. W 1992 r. z inicjatywy i pod kierunkiem prof. M. Osikowskiego w zespole badaw-
czym, w którym uczestniczyli K. Korman, B. Borys i T. Pakulski, w nawiązaniu do pierwszych prób do-
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jenia owiec z lat 50. XX w. – rozpoczęto w ZD prace nad mlecznym użytkowaniem tych zwierząt. Prace 
prowadzono w zakresie pozyskiwania mleka, badania jego składu fizykochemicznego, jakości higienicznej 
oraz doboru i modyfikacji metod jego oceny. W Polsce praktycznie nie użytkowano ras mlecznych, dlatego 
szereg prac dotychczas prowadzonych dotyczyło określenia cech mleczności u owiec ogólnoużytkowych.

Rozpoczęto prace nad utworzeniem mlecznej linii owiec – merynosa polskiego. W 1993 r. w sta-
dzie zarodowym tej rasy wydzielono populację 273 owiec przeznaczonych do użytkowania mlecznego 
oraz jej remontowania przy użyciu osobników z uwzględnieniem najwyższych wskaźników cech ich 
mleczności. Przy wyborze owiec do tej populacji brano pod uwagę: plenność życiową matek maciorek 
i uzyskiwaną masę miotu w wieku 28 dni życia (wynosiła średnio 14,4 kg). Pilotażowe dojenie rozpo-
częto 8 lutego 1984 r. w 72. dniu laktacji tych owiec. W pierwszym roku dojono przez 52 dni, w następ-
nych latach te okresy zmieniano. W końcowym okresie owce te dojono do 2004 r. W wyniku różnych 
obserwacji i badań wykazano w 62% przydatność owiec tej populacji do użytkowania mlecznego. Przez 
okres 90 dni doju osiągnięto średnią wydajność mleka od matki (w 70. dniu laktacji) – 30 kg o zawarto-
ści 19,69% s.m., 8,15% tłuszczu, 5,98% białka i 4,62% laktozy. W wyniku prac selekcyjnych i poprawy 
warunków środowiskowo-żywieniowych wydajność wzrosła z 26,1 (1995) do 35,9 kg mleka (2004), 
przy małych zmianach wymienionych jego składników.

Pozyskiwane mleko przerabiano na sery. Sery owcze wyrabiano ręcznie od 1992 r. Produkowa-
no wówczas głównie ser biały typu bundz i ser wędzony (w oparciu o technologię produkcji oscypka 
góralskiego). Kierownikiem Zakładowej Przetwórni Mleka Owczego była wówczas mgr inż. Renata 
Dulewicz. Mimo doskonałej jakości serów Zakład miał w tamtym czasie trudności z ich zbytem. Nale-
ży pamiętać, że był to okres, w którym internet dopiero raczkował i trudno było pozyskać klientów. Po 
przejściu w 2004 r. p. Dulewicz na emeryturę kierownictwo przetwórnią objął dr inż. T. Pakulski, który 
wraz z żoną dr inż. Elżbietą Pakulską opracował i wdrożył do produkcji nowe gatunki sera oraz jogurt. 
Sprzedaż serów odbywała się głównie na terenie Zakładu i przy okazji wystaw zwierząt hodowlanych. 
W 2011 r. kierownictwo przetwórnią mleka objęła mgr inż. Anna Jarzynowska. Stworzono wówczas 
stronę internetową z ofertą wyrobów z mleka owczego. Okazało się, że są to produkty bardzo poszu-
kiwane przez konsumentów. W sklepach ze zdrową żywnością w wielu miastach w Polsce pojawiły 
się produkty opatrzone charakterystyczną owieczką, promujące Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka: 
Kołudzki Wędzonek, Ser Kołudzki Biały typu bundz, Bryndza Owcza (kołudzki ser pomazankowy), 
Kaszkawał Kołudzki (ser półtwardy), Oveta Kołudzka (ser typu feta), Kołudzki Serek Śniadaniowy 
(kwasowo-podpuszczkowy serek serwatkowy), Kołudzki Owczy Jogurt Naturalny.

Na 1 kg sera twarogowego zużywano średnio 3,64 kg, a na 1 kg oscypka – 5,24 kg mleka. Ser 
twarogowy zawierał średnio 43,14% s.m., 14,54% białka, 20,43% tłuszczu i 2,79% popiołu, natomiast 
ser parzono-wędzony odpowiednio: 48,45%, 21,19%, 20,45% i 5,34%. Okazjonalnie wyrabiano inne 
mleczne produkty owczarskie.

W związku z planowanym wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przeprowadzono cały szereg 
zmian w organizacji i zasadach działania przetwórni, dostosowując ją do wymagań wynikających z trak-
tatów akcesyjnych. Jednocześnie, rozszerzono tematykę badawczą o zagadnienia związane z opracowa-
niem technologii produkcji przetworów z mleka owczego, możliwych do realizacji w warunkach przy-
fermowych przetwórni. Efektem realizowanych w następnych latach prac badawczych było uzyskanie 
patentów: Nr 218515 pt. „Ser owczy typu mozarella” (Owcarella Kołudzka), Nr 217805 pt. „Sposób 
wytwarzania sera dojrzewającego” (Ser Eli) – autorami obydwu wynalazków byli: dr inż. Elżbieta Pa-
kulska i dr inż. T. Pakulski.
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Pozyskiwanie mleka do przerobu na sery owcze
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Z pozyskiwanego mleka wyrabiano ręcznie sery owcze

Fermowa wytwórnia serów owczych w Kołudzie Wielkiej
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Za wysoką jakość serów owczych Zakład Doświadczalny został wielokrotnie uhonorowany go-
dłem Polski Producent Żywności. Jest to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego we współdziałaniu z Urzędami Marszałkowskimi, które przedstawiają Kapitule 
Ogólnopolskiej najlepsze produkty żywnościowe ze swojego terenu. Uroczysty patronat nad konkursem 
sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie i promo-
cja najlepszych, polskich producentów żywności oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby cha-
rakteryzujące się najwyższą jakością. Zaszczytny tytuł „Polski Producent Żywności” ZD w Kołudzie 
Wielkiej otrzymał: w 2008 r. za ser z masy parzonej – „Wędzonek kołudzki”, w 2009 r. za półtwardy 
ser dojrzewający – „Ser kołudzki”, w 2010 r. za ser kwasowo-podpuszczkowy – „Twarożek Owczy”, 
a w 2011 r. za ser solankowy – „Oveta Kołudzka”. Nagradzanie wyrobów odbyło się podczas kolejnych 
Inowrocławskich Wystaw Gospodarskich, a tytuły nadawało Kujawskie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców i Handlowców w Inowrocławiu.

Szczególnie cennym wyróżnieniem było uzyskanie certyfikatu Konsumenckiego Konkursu Jako-
ści Produktów „Najlepsze w Polsce – The Best in Poland” dla sera pomazankowego „Bryndza owcza”, 
przyznanego w 2008 r. przez konsumentów doceniających walory użytkowe i jakość produktów. Na-
tomiast, w 2012 r. „Serek Śniadaniowy” został wyróżniony I miejscem w kategorii sery świeże pod-
czas II Ogólnopolskiego Festiwalu Nieskończoności Form Mleka, zorganizowanego przez Slow Food 
w Sandomierzu. Dnia 2.12.2013 r. Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej został wpisany na listę 
członków sieci regionalnej „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze” jako producent, wytwórca 
i przetwórca artykułów rolno-przemysłowych. Właścicielem znaku „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy 
i Pomorze” jest Marszałek Województwa i to on nadaje certyfikaty i prawo do posługiwania się znakiem 
podmiotom z Kujaw i Pomorza, które wysoką jakością swoich produktów dobrze reprezentują region.

W 2010 r. społeczność uczniowska III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Ino-
wrocławiu wyróżniła w konkursie „Władysławy” za działalność na rzecz ochrony środowiska w regio-
nie, w kategorii produkt – I nagrodą i statuetką króla Władysława Jagiełły sery owcze produkowane 
w kołudzkim zakładzie.

Na podstawie badań prowadzonych pod kierownictwem prof. dr. hab. B. Borysa nad wpływem 
stosowania dodatków ziołowych w żywieniu użytkowanych mlecznie owiec została opracowana i obro-
niona w 2015 r. w Instytucie Zootechniki przez mgr inż. Annę Jarzynowską praca doktorska pt. „Wpływ 
dodatku mieszanki ziół na wydajność i skład mleka oraz jakość uzyskiwanego sera”.
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Galeria serów kołudzkich
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Zakładowa przetwórnia mleka owczego w latach 2010–2012 uczestniczyła w realizacji podzadania 
nr 6.2 pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z mleka owiec o podwyższonej wartości 
odżywczej i obniżonej alergenności” w zakresie zadania nr 6 pt. „Ocena jakości produktów mlecznych 
w zakresie właściwości funkcjonalnych”, kierowanego przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką z IGiHZ 
PAN w Jastrzębcu w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pocho-
dzenia zwierzęcego”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za realizację tego podza-
dania odpowiadał dr inż. T. Pakulski. Efektem wykonanych prac były kolejne patenty autorstwa: T. 
Pakulskiego, Emilii Bagnickiej, Elżbiety Pakulskiej: Nr 227603 pt. „Sposób wytwarzania probiotycz-
nego jogurtu i probiotyczny jogurt”; Nr 227205 pt. „Sposób wytwarzania sera twarogowego ziarnistego 
z mleka owczego i ser ziarnisty” oraz Nr 402189 pt. „Sposób wytwarzania sera dojrzewającego i ser 
dojrzewający”. Produkty z mleka owczego były promowane na wielu imprezach regionalnych, takich 
jak: doroczne Targi AGROTECH w Minikowie, dożynki wojewódzkie (Jabłonowo, 2007) i gminne, do-
roczne Targi Powiatowe w Inowrocławiu, targi i różne imprezy organizowane przez K-P ODR w Mini-
kowie, Przysieku itp. Podczas Targów „Polagra Food 2010” Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wiel-
kiej po raz trzeci został uhonorowany tytułem „Polskiego Producenta Żywności” za produkt „Twarożek 
owczy” – ser twarogowy produkowany z pasteryzowanego mleka owczego z dodatkiem mezofilnych 
kultur bakterii metodą kwasowo-podpuszczkową. W końcowym procesie produkcji uzyskuje się bardzo 
delikatny twarożek o wyjątkowym smaku i strukturze.

W latach 2009–2012 realizowano badania pod kierownictwem dr inż. Anny Jarzynowskiej, przy 
współudziale dr. inż. T. Pakulskiego na temat: „Wpływ udziału mleka krowiego na jakość półtwardych 
serów owczych” oraz „Określenie wartości odżywczej białka twarogów owczych i owczo-krowich ko-
agulowanych różnymi metodami”. Wyniki tych badań zaprzeczają stereotypom głoszącym, że produkty 
z mleka owczego są bardziej kaloryczne niż z mleka krowiego. Okazało się bowiem, że sery półtwar-
de i twarogowe, produkowane z mleka owczego i owczo-krowiego nie różniły się zawartością białka 
i tłuszczu. Wykazano natomiast wyższą wydajność masy serowej z surowca owczego i korzystniejszy 
pod względem prozdrowotnym skład tłuszczu serów owczych. Przeprowadzone badania dowiodły, że 
zawartość białka i tłuszczu w serze zależy głównie od zastosowanej technologii produkcji, a nie od 
składu surowca serowarskiego. Na podstawie ww. badań została wydana instrukcja wdrożeniowa pt. 
„Warzenie dojrzewającego sera półtwardego z mleka owczo-krowiego w warunkach przyfermowych”, 
autorstwa Anny Jarzynowskiej i T. Pakulskiego.
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Merynos barwny na pastwisku w Kołudzie Wielkiej

W 2018 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu wyrobów z mleka owczego ze względu na rosnące koszty 
ich produkcji, coraz mniejszą ilość pozyskiwanego mleka (zmniejszanie stanu pogłowia matek), a także, 
wbrew powszechnemu przekonaniu, na niewielkie zainteresowanie rynku (cena).

Stan obecny w Dziale Produkcji Owczarskiej (kierownik: dr inż. Anna Jarzynowska)

Rasy objęte Programem ochrony zasobów genetycznych
Merynos Polski Odmiany Barwnej

Stado barwnych merynosów wytworzono w Instytucie Zootechniki PIB, Zakładzie Doświadczal-
nym Kołuda Wielka w latach 80. XX w. z inicjatywy prof. dr. hab. M. Osikowskiego, przy udziale dr. 
inż. T. Pakulskiego. Głównym celem badań było ustalenie kolejności dziedziczenia barwy runa (biała, 
czarna, brązowa) występujących typów ubarwienia (umaszczenia – rozmieszczenia włosów barwnych 
na ciele) i kolejności ich dominacji oraz utworzenie stada barwnych merynosów.

W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej utworzone stado liczy obecnie około 250 matek oraz 
11 linii ojcowskich tryków o barwnym runie. Dominują w nim osobniki o czarnym umaszczeniu, sto-
sunkowo rzadko rodzą się jagnięta o brązowej lub siwej barwie runa. Przez wiele lat było to jedyne 
stado tej odmiany merynosów w Polsce. W ostatnim dziesięcioleciu utworzono kilka stad satelitarnych 
w województwie kujawsko-pomorskim. Od początku prac nad wytworzeniem barwnego merynosa pro-
wadzona jest dokumentacja hodowlana. W 1992 r. stado zostało zarejestrowane jako zarodowe i od tego 
czasu Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy prowadzi dla niego księgi hodow-
lane. W wyniku wieloletnich obserwacji potwierdzono, że biała barwa runa dominuje nad czarną, a ta 
z kolei nad różnymi odmianami brązu. Wśród barwnych owiec wyodrębniono różne typy umaszczeń: 
„muflon”, „borsuczy wygląd”, „jednolicie barwny”, „muflon-borsuczy wygląd”.

Pierwotnym celem wytworzenia odmiany barwnego merynosa polskiego było uzyskanie koloro-
wej, cienkiej wełny i barwnych skór dla produkcji naturalnych wyrobów użytkowych i ozdobnych, przy 
zachowaniu dobrej użytkowości rzeźnej oraz możliwości użytkowania mlecznego matek po odsadzeniu 
jagniąt. Od dorosłego zwierzęcia uzyskuje się około 4,5 kg wełny w sortymencie 60s–62s, charaktery-
zującej się miękkimi, karbikowanymi włóknami, o cienkiej i średniej grubości. Niestety, obecnie wełna 
stanowi marginalny przychód w owczarstwie, który zaledwie pokrywa koszty strzyży.

Masa ciała dorosłej maciorki wynosi 60–70 kg, a tryka 90–120 kg. Wytworzone stado merynosa 
polskiego odmiany barwnej charakteryzuje się podobnymi cechami produkcyjnymi jak merynos z białą 
wełną. W ostatnich latach (2016–2018) płodność w stadzie wynosiła średnio 90–94%, a użytkowość 
rozpłodowa 1,30 jagnięcia od maciorki przeznaczonej do stanówki. Plenność natomiast kształtowała się 
początkowo na poziomie około 133–135%. W wyniku prowadzonej pracy hodowlanej (selekcji na tę 
cechę) od 2004 r. średni poziom plenności wynosił 160–165%.

Duża asezonalność aktywności rozpłodowej merynosa odmiany barwnej pozwalała hodowcy na 
stosunkowo swobodne planowanie terminu stanówki i wykotów w ciągu roku. Dawało to możliwość 
praktycznie całorocznej produkcji jagniąt, która jest głównym źródłem przychodu w hodowli owiec.

Przy prawidłowym odchowie maciorki mogą być kryte pierwszy raz pod koniec pierwszego roku 
życia pod warunkiem osiągnięcia w tym czasie ponad 45 kg masy ciała. Doboru osobników do kojarzeń 
dokonuje się indywidualnie. W celu uniknięcia inbredu stosuje się zasadę, by kojarzone pary nie miały 
wspólnego przodka do trzech pokoleń wstecz. Bezpośrednio po urodzeniu określa się typ umaszczenia 
jagnięcia oraz jego masę ciała. W ostatnich latach średnia masa tryczków w 2. dniu życia wynosiła 4,82 
kg, a maciorek 4,55 kg, natomiast w 56. dniu życia odpowiednio 19,89 i 18,86 kg.

Matki merynosa barwnego po odchowaniu jagniąt można użytkować mlecznie od 3. do 6. miesiąca 
laktacji. W tym okresie od 1 maciorki uzyskuje się od 30 do 35 kg mleka, które dzięki wysokiej zawar-
tości suchej masy (18–21%) jest doskonałym surowcem do produkcji serów.
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Owca kołudzka
To mateczna linia plenno-mlecznych owiec wytworzonych w Instytucie Zootechniki PIB, Zakła-

dzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej w latach 2000–2005 w ramach programu doskonalenia 
plenności owiec oraz doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010. Zasadniczym celem tego projektu 
było wytworzenie owiec charakteryzujących się bardzo dobrą użytkowością rozpłodową, która popra-
wiłaby opłacalność chowu tego gatunku zwierząt w Polsce oraz dobrą użytkowością mleczną. Pracami 
nad wytworzeniem owcy kołudzkiej kierował dr inż. K. Korman.

Na podstawie dotychczasowych badań wypracowano koncepcję wyhodowania owcy nadającej się 
do intensywnej produkcji jagniąt oraz użytkowania mlecznego – owcy plenno-mlecznej. W jej tworze-
niu uczestniczyły krajowe rasy wełnisto-mięsne (wm) – merynos polski, owca wielkopolska i kamie-
niecka, rasy plenne (pl) – owca fińska i romanowska oraz rasa mleczna (ml) – wschodniofryzyjska owca 
mleczna. Ustalono docelowo następujący udział w genotypie owcy plenno-mlecznej ras: wm (jedna 
z trzech ras) – 25%, pl (jedna z dwóch) – 37,5%, ml – 37,5%. Dla osiągnięcia tego celu wykonano na-
stępujące krzyżowanie:

−	 etap pierwszy – trykami ras pl i ml kryto owce matki ras ogólnoużytkowych; uzyskiwano mie-
szance F1: plwm i mlwm (50:50%);

−	 dwa warianty krycia: 1 – tryki ml x maciorki plwm; 2 – tryki pl x maciorki mlwm; powstają 
mieszańce M3 o strukturze procentowej 50:25:25: mlplwm lub plmlwm;

−	 etap trzeci – dwa warianty krycia: A – tryk plmlwm x maciorka mlplwm; B – tryk mlplwm x ma-
ciorka plmlwm; powstają mieszańce docelowe L (plmlwm) o strukturze procentowej 37,5:37,5:25.

−	 etap czwarty – prace selekcyjne pokolenia docelowego.

Decyzją nr 17 z 7.02.2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił Polskiemu Związkowi 
Owczarskiemu na prowadzenie rejestru matecznej linii krzyżowniczej owiec hodowlanych o nazwie 
owca kołudzka. Powstanie tej rasy objęto badaniami naukowymi, określono wartość produkcyjną i ho-
dowlaną osobników z każdego etapu krzyżowania, w tym wpływ używanych ras wełnisto-mięsnych 
i plennych, a także płci mieszańca M3 (tryk lub maciorka) do uzyskania mieszańca L.

Stado towarowe owcy kołudzkiej utrzymywanej w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka 
liczy obecnie 45 matek. Owca ta cechuje się silną konstytucją. Jej tułów jest osadzony na średnio wyso-
kich kończynach, głowa duża z dużymi uszami, bezrożna, nieowełniona. Umaszczenie tej owcy jest bia-
łe, dopuszczalne jest występowanie kolorowych włosów, głównie na nogach i głowie. Charakteryzuje 
się wczesnym dojrzewaniem płciowym, stąd zaleca się krycie w pierwszym roku życia. Produkcyjność 
tych owiec na przestrzeni lat 2000–2009 przedstawiała się następująco. Ze stanówki w pierwszym roku 
życia uzyskiwano 1,053, a w następnych 1,677 jagniąt do tuczu (płodność 95,1%, plenność 206,4%), od 
dojnych owiec rocznych i starszych przez średnio 85 i 93 dni uzyskiwano odpowiednio 27,9 i 44,0 kg 
mleka. W ostatnich dwóch latach oceny wydajność mleka u owiec wzrosła do 52,4 kg o średniej warto-
ści 17,3% – 5,7% – 6,0%, odpowiednio s.m., białka i tłuszczu. Masa ciała maciorek wynosi 65–75 kg, 
tryków 90–120 kg. Od owiec uzyskuje się około 3,2 kg wełny potnej.

W efekcie żmudnych prac badawczych i pracy hodowlanej dzisiejsza owca kołudzka wyróżnia 
się bardzo dobrymi wskaźnikami użytkowości rozpłodowej: płodność wynosi średnio 97%, plenność 
255–270%, użytkowość rozpłodowa 2,11–2,14 jagnięcia od matki przeznaczonej do stanówki. Jagnięta 
tej owcy rodzą się głównie w miotach trojaczych, choć co roku zdarza się kilka porodów czworaczych. 
Na przestrzeni ostatnich lat trzykrotnie miały miejsce wykoty pięcioracze. Mimo tak dużej liczebności 
miotu jagnięta rodzą się o stosunkowo dużej masie ciała: tryczki 4,75 kg, a maciorki 4,22 kg. Dobra 
mleczność owiec kołudzkich gwarantuje wykarmienie tak licznego potomstwa przez matki. Jagnięta 
dokarmiane są paszami stałymi od 2. tygodnia życia. Intensywnie żywione stanowią doskonały materiał 
rzeźny, gdyż w wieku 3 miesięcy osiągają średnią masę ciała na poziomie 41 kg. Matki po dwumie-
sięcznym odchowie jagniąt są przeznaczone do doju i produkują jeszcze w okresie od 3. do 6. miesiąca 
laktacji średnio dziennie 0,7 kg mleka (63 kg mleka w trzymiesięcznym okresie dojenia). Mleko to jest 
doskonałym surowcem do produkcji serów. Ogólnie można stwierdzić, że owce kołudzkie charaktery-
zują się bardzo dobrą przydatnością do użytkowania mlecznego i produkcji jagniąt do tuczu mięsnego.
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Tryk i maciorka owcy kołudzkiej

Realizacja prac prowadzonych w dziale owczarskim wymagała współpracy i dużego zaangażowa-
nia wielu zootechników, pracowników laboratoryjnych, technicznych i obsługi owiec. Należeli do nich 
kolejni kierownicy działu produkcji owczarskiej: A. Gwizdała, mgr inż. M. Bieliński, mgr inż. M.A. 
Osikowski, dr inż. A. Musiał, Renata Orzechowska, mgr inż. Piotr Biel, dr inż. Anna Jarzynowska oraz 
pracownicy obsługi, m.in. (w kolejności przypadkowej): mgr Wanda Orzechowska, inż. Gizela Gracz-
kowska, inż. Krystyna Budnik, Ewa Plewa, inż. Ewa Musiał, Grażyna Korman, R. Kubiak, mgr inż. Re-
nata Dulewicz, Jadwiga Bruk, Lubomira Guziołek, J. Filus, W. Hulisz, A. Stempowski, M. Grabowski, 
M. Krzyżański, Ewa Krawczak, Stanisława Góra, J. Skonieczny, K. Kielak, S. Dymarkowski i obecnie 
pracujący: K. Niewiadowski, K. Wieczorek, R. Okonkowski (wg stanu na 31.03.2020 r.), a także wielu 
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innych. Dziękujemy im za to. Oczywiście największe zasługi na tym polu posiada kierownik Pracowni 
Techniki Chowu i Żywienia Owiec – prof. dr hab. M. Osikowski. Trudno w tym miejscu je szczegó-
łowo opisać, podkreślimy jedynie przyjęcie przez niego założenia podstawowego – badania powinny 
mieć znaczenie praktyczne, a Pracownia powinna stwarzać techniczne warunki realizacji tych badań, co 
świetnie udawało się w dobrze współpracującym zespole.

Okres lat 1970–2000 można śmiało uznać za najlepszy dla badań z zakresu owczarstwa w kra-
ju oraz w ZD Kołuda Wielka. Prowadzenie tych badań było oczywiście możliwe dzięki skutecznemu 
zabieganiu o środki finansowe z dyrekcji Instytutu Zootechniki, a także z innych źródeł finansowych. 
Niestety, wraz ze zmniejszeniem krajowej populacji użytkowanych ras owiec większość prowadzonych 
badań, kiedyś potrzebnych i przydatnych, teraz ma znaczenie tylko historyczne.
   

Wręczenia zaszczytnych tytułów laureatom dokonał Waldemar Pawlak,  Wicepremier i Minister Gospodarki 
w towarzystwie Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Eugeniusza Grzeszczaka, prezesa 

Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego 

Dr inż. T. Pakulski z nagrodą za sery 
owcze z Kołudy Wielkiej

Od lewej: mgr R. Jagodziński, dr inż. Anna 
Jarzynowska, dr inż. Marek Sawicki – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie owczarstwa – Podsumowanie
Działalność Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka od początku jego istnienia, dzięki pierwsze-

mu dyrektorowi doc. dr. K. Bielińskiemu – dobremu organizatorowi, człowiekowi mającemu zdolność 
przewidywania i tworzenia wokół siebie zespołów badawczych  i doświadczalnych – zawsze była pracą 
zespołową, uwzględniającą aktualne kierunki badań naukowych i prac organizacyjnych.

Przejście dr. inż. M. Osikowskiego z Instytutu Zootechniki w Krakowie do ZD w Kołudzie Wielkiej 
rozpoczęło nowy okres badań nad zagadnieniami owczarskimi. Profesor M. Osikowski jako kierownik 
Pracowni Techniki Chowu i Żywienia Owiec, a także długoletni dyrektor Zakładu stworzył silny i prężny 
zespół pracowników naukowo-technicznych, mający możliwości wykonywania i prowadzenia w szerokim 
zakresie badań dotyczących problematyki owczarskiej. Dlatego też, chociaż w wynikach badań widać indy-
widualność wielu pracowników naukowych, to całość badań prawie zawsze ma charakter zespołowy (poza 
rozprawami naukowymi na stopnie dr. i dr. hab.).

Na podstawie analizy wieloletniej tematyki badawczej z dziedziny hodowli owiec można pokusić 
się o małe podsumowanie całości prowadzonych badań. Ich wyniki są dzisiaj może mniej przydatne ze 
względu na małą populację owiec, ale może kiedyś znów będzie w owczarstwie lepsza koniunktura.

Do osiągnięć w tej dziedzinie badawczej należy zaliczyć m.in.:
−	 wdrażanie do praktyki nowych technologii utrzymywania i żywienia owiec;
−	 współudział w opracowaniu i modyfikowaniu norm żywienia owiec;
−	 wprowadzanie wielu nowych lub mało przydatnych składników do stałej dawki paszowej we 

wszystkich grupach wiekowych i produkcyjnych owiec;
−	 zmiana systemów i częstości zadawania pasz – odpasów;
−	 wykorzystanie oceny tryków w stadach macierzystych i w stacjach oceny w pracach hodowla-

nych w stadach owiec;
−	 wykorzystanie użytkowanych ras owiec do produkcji jagnięciny poprzez krzyżowanie towaro-

we 1. i 2. stopnia z trykami ras mięsnych i plennych;
−	 produkcja żywca jagnięcego w warunkach kooperacji owczarni towarowych z tuczarniami prze-

mysłowymi w pomieszczeniach półotwartych z podłogami szczelinowymi, z ograniczoną ilością 
odpasów;

−	 wytworzenie syntetycznej linii owiec plennych – „merynofinów” (MF 40) z udziałem rasy fiń-
skiej i merynosa polskiego – o wysokiej plenności na poziomie 200%;

−	 wytworzenie merynosa z naturalną barwą wełny (czarna, brązowiejąca pod wpływem słońca), 
selekcja i prace hodowlane, włączenie jej do programu ochrony zasobów genetycznych;

−	 wytworzenie owcy kołudzkiej poprzez 3-stopniowe krzyżowanie twórcze ras plennych (owca 
fińska lub romanowska), mlecznych (owca wschodniofryzyjska) i krajowych ras wełnistych lub 
wełnisto-mięsnych (owca kamieniecka, wielkopolska, merynos polski).

     

Wykoty w Kołudzie Wielkiej
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W podsumowaniu osiągnięć poszczególnych pracowników naukowo-badawczych, a tym samym 
całego zespołu pod kierunkiem prof. M. Osikowskiego należy podkreślić, że: badania prowadzone 
w Zakładzie miały istotne znaczenie praktyczne i wnosiły nowe elementy poznawcze, a nowe kierunki 
badawcze nosiły w dużym stopniu znamiona nowatorskie i podyktowane były potrzebą zmian użytko-
wania owiec w Polsce – co się po części dokonywało. W jednej z opinii prof. dr hab. J. Krupiński pi-
sał, że „zastosowanie w praktyce wyników badań zespołu podnosiło efektywność produkcji owczarskiej 
w granicach 15–20%, poprawiając tempo wzrostu, wykorzystanie pasz, uzyskanie wyższej wydajności 
rzeźnej, zwiększenie plenności maciorek pokolenia krzyżówkowego F1 oraz w określonych rejonach kra-
ju przywróciło w małym stopniu jagnięcinę do gastronomii, a tym samym do spożywania, nie tylko pod 
względem ilościowym, ale jako produkt specjalnej jakości ze składnikami prozdrowotnymi”.

Szczególnego znaczenia nabrały wyniki badań wskazujące na możliwość poprawy efektywności 
ekonomicznej chowu owiec i wzbogacenia rynku spożywczego w atrakcyjne wyroby z mleka owcze-
go, postrzegane jako produkty niszowe o wysokich walorach smakowych i zdrowotnych (nie tylko na 
Podhalu).

Motto na zakończenie:
„Z łezką w oku czytałam tekst monografii o czasach świetności owczarstwa w Polsce oraz w Za-

kładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej, należącym do Instytutu Zootechniki w Krakowie-Ba-
licach. Niestety, ta świetność już nie wróci, a tak bardzo chciałoby się widzieć owieczki w każdym 
gospodarstwie, jak to jest w krajach sąsiednich.”

Współpraca w zakresie badań zootechnicznych z uczelniami i instytutami rolniczymi
Realizacja prac badawczych w Zakładzie Doświadczalnym, szczególnie w okresie pierwszego 

dziesięciolecia nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy dyrekcji z różnymi jednostkami naukowo-
-badawczymi, działającymi wówczas na terenie województwa bydgoskiego i sąsiednich. W początko-
wym okresie Zakład ściśle współpracował z oddziałem Instytutu Zootechniki w Bydgoszczy – z profe-
sorami J. Kielanowskim – specjalistą w zakresie żywienia drobiu i trzody chlewnej oraz użytkowości 
rzeźnej świń; F. Abgarowiczem – specjalistą z dziedziny żywienia zwierząt (wówczas po doktoracie 
uzyskanym w czasie wojny na Politechnice w Zurychu), który w latach 1962–1964 pełnił funkcję dyrek-
tora Instytutu Zootechniki w Krakowie. Współpraca ta w znaczący sposób wspomagała prace badawcze 
i rozwój ZD w Kołudzie.

Dobrze układały się i nadal trwają kontakty z działami naukowymi Instytutu Zootechniki w Kra-
kowie. W dziale trzody chlewnej współpracowano z ówczesnymi doktorami – prof. H. Duńcem i doc. 
Tadeuszem Kostyrą, później z prof. Marianem Różyckim, w dziale bydła – z prof. Józefem Romerem, 
w drobiu – z prof. Heleną Bączkowską, prof. S. Wężykiem, prof. E. Herbutem (dyrektorem IZ w latach 
2013–2017), w owcach – z prof. Władysławem Nawarą, prof. J. Krupińskim (dyrektorem IZ w latach 
1987–2013), doc. Rafałem Rzepeckim, a w dziale żywienia – z prof. Rajmundem Rysiem, prof. Jerzym 
Koreleskim, prof. Anną Antoniewicz, prof. Franciszkiem Brzóską i obecnie z prof. Sylwestrem Świąt-
kiewiczem (od 10 marca 2020 r. – zastępcą dyrektora IZ ds. nauki).

W pierwszym okresie działalności Zakładu szczególna współpraca miała miejsce między zespo-
łem doc. K. Bielińskiego a pracownikami naukowymi Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN 
w Jabłonnej. Byli wśród nich m.in.: prof. M. Chomyszyn, prof. Aleksandra Ziołecka, prof. Grażyna 
Znaniecka, prof. J. Kowalczyk i prof. Stefania Smulikowska. Z uwagi na to, że Dział Chowu i Hodowli 
Owiec w ZD posiadał bardzo dużą populację różnych ras owiec oraz dysponował dużą bazą pomiesz-
czeń, a zespół pracowników z prof. M. Osikowskim na czele był chętny do współpracy z placówkami 
naukowymi spoza Instytutu – kontakty te przez cały czas miały miejsce.

Zakład współpracował także z uczelniami rolniczymi, m.in. SGGW (profesorowie Maria Joanna 
Radomska, Roman Niżnikowski, Stanisław Jankowski), AR w Poznaniu (profesorowie Z. Śliwa, Adam 
Gut, Andrzej Skrzydlewski), AR w Lublinie (profesorowie Czesława Lipecka, Tomasz Gruszecki), AR 
we Wrocławiu (profesorowie Dorota Jamroz, Bronisława Chełmońska, Bożena Patkowska-Sokoła), 
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COBRD w Dworzyskach (profesorowie A. Mazanowski, M. Bednarczyk, J. Książkiewicz). Działająca 
na przestrzeni lat pod różnymi nazwami Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy miała specjalny 
status do współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym z racji bliskości terytorialnej. Pracownicy 
uczelni, m.in. profesorowie (i ich współpracownicy) – J. Załuska, Sławomir Mroczkowski, Danuta Kło-
sowska – mieli dobry materiał doświadczalny, a studenci miejsce do odbywania praktyk. Pracownicy 
naukowi Zakładu mieli natomiast możliwość prowadzenia wspólnych badań oraz konsultowania wła-
snych założeń badawczych z kolegami „po fachu”.

Oprócz kontaktów krajowych, miała też miejsce współpraca międzynarodowa. Pracownicy ZD 
w Kołudzie Wielkiej mieli możliwość odbywania staży naukowo-badawczych w zagranicznych pla-
cówkach naukowych, m.in. we Francji, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Kanadzie, Rosji i wielu 
innych krajach.

Prace wdrożeniowo-szkoleniowe Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej
Prace wdrożeniowo-szkoleniowe, mające miejsce w latach powojennych, prowadzone w celu 

odtwarzania populacji zwierząt gospodarskich oraz drobiu grzebiącego i wodnego odbywały się przy 
współpracy wielu jednostek naukowo-badawczych, organizacji rolniczych i organów państwowych. 
Szczególną rolę miały do spełnienia zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki zlokalizowane w róż-
nych rejonach kraju, w zróżnicowanych warunkach gospodarki rolnej. Razem z innymi zakładami do-
świadczalnymi należącymi do uczelni rolniczych i Polskiej Akademii Nauk przyczyniały się do pod-
noszenia wartości hodowlanej i produkcyjnej użytkowanych zwierząt i ptaków oraz zmiany sposobów 
i systemów gospodarowania na gruntach ornych i użytkach zielonych.

Osoby zatrudnione w działach produkcyjnych, a szczególnie naukowo-hodowlanych rozpoczęły – 
po krótkim okresie swej pracy – przekazywanie własnych wyników badań i doświadczeń do praktyki 
zootechnicznej i rolniczej. Realizacja zadań produkcyjnych w zakresie chowu i hodowli: bydła, trzody 
chlewnej, drobiu i owiec (o gęsiach piszemy oddzielnie) była z ciekawością obserwowana przez pań-
stwowe gospodarstwa rolne oraz rolników indywidualnych i spółdzielców. Dlatego też istniała potrze-
ba, a nawet konieczność przekazywania pozytywnych wyników badań do praktyki.

Po okresie pierwszych 10 lat istnienia Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej  K. Bieliński 
i Alina Tucholska opracowali dla praktyki zootechnicznej zestaw – własnych oraz innych autorów – do-
świadczeń, które mogły sprawdzić się w pomieszczeniach inwentarskich. Były to „Proste doświadcze-
nia zootechniczne”, opisane już w monografii.

Przez cały okres istnienia tych działów produkcji pracownicy Zakładu przeprowadzili setki szko-
leń, wykładów i pokazów oraz opublikowali w dostępnych czasopismach (np. „Rolnictwo”, „Drobiar-
stwo”, „Trzoda Chlewna”, „Przegląd Hodowlany”), a także tygodnikach regionalnych setki różnych 
wyników badań zrozumiałych dla pracowników gospodarstw i producentów rolnych. Była to prosta 
droga do uzupełnienia już posiadanej wiedzy z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej.

Zasadniczy rozwój prac badawczych i doświadczalnictwa w chowie i hodowli owiec rozpoczął się 
na początku lat 70. XX w. To wymusiło powstanie nowych sposobów upowszechniania wiedzy z za-
kresu produkcji owczarskiej w praktyce rolniczej na temat: odchowu, systemów utrzymania, selekcji 
i rozrodu, a szczególnie systemów żywienia i zestawów pasz z uwzględnieniem kiszonek z różnych 
roślin. Inicjatorem przekazywania własnych wyników badań (ZD w Kołudzie Wielkiej należał w tym 
czasie do prężnych jednostek naukowo-badawczych) był prof. M. Osikowski ze współpracownikami, 
m.in.: doktorami K. Kormanem, B. Borysem oraz Elżbietą i T. Pakulskimi.

Pracownicy Zakładu przez wszystkie lata swej działalności uczestniczyli we współpracy z innymi 
ośrodkami naukowymi oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w województwie bydgo-
skim i województwach sąsiednich w różnego rodzaju szkoleniach i kurso-konferencjach. Przez wiele lat 
Zakład był miejscem praktyk dla uczniów szkół rolniczych, studentów, a także pracowników naukowo-
-technicznych z uczelni rolniczych i instytutów naukowych. W latach 1968–2018 w ZD w Kołudzie 
Wielkiej odbywali praktyki m. in. uczniowie Technikum Rolniczego w Bielicach, Kościelcu Kujaw-
skim, Zespołów Szkół Rolniczych w Golądkowie, Grudzie, Borkowicach oraz Technikum Hodowlano-
-Drobiarskiego w Piasecznie. Wśród praktykantów byli też studenci SGGW w Warszawie, Uniwersytetu 
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Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 
Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Staże odbywali także pracownicy: 
Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, Działu Hodowli Drobiu w Poznaniu, Instytutu Zootechniki PIB 
w Krakowie-Balicach oraz zakładów doświadczalnych IZ. Jedną z form szkolenia z zakresu gęsi są wy-
cieczki połączone z wykładami i możliwością prezentacji na fermie oraz poprzez środki audiowizualne. 
Są to wycieczki nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.

Chów i hodowla gęsi
Produkcja mięsa drobiowego od zawsze zaspokajała zapo-

trzebowanie konsumentów na mięso, zwłaszcza w środowisku 
wiejskim i małych miasteczek. Szczególne znaczenie miały rasy 
kur o kombinowanej użytkowości, służąc do produkcji jaj, a na-
stępnie poprzez wymianę stada – do produkcji mięsa. Znaczącą 
pozycję w produkcji mięsa drobiowego miały, oprócz wielu ras 
kur, kaczki, gęsi, indyki oraz perliczki.

Po zakończeniu działań wojennych (1945 r.) nastąpił in-
tensywny rozwój drobiarstwa, ze szczególnym uwzględnie-
niem sieci punktów produkcji piskląt w tzw. „wylęgarniach 
drobiu”, co znacznie zniwelowało braki mięsa na rynku kon-
sumenckim.

Wśród różnych grup społecznych w wielu krajach euro-
pejskich wytworzyła się znacząca grupa konsumentów zainteresowanych mięsem i podrobami z gęsi. 
Historia ich chowu i hodowli sięga początku XVII w., a już pod koniec XIX w. na warszawskiej giełdzie 
towarowej sprzedawano około 3,5 mln żywych gęsi rocznie, co przyczyniło się znacznie do dalszego 
rozwoju tej gałęzi produkcji drobiarskiej oraz doskonalenia użytkowanych w różnych krajach i regio-
nach wielu ras tych ptaków.

W Polsce po II wojnie światowej prowadzono chów i hodowlę gęsi na potrzeby rynku krajowego. 
Możliwości eksportu (od 1962 r.) gęsi rzeźnych do kilku krajów Europy Zachodniej stały się impulsem do 
prac hodowlanych i doświadczalnych w celu poprawy wartości rzeźnej i kulinarnej różnych ras oraz prac 
twórczych z wykorzystaniem metody krzyżowania uszlachetniającego i międzyrasowego w celu wytworze-
nia gęsi według wymogów konsumentów.

Produkcja drobiarska w okresie powojennym skupiała się głównie w gospodarstwach chłopskich 
drobnotowarowych (około 90% populacji), przeważnie w małych i średnich stadach produkcyjnych. Po-
wszechnie użytkowane były w tym okresie – gęś pomorska i wiele ras regionalnych. Jeszcze w latach 60. 
ubiegłego wieku nieśność polskich gęsi nie przekraczała 12 jaj wylęgowych od nioski, a średnia liczba gą-
siąt wynosiła zaledwie 7 sztuk wylężonych i 6 sztuk odchowanych. Zróżnicowanie wśród użytkowanych 
ras było bardzo duże, zależnie od regionu. Różnice dotyczyły m.in. koloru upierzenia, masy ciała, liczby 
odchowanych piskląt, żerności, okresu dojrzewania i odporności na różne czynniki środowiska.

Przeciętna masa ciała dorosłej gęsi wynosiła 3,5–5,5 kg, a wyjątkowo 6,5 kg. Z tak zróżnicowa-
nej populacji różnych ras uzyskanie dobrego materiału „eksportowego” było bardzo trudne. Prawie 
cała produkcja gęsiny miała zawsze w Polsce przeznaczenie przede wszystkim na eksport, głównie do 
Niemiec. W ostatnich latach corocznie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku eksportujemy do 
Niemiec około 90% krajowej produkcji, czyli 14–15 tys. t tuszek, elementów oraz podrobów.

Dyskusje prowadzone wśród hodowców i producentów gęsiny z udziałem pracowników nauko-
wych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie oraz Instytutu Zootechniki w Krakowie-Balicach  zmie-
rzały do podjęcia prac nad „krajową gęsią uszlachetnioną” o wzorcu rasowym spełniającym wymaga-
nia rynku eksportowego i spożywczego. Zakładano, że polska gęsina będzie traktowana jako produkt 
wysokiej jakości, co wynika z dobrych procesów doskonalenia i sumy działania wielu czynników, m. 
in.: genotypu ptaków, technologii tuczu, zdrowych i naturalnych składników pokarmowych oraz ekolo-
gicznego środowiska.
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Pracę nad tą nową „gęsią uszlachetnioną”, która w perspektywie miała ujednolicić pogłowie pol-
skich gęsi, podjęła prof. dr Helena Bączkowska (kierownik Zakładu Hodowli Drobiu w Instytucie Zoo-
techniki i Katedry Hodowli Drobiu w WSR w Krakowie) z zespołem współpracowników. Pierwsze 
działania w tym zakresie prowadzono w Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze k. Krakowa, należącym 
do Instytutu Zootechniki od 1956 r. Na bazie czterech ras regionalnych (podkarpacka, garbonosa, suwal-
ska i pomorska) wytworzono „gęś zatorską”.

Celem prac zmierzających do wytworzenia rasy było otrzymanie gęsi przeznaczonej dla Polski 
południowej – o wyższej nieśności, większej masie ciała i lepszej wartości rzeźnej od utrzymywanej 
tam wówczas gęsi podkarpackiej. Do prac kierowanych przez prof. Helenę Bączkowską przystąpiono 
w 1956 r. w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Zatorze, krzyżując gęsi podkarpackie, 
sprowadzone z okolic Nowego Targu z gęśmi garbonosymi z lubelskiego. W kolejnych latach najlepsze 
ptaki krzyżowano między sobą oraz wstecznie z gęsią podkarpacką i garbonosą, a w 1959 r. do stada 
wprowadzono jeszcze gęsiory suwalskie i pomorskie. W 1960 r. gęsi zatorskie przekazano do Zakładu 
Doświadczalnego IZ w Kołudzie Wielkiej. W 1967 r. przeniesiono je do Rolniczego Zakładu Doświad-
czalnego w Ostrowie Szlacheckim, należącego do Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Gęś zatorska 
otrzymała wówczas status stada zarodowego z prawem do rozprowadzania piskląt na południu Polski. 
Od 1984 r. populacja posiadała status rezerwy materiału hodowlanego, a w 1996 r. stado uznano za 
zachowawcze i przeniesiono do Rząski, do obecnego Centrum Badawczego i Edukacyjnego Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Drugimi wizjonerami „krajowej gęsi uszlachetnionej” byli dyrektor doc. dr K. Bieliński wraz 
z żoną doc. dr Krystyną Bielińską. Byli oni w Polsce prekursorami badań i autorami publikacji nauko-
wych i popularnonaukowych związanych z gęsią białą włoską. W zespole pracowników związanych 
z hodowlą gęsi byli ludzie, którzy pragnęli pogłębiać wiedzę i rozwijać produkcję. Wśród nich trzeba 
wymienić m.in.: inż. Leonarda Gumowskiego, inż. Felicję Filus, dr. inż. Janusza Kaszyńskiego i inż. 
Teresę Czechlowską. Stworzyli oni zespół badawczy do prowadzenia prac nad gęsiami w Zakładzie 
Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. W tym czasie do Zakładu przekazano stado gęsi zatorskich 
z ZD Zator, a w roku następnym (1961) importowano gęś gorkowską ze Związku Radzieckiego. Prace 
hodowlane nad gęsią zatorską, ze względu na jej walory, były uzasadnione, natomiast gęś gorkowska 
okazała się niedostatecznie umięśniona i nie odpowiadała wymogom eksportowym, co spowodowa-
ło zaniechanie prac i likwidację stada gęsi tej rasy. Prowadzone w dalszym ciągu poszukiwania gęsi 
o uszlachetnionej i wszechstronnej użytkowości doprowadziły w 1962 r. do zakupu z hodowli duńskiej 
gąsiąt rasy „białej włoskiej”, które stały się protoplastami „gęsi białej kołudzkiej”. Rozpoczęto opraco-
wywanie planu badań i doświadczeń oraz prac modernizacyjnych pomieszczeń dla nowo tworzącego 
się stada gęsi białych włoskich. Zgodnie z planem Ministerstwa Rolnictwa, zakupiono stado do ZD 
i fermy gęsi w Małym Klinczu k. Kościerzyny, a gęsi zatorskie przeniesiono do ZD WSR w Ostrowie 
Szlacheckim k. Krakowa. W krótkim okresie czasu z wielu względów (brak kadry i pomieszczeń) za-
niechano pracy na obydwu tych fermach, a ZD Kołuda Wielka stał się jedyną fermą zarodową gęsi bia-
łych włoskich, przyjmując na siebie odpowiedzialność za doskonalenie pogłowia tych ptaków w kraju. 
Oprócz prowadzenia hodowli i badań praca naukowców polegała na tworzeniu technologii utrzymania 
gęsi reprodukcyjnych, tuczu i wylęgu, które pozwoliły na wydobycie cennych walorów sprowadzonych 
z Danii gęsi.

Gęś biała włoska należy do ras średnio ciężkich, o masie ciała 5,5–6,0 kg dla gęsiorów oraz 5,0–5,5 
kg dla gęsi. Głowa tych ptaków jest osadzona na długiej szyi, mała, o stosunkowo długim pomarańczo-
wo-czerwonym dziobie i dużych, umiejscowionych wysoko oczach, tułów jest długi, łagodnie zaokrą-
glony, z wypukłą piersią, skoki są mocne i czerwono-pomarańczowe. Samice są dobrymi nioskami, bez 
skłonności do wysiadywania jaj. W sezonie nieśnym znoszą 50–70 jaj o masie 150–170 g. Gęsi białe 
włoskie posiadają białe upierzenie, dobrą użytkowość rozpłodową, stosunkowo wysokie przyrosty masy 
ciała w ciągu doby oraz dobre cechy użytkowości rzeźnej. Szybko zaaklimatyzowały się w Polsce, wy-
kazując dobre przystosowanie do warunków chowu fermowego i małych gospodarstw rolnych. Jest to 
rasa wszechstronnie użytkowa, szczególnie przydatna do tuczu tzw. owsianego, produkcji brojlerów i (już 
nieaktualnej) stłuszczonych wątrób.
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W Zakładzie Doświadczalnym wokół Krystyny i K. Bielińskich powstał zespół pracowników na-
ukowo-technicznych w osobach: inż. Teresa Czechlowska, mgr inż. Hanna Borys, a także późniejsi 
doktorzy nauk zootechnicznych: mgr inż. Elżbieta Pakulska, mgr inż. Halina Bielińska, mgr inż. Ga-
briela Elminowska-Wenda, mgr inż. A. Rosiński i mgr inż. J. Badowski – do pracy nad doskonaleniem już 
użytkowanych ras gęsi oraz nad wytworzeniem nowej uszlachetnionej rasy krajowej, charakteryzującej 
się m.in. dużą masą ciała, zwiększoną nieśnością, wczesną dojrzałością, dobrymi walorami smakowymi 
mięsa, wysoką wydajnością rzeźną i dobrą jakością upierzenia.
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Gęsi w Kołudzie Wielkiej 
– lata 70. i 80. XX w.
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Utworzony Dział Chowu i Hodowli Gęsi dynamicznie rozwijał się pod patronatem dyrektora 
Zakładu doc. dr. K. Bielińskiego. Kierowanie Działem z dniem 1.07.1967 r. objęła doc. dr Krystyna 
Bielińska, pełniąc obowiązki do przejścia na emeryturę – 30.04.1978 r. Krystyna Bielińska pracowała 
w Zakładzie od 1.07.1946 r., początkowo jako starszy asystent, a od 1.05.1951 r. jako kierownik Stacji 
Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej. W prowadzeniu Fermy Zarodowej Gęsi aktywnie 
uczestniczył inż. L. Gumowski – starszy asystent. Pracował w Zakładzie od 1.04.1961 r. do 30.06.1973 
r., początkowo w Dziale Hodowli Bydła (do 1.01.1964 r.), a następnie w Dziale Hodowli Gęsi.

Inż. Teresa Czechlowska była zatrudniona w ZD Kołuda Wielka od 1.08.1964 r. do 30.09.1999 r. 
Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Piasecznie rozpoczęła pracę jako stażysta, szybko awansując 
w kolejnych latach do starszego specjalisty, podejmując jednocześnie studia inżynierskie. 16.07.1971 
r. uzyskała tytuł inż. zootechniki, a od 1.03.1978 r. otrzymała stanowisko kierownika Fermy Zarodo-
wej Gęsi. Przez wszystkie lata pracy aktywnie uczestniczyła w nakreślaniu kierunków doskonalenia 
gęsi. Ściśle współpracowała z selekcjonerem oraz naukowcami prowadzącymi badania na tych ptakach, 
a jako praktyk miała duży udział w opracowywaniu technologii ich utrzymania. Inż. Teresa Czechlow-
ska kierowała fermą zarodową do 30.11.1998 r., a od 1.01.1999 r. do 30.09.1999 r. pełniła funkcję głów-
nego specjalisty Fermy Zarodowej Gęsi. Przeszła na wcześniejszą emeryturę z uwagi na założenie wraz 
z mężem Włodzimierzem Czechlowskim własnej fermy rodzicielskiej gęsi.

Od 1.12.1998 r. do 31.12.2011 r. funkcję kierownika Fermy Zarodowej Gęsi piastowała dr inż. 
Halina Bielińska, która od 1.01.2003 r. została również kierownikiem nowo utworzonego Krajowego 
Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi (KOB-HG). Na zastępcę kierownika KOB-HG powołano dr. 
inż. J. Badowskiego. Dr inż. Halina Bielińska w 1973 r. ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną 
w Olsztynie, uzyskując dyplom mgr inż. rolnictwa. W tym samym roku 1 października podjęła pra-
cę w ZZD Kołuda Wielka jako stypendystka Instytutu Zootechniki w Krakowie. Roczny staż odbyła 
w Dziale Hodowli i Chowu Gęsi, a następnie przeszła przez wszystkie szczeble zootechnicznej i ba-
dawczej piramidy w obrębie hodowli tego gatunku ptaków. W 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk rol-
niczych w zakresie zootechniki.

Dr inż. Kamila Kłos objęła stanowisko kierownika Fermy Zarodowej Gęsi od 1.01.2012 r. Pra-
cę w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka rozpoczęła rocznym stażem od 15.12.1998 r., a od 
16.12.1999 r. do 31.12.2011 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika Fermy Zarodowej Gęsi. Wcześniej, 
studiując na Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy otrzymała 
tytuł mgr. inż. zootechniki (2000 r.). Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskała w 2012 r. w Instytucie 
Zootechniki PIB na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ warunków świetlnych na synchronizację nieśności 
gęsi Białych Kołudzkich®”.

Przygotowania dla tworzącej się fermy chowu i hodowli gęsi rozpoczęto od modernizacji zwolnio-
nych przez inne zwierzęta budynków przed zakupem piskląt gęsich rasy białej włoskiej w Danii. Dla-
tego też import piskląt – oczekiwany przez zespół pracowników naukowo-technicznych i opiekunów 
ptaków – trafił do przygotowanych pomieszczeń. Materiał hodowlany został poddany identyfikacji, 
określono płeć ptaków i oznakowano je znaczkami o indywidualnej numeracji. W dalszej kolejności po 
okresie odchowu wykonano ocenę hodowlaną gęsi i zestawiano stadka selekcyjne.

W wyniku dyskusji specjalistów wyznaczono bieżące i dalsze potrzeby badań, opracowano meto-
dyki i zestawiono następujące zadania:

−	 Określenie racjonalnego poziomu żywienia i ułożenie dawek pokarmowych odpowiednich dla 
różnych grup wiekowych i płci z uwzględnieniem zasobów paszowych własnych (z gospodar-
stwa rolnego) i z zakupu:

•	 Wpływ żywienia ziarnem kukurydzy w tuczu przymusowym na tempo przyrostów i wartość 
rzeźną tuszek;

•	 Wpływ ilości pasz okopowych w dawce pokarmowej na właściwości fizykochemiczne jaj gę-
sich i wyniki wylęgu;

•	 Wpływ spożycia pasz treściwych przy pastwiskowym wychowie gęsi na ich wzrost i rozwój;
•	 Wpływ różnych dodatków do pasz na wartość mięsa i upierzenia;
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•	 Żywienie niosek gęsi bez udziału białka zwierzęcego;
•	 Bobik, groch i poekstrakcyjna śruta rzepakowa jako źródło białka w pełnoporcjowej mieszance 

granulowanej dla gęsi;
•	 Wpływ wypasu na użytkach zielonych (motylkowo-trawiastych) na wyniki produkcyjne;
•	 Wpływ intensywnego żywienia na wyniki produkcji jaj, ich zapłodnienia i wskaźniki wylęgu;
•	 Mieszanki pełnoporcjowe z dużym udziałem suszu z traw i motylkowych w żywieniu gęsi – 

młodzieży i dorosłych.

−	 Produkcja brojlerów:
•	 Różne systemy (żywienia i utrzymania) produkcji brojlerów;
•	 Wartość konsumpcyjna brojlerów gęsich ubijanych w różnym wieku;
•	 Porównanie wyników tuczu i wartości rzeźnej oraz przydatności kulinarnej brojlerów z różnych 

systemów żywienia;
•	 Wpływ okresowego ograniczenia paszy na dojrzałość rzeźną brojlerów gęsich;
•	 Skład chemiczny pomiotu i jego wartość odżywcza wskaźnikami udziału pomiotu w mieszan-

kach pasz dla gęsi reprodukcyjnych;
•	 Opracowanie współczynników strawności niektórych pasz stosowanych w żywieniu gęsi;
•	 Wpływ wieku na wydajność i skład chemiczny oraz wartość odżywczą mięśni piersiowych 

brojlerów gęsich.

−	 Zagadnienia związane z rozrodem:
•	 Wskaźniki rozrodu w zależności od rodzaju skarmianych pasz, przy różnym poziomie białka 

strawnego;
•	 Badania nad zapłodnieniem jaj w początkowym okresie nieśności;
•	 Próba utrzymania trwałego okresu zapładniania jaj przez okresowe wyłączanie ze stada gęsio-

rów i ich wypoczynek;
•	 Skuteczność unasieniania nierozcieńczonym nasieniem, porcjami różnej wielkości;
•	 Badania nad dziedziczeniem płodności gęsiorów rasy białej włoskiej;
•	 Wpływ masy jaj wylęgowych na wzrost postembrionalny gąsiąt;
•	 Produkcyjność gęsi sztucznie unasienianych, utrzymywanych w klatkach;
•	 Wpływ natężenia oświetlenia przy 8-godzinnym dniu świetlnym na rozród;
•	 Badania nad morfologicznym i histologicznym rozwojem gonad u gęsiorów.

−	 Prace ogólnego znaczenia:
•	 Ocena wyników tuczu gęsi „jesiennych” ras: zatorskiej, białej włoskiej, gorkowskiej i pomorskiej – 

użytkowości rzeźnej, tucznej i kulinarnej;
•	 Próba ustalenia współzależności pomiędzy niektórymi pomiarami zoometrycznymi gęsi wsta-

wianych na tucz przymusowy a masą stłuszczonych wątrób;
•	 Zmiany morfologiczne i mikroskopowe wątroby gęsi tuczonych przymusowo;
•	 Wydajność pierza od gęsi białej włoskiej w zależności od liczby podskubów;
•	 Ustalenie optymalnych zasad użytkowania nieśnego, programów świetlnych, dwa cykle nie-

śności.
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Stadia rozwojowe gęsi hodowanych w Kołudzie Wielkiej



Działalność  Zakładu  Doświadczalnego  IZ  PIB  w  Kołudzie  Wielkiej

147Wyniki  badań  naukowych

Nowoczesne pomieszczenia dla gęsi
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Na pastwisku

Praca hodowlana3

Początkowo praca hodowlana była prowadzona w trudnych warunkach pomieszczeniowych i or-
ganizacyjnych. Wielu fachowców uważa jednak, że to było kluczem do sukcesu i dzięki temu naszą gęś 
kołudzką charakteryzuje duża zdolność adaptacyjna i bardzo dobra produkcyjność, nawet w niedosko-
nałych warunkach środowiska. Obecnie stado zarodowe jest utrzymywane w nowoczesnych budynkach 
z dobrym wyposażeniem, pozwalającym na zachowanie wysokich wskaźników dobrostanu.

Dla całej populacji gęsi w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej zastosowano jednolity 
program hodowlany, którego realizację rozpoczęto w 1962 r. Ustalono linie ojcowskie, opracowano 
przejrzysty system identyfikacji pokoleniowej i bardzo skuteczny system wykluczenia pokrewieństwa 
między kojarzonymi ptakami. Odtąd gęsi przestały być stadem, stały się osobnikami – istotnymi w reali-
zacji programu doskonalenia genetycznego.

Określono podstawowe cele hodowli, program doskonalenia i etapy jego realizacji. Od samego 
początku elementem tego programu był komputerowy program selekcji „SELEKT”, skonstruowany 
i opisany przez dr. inż. Andrzeja Szewczyka – pracownika naukowego IZ PIB w Balicach. Program, 
przetestowany i sprawdzony w praktyce przez prof. dr. hab. S. Wężyka (współrealizatora tego programu 
w Kołudzie Wielkiej) i dr. inż. A. Rosińskiego, spełniał swoje zadanie, a po późniejszych modyfikacjach 
dalej funkcjonuje, ułatwiając i zwiększając efektywność pracy selekcjonerów poprzez szeroką gamę 
narzędzi matematycznych i hodowlanych.

Od 1962 do 1983 r. dla gęsi Białych Kołudzkich® (wówczas białych włoskich) stosowano jedno-
lity program hodowlany, prowadząc selekcję zarówno w celu doskonalenia cech odpowiedzialnych za 
reprodukcję, jak i cech związanych z użytkowością mięsną. Od 1984 r. na fermie zarodowej rozpoczęto 
hodowlę gęsi w obrębie dwóch rodów: WD-1 i WD-3 (od 1997 r. oznaczonych W-11 i W-33). Celem 
pracy hodowlanej w rodzie W11 (ród mateczny) jest doskonalenie cech związanych z reprodukcją, 
przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu cech mięsnych. Cel pracy hodowlanej w rodzie W33 (ród 
ojcowski) to doskonalenie cech mięsnych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu cech odpowie-
3Założenia pracy hodowlanej oraz wyniki badań są przedstawione w sposób szczegółowy w wielu pracach nau-
kowych i popularnonaukowych – nie zamieszczamy ich zatem w opracowaniu dokładnie. Zainteresowanych 
odsyłamy do informacji w Instytucie Zootechniki i Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej.
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dzialnych za reprodukcję. Celem hodowlanym dla obu rodów było wytworzenie, a obecnie utrzymanie 
zdolności krzyżowniczej między rodami (♂♂W33 x ♀♀W11). Jesienią 1990 r. Komisja ds. uznawania 
materiału hodowlanego przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uznała ród WD-3 za 
zarodowy. Jednocześnie, Komisja wytypowała nowy sposób rozprowadzania zestawów gęsi hodowla-
nych, a mianowicie od 1991 r. ferma zarodowa sprzedawała do stad reprodukcyjnych kategorii A (pra-
rodzicielskich) zestaw do produkcji samców, tj. ♂♂+♀♀ rodu WD-3 i zestaw do produkcji samic, tj. 
♂♂+♀♀ rodu WD-1. Zdecydowano, że do ferm ze stadami rodzicielskimi będą sprzedawane ♂♂ rodu 
WD-3 i ♀♀ rodu WD-1 w celu otrzymania mieszańca międzyrodowego W31, który okazał się dosko-
nałym materiałem do tuczu. Obecnie pisklęta dla ferm rodzicielskich są sprzedawane bezpośrednio 
z fermy zarodowej w Kołudzie Wielkiej.

W 1993 r. gęsi hodowane w Kołudzie Wielkiej otrzymały nazwę handlową: gęś Biała Kołudzka®, 
którą zatwierdziła Komisja ds. uznawania materiału hodowlanego przy MRiGŻ, a w 1997 r. zmieniono 
symbolikę rodów z  WD-1 i WD-3 (gdzie litera D oznaczała ród doświadczalny) na W-11 i W-33. 
Wytworzone w Kołudzie Wielkiej dwa rody gęsi posiadają znak towarowy, który wraz z nazwą został 
zgłoszony (20.08.2001) w Urzędzie Patentowym. Urząd Patentowy RP zarejestrował to zgłoszenie pod 
numerem Z/239783, wdrażając proces rejestracji.

Dyrektor IZ PIB, prof. dr hab. J. Krupiński, doceniając dorobek, zaangażowanie i wkład pracy na-
ukowców ZD Kołuda Wielka, prowadzących hodowlę gęsi Białej Kołudzkiej® oraz mając na względzie-
rozwój produkcji gęsi w Polsce utworzył 1 stycznia 2003 r. Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany 
Gęsi (KOB-HG). Ośrodek zorganizowano w ramach Instytutu Zootechniki PIB w ZD Kołuda Wielka. 
Do kierowania KOB-HG została powołana dr inż. Halina Bielińska, piastująca również od 1 kwietnia 
2004 r. stanowisko wicedyrektora Zakładu. W skład kadry naukowo-badawczej i inżynieryjno-technicznej 
wchodzili wówczas: dr inż. Elżbieta Pakulska, dr inż. J. Badowski – zastępca kierownika KOB-HG, dr inż. 
Kamila Kłos. W dalszych latach zespół zasilili: mgr inż. M. Osikowski, mgr inż. Rafał Sandecki, mgr inż. 
Piotr Biel, mgr inż. R. Zwierzyński, mgr inż. Izabela Grdeń, mgr inż. Paulina Cywińska.

Nadrzędnym zadaniem KOB-HG jest hodowla gęsi Białej Kołudzkiej®, a więc doskonalenie ro-
dów W-11 i W-33 zgodnie z ich przeznaczeniem i w nawiązaniu do potrzeb rynku. Ponadto, do zadań 
KOB-HG należy: rozwój produkcji gęsi w kraju, objęcie patronatem merytorycznym wszystkich stad 
rodzicielskich, konsolidacja środowiska związanego z produkcją tych ptaków, wpływ na wielkość tej 
produkcji i współpraca z polskimi eksporterami mięsa gęsiego, m.in. zrzeszonymi w Krajowej Radzie 
Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie.

20 sierpnia 1997 r., dzięki wejściu w życie Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (Dz.U. z 2002 r., nr 207, poz. 1762) Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka objął mery-
torycznym patronatem stada rodzicielskie gęsi w Polsce. Ww. Ustawa, która wraz z odpowiednimi roz-
porządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2002 r., nr 150, poz. 1244 i poz. 1245 oraz 
Dz.U. z 2003 r., nr 41, poz. 356) pozwoliła, aby IZ ZZD Kołuda Wielka wystąpił do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z wnioskiem i uzyskał zezwolenie na prowadzenie rejestrów gęsi rodzicielskich. Po bli-
sko roku okazało się, że prawo do prowadzenia rejestrów dla sprzedawanych przez siebie gęsi posiadają 
także ośrodki prarodzicielskie. Zatem, nadal jedyny w kraju hodowca i właściciel stadazarodowego gęsi 
Białej Kołudzkiej® nie miał pełnej kontroli merytorycznej nad całością populacji stad reprodukcyjnych. 
Wobec tego zdecydowano, że od 2003 r. IZ ZZD Kołuda Wielka wstrzyma remont stad w ośrodkach 
prarodzicielskich. W związku z tym ośrodki te, na bazie posiadanego materiału prarodzicielskiego roz-
prowadzały materiał hodowlany do 2006 r. Dzięki tym zmianom nastąpiła konsolidacja i wzajemna 
współpraca KOB-HG ze szczeblem reprodukcyjnym drabiny hodowlanej, tj. ze stadami rodzicielskimi. 
Stada te są niezwykle ważne w procedurze hodowlanej, gdyż przekładają trud hodowcy na praktycznie 
uzyskiwane efekty. Nie ma mowy o prawidłowym programie hodowlanym w przypadku zerwania kon-
taktu hodowcy z użytkownikiem zwierząt hodowlanych.

Hodowca ma prawo, ale i obowiązek monitorowania tego, co się dzieje z wytworzonym i sprze-
danym przez niego materiałem. Musi znać realną wartość zwierząt, ich wymagania i produkcyjność 
w różnych warunkach środowiska, oceniać je, analizować dostrzeżone problemy, wyciągać wnioski 
oraz wykorzystywać je w dalszej pracy. Obecnie rejestry stad rodzicielskich prowadzi KRD-IG.
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Organizacja rozprowadzania piskląt gęsi Białych Kołudzkich® od 2007 r.

Wcześniej wspomniano, że w 2001 r. nastąpiła rejestracja nazwy handlowej gęsi „Białej Kołudz-
kiej®” wraz ze znakiem graficznym, a w 2012 r. w pięćdziesięciolecie hodowli Minister Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej wydał stosowny dokument uznający rasę gęsi Białej Kołudzkiej®. W tym 
miejscu należy wyjaśnić pisownię tej nazwy – gęś Biała Kołudzka® pisana z dużych liter odnosi się 
do opatentowanej nazwy handlowej, natomiast z małych liter w języku polskim pisze się nazwy ras 
zwierząt.
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W Kołudzie Wielkiej od 1962 r. jest realizowany własny unikalny program hodowlany, którego 
celem jest nie tylko doskonalenie matecznego rodu W-11 i ojcowskiego W-33, ale uzyskanie w wyniku 
ich krzyżowania towarowego – mieszańca W-31, odpowiadającego standardowi „Młodej polskiej gęsi 
owsianej”. Ten produkt z kolei jest hitem eksportowym polskiej produkcji zwierzęcej, zarejestrowanym 
w Urzędzie Patentowym przez Krajową Radę Drobiarstwa. Opracowany regulamin produkcji „Młodej 
polskiej gęsi owsianej” został zatwierdzony przez Krajową Radę Drobiarstwa i wprowadzony przez 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W 2003 r. Główny Inspekto-
rat przeszkolił rzeczoznawców w zakresie nadzoru nad chowem i tuczem gęsi, uwzględniając zasady 
chowu dotyczące „Młodej polskiej gęsi owsianej”. Jednymi z kilkunastu rzeczoznawców zostali wów-
czas dr inż. Halina Bielińska i dr inż. J. Badowski. W ciągu 57 lat pracą hodowlaną kierowało czworo 
selekcjonerów: inż. Felicja Filus i mgr Anna Sochocka (do 1987 r. – praca nad rodem WD-1), dr inż. A. 
Rosiński (1984–1999 – praca nad rodem WD-3) oraz dr inż. J. Badowski (od 1987 r. do tej pory – praca nad 
rodem WD-1 i od 1991 r. nad rodem WD-3).

Charakterystyka gęsi Białej Kołudzkiej
Upierzenie gęsi białe, dziób barwy pomarańczowej, szyja smukła, dosyć długa, głowa mała, pierś 

pełna i wypukła, grzbiet długi i łagodnie zaokrąglony po bokach, brzuch szeroki, pełny, przeważnie 
z dobrze rozwiniętym podwójnym fałdem tłuszczowym, nogi mocne, szeroko rozstawione, czerwono-
-pomarańczowe.
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Tabela 9. Charakterystyka gęsi Białej Kołudzkiej

Ród W-33 W-11
Nieśność od nioski
Zapłodnienie jaj
Wylęg z jaj nałożonych
Wylęg z jaj zapłodnionych
Liczba gąsiąt od nioski

67,9 szt.
79,6%
67,8%
85,2%

44,6 szt.

70,1 szt.
87,0%
77,3%
88,8%

52,5 szt.
Masa jaja 160–190 g
Masa ciała gęsi reprodukcyjnych 
(28. tydz. życia)

6,8 kg (♀♀)
6,9 kg (♂♂)

6,5 kg (♀♀)
6,7 kg (♂♂)

Hodowla w obu rodach gęsi jest prowadzona w trzech etapach.
I etap – stado selekcyjne: 65 stadek selekcyjnych rodu W-11 i 33 stadka selekcyjne rodu W-33; 

w każdym stadku 1 samiec i 6 samic. W stadkach oceniane są samce w pierwszym roku użytkowania 
reprodukcyjnego i samice w drugim roku nieśności, po ocenie pierwszego sezonu w stadzie kontrolnym. 
Bardzo ważną czynnością przed zestawieniem stadek selekcyjnych jest wykluczenie pokrewieństwa mię-
dzy samcem i samicami do 4. pokolenia wstecz. W stadkach selekcyjnych prowadzona jest indywidualna 
kontrola i ocena cech reprodukcyjnych, w tym liczba zniesionych jaj, masa i cechy fizyczne jaj, wytrwa-
łość w nieśności, zapłodnienie jaj, wylęgowość piskląt i liczba gąsiąt od nioski. Z jaj zniesionych przez 
gęsi w stadkach selekcyjnych przeprowadza się lęgi indywidualne dla oceny hodowlanej rodziców. W za-
leżności od potrzeb fermy zarodowej, z czterech lub więcej lęgów indywidualnych pozyskuje się pisklęta 
do dalszej hodowli. W trakcie wylęgu przeprowadza się określenie płci gąsiąt, znakowanie znaczkami 
kłódeczkowymi o indywidualnym numerze i wpis do książki wychowu młodzieży.
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Rys. 1. Wykres produkcji piskląt gęsich w IZ PIB ZD Kołuda Wielka w latach 1963–2018

II etap – wychów młodzieży – kontrola i ocena cech mięsnych. W okresie wychowu młodzież 
jest utrzymywana w warunkach ujednoliconej technologii w celu wykluczenia wpływu środowiska na 
wyniki. W wychowie gąsiąt rodu W-11 rejestrowana jest masa ciała w dwóch określonych programem 
hodowlanym terminach. Następnie jest tworzona baza danych w ystemie SELEKT. Baza ta zawiera 
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wszystkie dane niezbędne do identyfikacji osobnika, a programy systemu SELEKT umożliwiają wy-
liczenie parametrów genetycznych i statystycznych, przyrostu masy ciała w jednostkach względnych 
i bezwzględnych, przeliczenie danych na indeks selekcyjny indywidualny, rodzinowy, dla płci i zbior-
czy dla rodu. Duże znaczenie w konstruowaniu indeksu selekcyjnego mają dokonywane przez selekcjo-
nera wybory celu selekcji, cechy sterującej i wielkości nacisku selekcyjnego.

W rodzie W-33 kontrola i rejestracja dotyczą większej liczby cech, w tym masy ciała w takich 
samych terminach jak dla rodu W11, uzupełnione o długość grzebienia mostka, długość przedramienia 
i grubość mięśni piersiowych. System SELEKT, wykorzystując równania regresji wielokrotnej, umoż-
liwia wyliczenie szeregu nowych cech, jak np. ogólna masa mięśni i masa tłuszczu ze skórą. Na bazie 
wszystkich danych tworzony jest indeks selekcyjny indywidualny, rodzinowy dla płci i zbiorczy dla 
rodu. Efektem pracy programów systemu SELEKT jest utworzenie KSIĄŻKI RODZIN – CECHY MIĘ-
SNE, oddzielnie dla rodów i płci. Na podstawie oceny osobników zawartej w Książce rodzin – cechy mięsne 
selekcjoner dokonuje wyboru gęsi do stada kontrolnego (samce i samice) i samców do stada selekcyjnego.

III etap – stado kontrolne, zestawione z samców i samic w pierwszym roku użytkowania re-
produkcyjnego. Celem oceny gęsi w stadzie kontrolnym jest wyłonienie samic o największej wartości 
hodowlanej i zakwalifikowanie ich do stada selekcyjnego. Gęsi w III etapie hodowli są utrzymywane 
w kojcach po 40 samic i 10 samców, gdzie prowadzona jest indywidualna kontrola i rejestracja cech 
reprodukcyjnych. Na podstawie wyników tworzona jest baza danych, a następnie KSIĄŻKA RODZIN 
– CECHY NIEŚNE, oddzielnie dla rodów. Książka zawiera wszystkie niezbędne informacje identyfiku-
jące konkretne gęsi (samice), wraz z danymi dotyczącymi mięsności i reprodukcji, w tym: wiek dojrza-
łości reprodukcyjnej, liczba jaj od nioski, średnia masa jaja, zapłodnienie jaj, wylęgowość piskląt z jaj 
nałożonych i zapłodnionych, liczba piskląt od nioski oraz indeks selekcyjny. W konstruowaniu indeksu 
selekcyjnego duże znaczenie ma dokonywany przez selekcjonera wybór cechy sterującej i wielkości 
nacisku selekcyjnego. Po ocenie cech reprodukcyjnych w stadzie kontrolnym dokonuje się wyboru 
samic do stada selekcyjnego na podstawie oceny cech mięsnych i reprodukcyjnych własnych, rodziny 
(sióstr), z uwzględnieniem wartości hodowlanej i użytkowej rodziców. Hodowla jednej generacji trwa 
trzy lata, ma zatem charakter ciągły i w każdym roku na fermie zarodowej jednocześnie utrzymuje się 
zarówno odchowywaną młodzież, gęsi w stadzie kontrolnym, jak i tzw. „superelitę”, czyli gęsi w stad-
kach selekcyjnych.

Efektywna praca i działalność pracowników Zakładu Doświadczalnego, przez konsekwentne za-
siedlanie ferm, doprowadziły do ujednolicenia krajowego pogłowia gęsi. Idea wyhodowania „krajowej 
gęsi uszlachetnionej” i zasiedlenia nią całej Polski została uwieńczona sukcesem.

Do zapewnienia właściwych warunków realizacji określonego programu doskonalenia stada zaro-
dowego gęsi oraz możliwości sprzedaży gąsiąt konieczne jest posiadanie nowoczesnego systemu wy-
lęgu piskląt.

Zakład Wylęgu Gęsi (ZWG)
W pierwszych latach istnienia fermy zarodowej zaczęto wylęganie gąsiąt w aparatach BBWS. Dość 

szybko okazało się, że pojemność tych aparatów jest niewystarczająca do zapotrzebowania. W 1979 r. 
wybudowano Zakład Wylęgu Gęsi, wyposażając go w komory lęgowe Reform Poldrob typu D-36 i kluj-
niki typu Atlas. Wybudowany zakład zaprojektowano na roczną produkcję 130 tys. gąsiąt.

Rozwój krajowej produkcji gęsiarskiej, opartej na gęsi hodowanej w Kołudzie Wielkiej następo-
wał dynamicznie, stale zwiększając zapotrzebowanie Zakładów Drobiarskich. W 1990 r. w Zakładzie 
Doświadczalnym wylężono ponad 140 tysięcy gąsiąt. W następnych latach nadal zwiększano ich pro-
dukcję, co wymagało doposażenia wylęgarni w komory lęgowe i klujnikowe oraz przeorganizowania 
funkcji niektórych pomieszczeń. Zmiany dotyczyły tak organizacji pracy, jak i zwiększenia zatrudnie-
nia. Dzięki tym zabiegom w 2012 r. wyprodukowano 266 021 szt. gąsiąt (rys. 1), tj. ponad dwukrotnie 
więcej w porównaniu do pierwotnych założeń. Kubatura wylęgarni nie była powiększana, zatem robiło 
się coraz ciaśniej. Decyzja o modernizacji i rozbudowie Zakładu Wylęgu Gęsi (ZWG), podjęta przez dy-
rektora Zakładu Doświadczalnego dr inż. E. Kłopotka, była ze wszech miar słuszna. „Stara” wylęgarnia 
nie dawała możliwości rozwojowych, ani na zwiększenie produkcji z powodu ograniczonej powierzchni 
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ani w zakresie doskonalenia jakości produkcji z uwagi na przestarzałe maszyny i urządzenia. Najstarsze 
komory lęgowe miały prawie 40 lat, były wielokrotnie remontowane, naprawiane, a w ostatnich latach 
napotykano na spore trudności w pozyskiwaniu części zamiennych. Pomimo wszelkich trudności, elek-
tryk Ireneusz Tobis stale utrzymywał je w należytej sprawności.

W marcu 2017 r. rozpoczęto prace związane z modernizacją i rozbudową Zakładu Wylęgu Gęsi. 
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia – Firmę BROSTER z Janikowa. Pierw-
szą łopatę wbito 4.04.2017 r. Do 10 czerwca 2017 r. lężono gąsięta w Kołudzie Wielkiej, a pozostałe 
zniesione jaja przewożono do Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, gdzie 
wylęgano i sprzedawano gąsięta do końca sezonu produkcyjnego. W czerwcu ekipa wykonawcy wkro-
czyła do wnętrza Zakładu Wylęgu Gęsi, wyburzając większość ścian, zdejmując podłogi i wkopując 
się w podłoże nawet na 70 cm. Nową wylęgarnię wyposażono w komory lęgowe i klujnikowe firmy 
PETERSIME. 13 stycznia 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i zwiedzanie nowego Zakładu Wylęgu 
Gęsi, połączone z okolicznościową konferencją pt. „Gęś Biała Kołudzka naszym narodowym dobrem”, 
pamiątkowym zdjęciem przy pomniku gęsi Białej Kołudzkiej® i przyjęciem dla zaproszonych gości 
i pracowników Zakładu. W ślad za tymi wydarzeniami nastąpiła produkcja, szkolenie pracowników, 
pierwsze nakłady jaj, pierwsze wylęgi gąsiąt i wreszcie pojawiło się zadowolenie z uzyskiwanych wy-
ników. Rozpoczęcie produkcji połączono z zastosowaniem udoskonalonej technologii lęgu gęsi, opra-
cowanej przez kierownika ZWG dr. inż. J. Badowskiego. Modyfikację technologii poprzedziły trzylet-
nie doświadczenia wykonane w ramach celu szczegółowego nr 06-009.2 (Badowski i in., 2014–2016). 
Uzyskane wyniki wylęgów przeprowadzonych w nowej wylęgarni i w nowych komorach okazały się 
bardzo dobre. Porównanie wyników z 2018 r. ze średnimi z ostatnich pięciu lat (2013–2017) zestawiono 
w tabeli 10. Najważniejszym parametrem, który charakteryzuje jakość lęgów, jest wylęgowość piskląt 
z jaj zapłodnionych. W 2018 r. był on wyższy o 4,64% w porównaniu do średniej z ostatnich lat. Sama 
wartość zwiększenia wylęgowości z jaj zapłodnionych o ww. wskaźnik jest bardzo ważna, ale dopiero 
przeliczenie jej na dodatkowe wylężone gąsięta w liczbie prawie 17 800 szt. w sezonie 2018 r. daje 
prawdziwy obraz efektów modernizacji.

Tabela 10. Porównanie niektórych wyników z 2018 r. ze średnią z 5 ostatnich lat

Okres
produkcyjny

Parametr

zapłodnienie
(%)

wylęgowość 
z jaj 

zapłodnionych
(%)

wylęgowość 
z jaj nałożonych

(%)

średnia liczba 
gąsiąt od nioski

(szt.)

liczba 
wylężonych gąsiąt

(szt.)

2013–2017 79,04 80,46 63,6 39,80 270 270*

2018 83,20 85,10 70,8 44,80 331 799

Różnica 4,16 4,64 7,2 4,98 61 529

*Liczba gąsiąt wylężonych w 2017 r.

Łącznie od 1963 do 2018 r. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka wyprodukował 7 371 498 gąsiąt. 
Przez pierwsze 24 lata wylężono 1 067 910 szt., a od 1987 r. przez następne 32 lata  6 303 588 gąsiąt. 
Do tych informacji należy dodać, że 1.04.2010 r., zarządzeniem dyrektora Instytutu Zootechniki PIB,  
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach została włączona w strukturę Zakładu 
Doświadczalnego Kołuda Wielka. W ślad za tym od 2011 r. w Dworzyskach zaczęto utrzymywać stado 
zarodowe gęsi Białej Kołudzkiej®, wylęgać i sprzedawać gąsięta. W ciągu ostatnich lat (2011–2012) 
wyprodukowano tam 328 518 szt. gęsi, co zaznaczono na wykresie (rys. 1). Od 2018 r. po sezonie wy-
lęgu gąsiąt wykonywane są usługowe wylęgi kacząt, jeśli jest takie zapotrzebowanie.
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Uroczyste otwarcie Zakładu Wylęgu Gęsi

Zakład Wylęgu Gęsi
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Dr inż. Halina Bielińska i dr inż. J. Badowski w ZWG

Kadra ZWG
Pierwszym Kierownikiem Zakładu Wylęgu Gęsi była inż. Felicja Filus, zootechnik i specjalista 

drobiarz, która ukończyła Technikum Drobiarskie w Chyliczkach. Opracowała i doskonaliła technolo-
gię lęgu gęsi w ówczesnych typach komór lęgowych, prowadziła selekcję gęsi i dobrze przygotowała 
swojego następcę.

Dr inż. J. Badowski pracuje w ZWG od 1987 r. Jest absolwentem Technikum Hodowlanego w Sa-
mostrzelu, studia ukończył w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a pracę doktorską pt. 
„Wpływ stopnia ochładzania jaj gąsiąt i jakości wody używanej do ich zraszania podczas inkubacji na 
wylęgowość” wykonał w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie w 2000 r., uzyskując stopień doktora 
nauk rolniczych. Od początku swojej pracy w Kołudzie Wielkiej, oprócz kierowania produkcją wylęgar-
ni, zajmował się pracą hodowlaną. Początkowo został selekcjonerem gęsi rodu W11, a później również 
rodu W-33, co z pasją wykonuje do tej pory.

Przez długie lata trzon kadry technicznej stanowiły dwie panie: Irena Hes, absolwentka Technikum 
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli i Barbara Szczepańska, absolwentka Technikum Rolniczego w Bieli-
cach. Obie były, w pełnym tego słowa znaczeniu, specjalistkami znającymi pracę zarówno w ZWG jak 
i na fermie gęsi, a gdy tego wymagano – również w laboratorium wełnoznawczym.

W skład zespołu techników okresowo wchodzili: Ewa Krawczak, Elżbieta Bartz, mgr inż. Anna 
Jarzynowska, mgr inż. Piotr Biel. Obecny zespół techników stanowią: mgr inż. Izabela Grdeń – pełniąca 
obowiązki zastępcy kierownika ZWG, mgr inż. M.A. Osikowski – specjalista w zakresie wykluczania 
pokrewieństwa kojarzonych gęsi i Jolanta Olejniczak – jednocześnie kasjerka wylęgarni, odpowiedzial-
na za sferę fakturowania sprzedaży. Wszyscy troje, oprócz wykonywania ciągłej pracy dotyczącej pro-
dukcji gąsiąt, biorą udział w przygotowaniu bazy danych do pracy hodowlanej. Wcześniej bazę danych 
tworzyły: mgr inż. Katarzyna Miąskowska, a następnie mgr inż. Wanda Orzechowska. Pierwszym elek-
trykiem w ZWG był Zygmunt Janiak, następnie Ireneusz Tobis, a obecnie Mirosław Pęziak i Łukasz 
Powała.

W Zakładzie Wylęgu Gęsi pracowało wiele osób. Z uwagi na sezonową produkcję skład zespołu 
pracowników ulegał zmianom.

Badania i osiągnięcia w ZWG
W Zakładzie Wylęgu Gęsi przeprowadzono szereg badań zmierzających do doskonalenia techno-

logii lęgu gąsiąt. Badania pozwoliły ocenić wpływ poszczególnych zabiegów i wielkości parametrów 
środowiska na efektywność wylęgów i jakość gąsiąt. W latach 1998–2000 kierownik ZWG J. Badow-
ski badał: „Wskaźniki wylęgowości jaj gęsi w zależności od sposobu przeprowadzania niektórych za-
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biegów technologicznych przed i w trakcie lęgu”. W wyniku badań stwierdzono, że najkorzystniejsze 
wskaźniki wylęgowości uzyskano z jaj przechowywanych przed lęgiem w zakresie temperatury 8–12oC 
i przy wilgotności względnej powietrza 65–70% oraz schładzanych do temperatury 30oC w określonych 
dobach inkubacji. Nie udowodniono wpływu rodzaju wody zastosowanej do zraszania jaj i temperatury 
klucia w zakresie 36,6–37,4oC na efektywność wylęgu. Wyniki tych badań były przedmiotem pracy 
doktorskiej kierownika ZWG, a następnie posłużyły do opracowania i wydania instrukcji wdrożeniowej 
na temat technologii lęgu piskląt gęsich.

W latach 2001–2004 J. Badowski, Elżbieta Pakulska i Halina Bielińska prowadzili badania w te-
macie statutowym: „Badania współzależności między cechami jaj gęsi a wylęgowością i wybranymi 
parametrami wzrostu wylężonych z nich gąsiąt”. Udowodniono odziedziczalność na poziomie średnim 
dla badanych cech jaj wylęgowych i istotność statystyczną współczynników korelacji między cechami 
jaj a masą ciała piskląt i rosnących gęsi do 11. tygodnia życia. Podjęto też badania nad wpływem wieku 
stada rodzicielskiego, od którego pochodzą gąsięta, jak i czasu upływającego od chwili wyjęcia gąsiąt 
z klujnika do momentu zasiedlenia wychowalni na wyniki odchowu i tuczu gęsi owsianej (J. Badowski, 
Halina Bielińska, Elżbieta Pakulska i E. Herbut, 2006–2007, temat: „Wpływ wieku stada rodzicielskie-
go oraz czasu zasiedlania na wyniki odchowu gąsiąt”).

W latach 2008–2009 badano: „Zastosowanie kwasu mlekowego i probiotyków w technologii lęgu 
gęsi” (J. Badowski, Halina Bielińska, Kamila Kłos). W wyniku badań stwierdzono, że kwas mleko-
wy dodawany do wody używanej do zraszania jaj podczas inkubacji nie przyczynia się do zwiększe-
nia wskaźników wylęgowości piskląt i nie wpływa na poprawienie higieny skorupy jaj. Zastosowanie 
zraszania jaj z klującymi się gąsiętami roztworem probiotyku BIOGEN D(w) wpłynęło natomiast na 
zwiększenie masy ciała 17-tygodniowych gęsi owsianych o ponad 260 g/szt.

W kolejnym temacie: „Wpływ probiotyków na wyniki odchowu i jakość mięsa gęsi białej kołudz-
kiej” (J. Badowski, Halina Bielińska, Kamila Kłos, 2011–2013) pogłębiono badania dotyczące pro-
biotyków stosowanych w żywieniu i ich wpływie na wyniki odchowu oraz jakość mięsa gęsi Białej 
Kołudzkiej®. Stwierdzono, że dodatek probiotyków do paszy wpływa na zwiększenie masy ciała gęsi 
rzeźnych. Podobną efektywność tuczu uzyskuje się stosując probiotyk od początku odchowu, jak i od 
10. tygodnia życia gęsi. Udowodniono również, że zwiększenie dawki probiotyku z 40 do 60 mld JTK/1 
t nie wpływa statystycznie istotnie na masę ciała gęsi rzeźnych. Stosowanie probiotyku w żywieniu nie 
ma też wpływu na wydajność rzeźną oraz jakość i skład mięsa gęsi.

W badaniach prowadzonych w ZWG w latach 2014–2016: „Wpływ zabiegów technologicznych 
podczas inkubacji jaj na wskaźniki lęgu piskląt gęsi Białej Kołudzkiej®”. (J. Badowski, Halina Bieliń-
ska, Kamila Kłos) podjęto tematykę wpływu zabiegów technologicznych związanych ze schładzaniem 
i ręcznym obracaniem jaj podczas inkubacji na wskaźniki wylęgu gąsiąt. W ciągu trzech lat badań zasto-
sowano siedem wariantów tego zabiegu, analizując ich wpływ na wylęgowość i jakość piskląt. Wyniki 
tych badań posłużyły do opracowania niektórych szczegółów w nowej technologii lęgu w komorach 
lęgowych PETERSIME.

Ponadto wydano broszury – w ramach upowszechniania i wdrażania:
Badowski J. (2001). Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 

i komorach klujnikowych typu ATLAS 180S. Instr. wdroż., Wyd. IZ PIB, i-10/2001, 8 ss.
Badowski J. (2004). Lęgi piskląt gęsich. Broszura upowsz., Wyd. IZ PIB, b-9/2004, ISBN 83-88253-

32-8, 29 ss.
Badowski J. (2006). Klucz do oznaczania wieku zarodków gęsich. Broszura upowsz., Wyd. IZ PIB, 

ISBN 83-60127-63-8, 40 ss.
Badowski J. (2008) Gęś Biała Kołudzka® – odchów piskląt. Instrukcja upowsz., Wyd. IZ PIB, i-6/2008, 

ISBN 978-83-7607-024-7, 28 ss.
Badowski J. (2008). Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik 

zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. Instr. wdroż., Wyd. IZ PIB, i-8/2008, ISBN 978-83-7607-
001-8, 14 ss.

Badowski J. (2009). Dokumentacja hodowlana i rejestr stad rodzicielskich gęsi Białej Kołudzkiej®. 
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Broszura upowsz., Wyd. IZ PIB, b-8/2009, ISBN 978-83-7607-014-8, 16 ss.
Badowski J. (2010). Przydomowy chów gęsi. Broszura upowsz., Wyd. IZ PIB, b-2/2010, ISBN 

978-83-7607-116-9, 28 ss.
Badowski J. (2010). Zastosowanie probiotyków w technologii lęgu gęsi. Instr. wdroż., Wyd. IZ PIB, 

i-1/2010, ISBN 978-83-7607-120-6, 16 ss.

50 lat hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®

Przedstawiając osiągnięcia Działu Chowu i Hodowli Gęsi należy zobrazować działalność hodowlaną 
i naukową pracowników zatrudnionych w ZD przez określony czas, a często kierujących pracami nauko-
wo-badawczymi, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do wytworzenia gęsi Białej Kołudzkiej®.

Dr inż. Andrzej Rosiński pracował w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka od 1.12.1982 do 
31.12.2001 r. Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskał w Instytucie Zootechniki w Krakowie (1990 r.) na 
podstawie rozprawy: „Zachowanie płciowe gęsiorów i gęsi białych włoskich a ich płodność”. Działal-
ność naukowa dr. inż. A. Rosińskiego była prowadzona na gęsiach (Anser anser) – gatunku zwierząt go-
spodarskich, na którym wykonano stosunkowo mało badań, a który jest istotny dla krajowej gospodarki 
z ekonomicznego punktu widzenia (eksport tuszek i elementów na rynek niemiecki). Obejmowała trzy 
podstawowe kierunki badawcze:

1. Biologia rozrodu oraz wpływ wybranych czynników środowiskowo-żywieniowych na wyniki 
reprodukcji gęsi;

2. Genetyka cech użytkowych gęsi oraz doskonalenie metod oceny użytkowości i selekcji ptaków;
3. Jakość produktów z gęsi (pierze, tuszka, mięso, tłuszcz) oraz technologiczne metody jej dosko-

nalenia.
W ramach pierwszego kierunku A. Rosiński przeprowadził badania nad kształtowaniem się wyni-

ków rozrodu gęsi białych kołudzkich (białych włoskich) w zależności od wieku kojarzonych ptaków, 
przy założeniu braku zmian w obsadzie stada, stwierdzając utrzymywanie się zdolności reprodukcyjnej 
do 13. sezonu nieśności. Należy zaznaczyć, że tak długofalowych badań nie prowadzono wcześniej na 
gęsiach domowych w żadnej jednostce naukowej w kraju. Kolejnym zagadnieniem, dotyczącym biolo-
gii rozrodu gęsi, były kompleksowe badania etologiczne, uwzględniające analizę behawioru rozrodcze-
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go i społecznego w powiązaniu z poziomem hormonów płciowych, oddziaływanie obu typów zacho-
wania na wyniki reprodukcji oraz charakterystykę tzw. bodźców kluczowych (w tym bioakustycznych) 
i reakcji behawioralnych gęsi w warunkach stresu.

Drugi kierunek naukowy obejmował badania nad kształtowaniem się parametrów genetycznych 
cech użytkowych w dwóch rodach gęsi białych kołudzkich – W-11 i W-33 (odziedziczalność, korelacje 
genetyczne i fenotypowe), konstrukcją indeksów selekcyjnych i oceną ich zastosowania w programie 
hodowlanym, oceną reakcji populacji na selekcję oraz oceną zdolności kombinacyjnej w krzyżowaniu 
międzyrodowym. Badania te miały charakter aplikacyjny, a ich efektem było wytworzenie nowego 
mięsnego rodu WD-3 (W-33) gęsi Białej Kołudzkiej®, który uzyskał licencję rodu zarodowego w 1990 
r. oraz udoskonalenie pod względem cech reprodukcyjnych rodu WD-1 (W-11).

W ramach trzeciego kierunku badawczego prowadzone były badania nad wpływem różnych sys-
temów żywienia (intensywny, półintensywny, dodatek do paszy mieszanek ziołowych) w odchowie 
i tuczu gęsi do 17. tygodnia życia na przyrosty masy ciała, wydajność rzeźną, jakość tuszki, tj. zawartość 
mięśni piersiowych, udowych, podudzi i otłuszczenie.

Andrzej Rosiński i Gabriela Elminowska-Wenda oraz pierwszy kołudzki komputer

Wyniki badań własnych i współpracowników przedstawiał na wielu konferencjach naukowo-tech-
nicznych w kraju i wielu kongresach, konferencjach i sympozjach zagranicznych. W wyniku realizacji 
prac naukowych powstała koncepcja pracy badawczej pt. “Wytworzenie mięsnego rodu WD-3 gęsi 
białych włoskich oraz wprowadzenie zestawu rodzicielskiego do produkcji mieszańców towarowych”. 
Za wykonanie tej pracy zespół pod kierunkiem dr. inż. A. Rosińskiego, z udziałem prof. dr. hab. S. 
Wężyka, mgr inż. Haliny Bielińskiej, mgr. inż. J. Badowskiego, inż. Teresy Czechlowskiej i inż. Felicji 
Filus, otrzymał w 1996 r. Nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W pracach badawczych w Dziale Chowu i Hodowli Gęsi w okresie 16.12.1976–31.12.1990 uczest-
niczyła dr inż. Gabriela Elminowska-Wenda. Pracę rozpoczęła jako starszy specjalista i pod kierunkiem 
doc. K. Bielińskiego i doc. Krystyny Bielińskiej uczestniczyła w badaniach nad rozrodem gęsi oraz 
kierowała tematem badawczym realizowanym w programie CPBR-10.3 pt. „Hodowla drobiu”. Dzięki 
dobrej współpracy w zespole zdobyła zarówno wiedzę z dziedziny chowu i hodowli gęsi, jak i solidne 
podstawy w zakresie warsztatu naukowo-badawczego. Działalność naukowa dr inż. Gabrieli Elminow-
skiej-Wendy obejmowała głównie metody doskonalenia cech produkcyjnych zwierząt, a szczególnie 
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wpływ wybranych czynników środowiskowych na wyniki produkcji gęsi.
Do podjęcia badań nad wpływem czynników środowiskowych (światło) i technologicznych (pro-

wokowane przepierzanie) na wyniki reprodukcji gęsi skłoniły zainteresowaną zarówno sezonowość 
rozrodu, jak i mała nieśność tych ptaków oraz niska odziedziczalność większości cech reprodukcyjnych. 
W ramach omawianego kierunku prowadziła badania nad możliwością wywołania drugiego cyklu nie-
śności oraz badania nad zastosowaniem nowych programów świetlnych w okresie nieśności dla gęsi 
białych włoskich.

Na podstawie wieloletnich badań, przeprowadzonych w latach 1983–1990 oraz wyników wdrożeń 
dr Gabriela Elminowska-Wenda ustaliła, że dla gęsi reprodukcyjnych rasy białej włoskiej (obecnie Biała 
Kołudzka®) optymalny dzień świetlny w okresie nieśności wynosi 8 lub 10 godzin/dobę, przy inten-
sywności około 14 lx, z możliwością zastosowania tzw. bodźca świetlnego przed rozpoczęciem cyklu. 
Wyniki tych badań szeroko wdrożono do praktyki.

Badania własne dr Elminowskiej-Wendy, dotyczące reprodukcji gęsi, obejmowały również analizę 
produkcyjności gęsi sztucznie unasienianych lub krytych naturalnie i utrzymywanych w klatkach oraz 
analizę wpływu wieku tych ptaków na utrzymywanie się ich zdolności reprodukcyjnej przy założeniu 
braku zmian w obsadzie stada.

Z zakresu biologii rozrodu zajmowała się także oceną wpływu jakości skorupy i błon podskorupo-
wych jaj wylęgowych na wyniki wylęgu kur i gęsi pochodzących ze stad zachowawczych. W wykona-
nych badaniach morfometrycznych zastosowała po raz pierwszy w Polsce komputerowy System Cyfro-
wej Analizy Obrazu. Umożliwiło to obiektywną analizę zdjęć mikroskopowych powierzchni skorupy 
i elektronogramów błony podskorupowej, a także uzyskanie danych ilościowych dotyczących liczby 
i wielkości mikropęknięć skorupy oraz gęstości i grubości włókienek wchodzących w skład zewnętrznej 
błony podskorupowej.

Z opisanego kierunku zainteresowań wywodzi się temat rozprawy doktorskiej Gabrieli Elminow-
skiej-Wendy – „Wpływ długości dnia świetlnego na wyniki rozrodu gęsi białych włoskich”, której pro-
motorem był prof. dr hab. S. Wężyk z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Na jej podstawie uzyskała 
w 1991 r. w Instytucie Zootechniki stopień doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki.

Dr inż. Elżbieta Pakulska pracowała w Zakładzie od 1.10.1971 do 30.11.2007. Rozpoczynała pra-
cę jako mgr inż. technologii żywności, organizowała zakładowe Laboratorium Chemiczne, w którym 
pracowała i kierowała nim do końca swojej pracy zawodowej. Początkowo była autorem lub współ-
autorem prac naukowych z dziedziny żywienia owiec, a następnie skupiła swoje zainteresowanie na 
gęsiach. W 1984 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy doktorskiej – „Tra-
wienie pektyn oraz niektórych frakcji włókna u gęsi”. Po otrzymaniu stopnia doktora, już jako adiunkt 
zajmowała się w Instytucie Zootechniki zagadnieniami badawczymi z zakresu: stosowania suszu z traw 
w mieszankach paszowych dla gęsi niosek, wykorzystania śruty rzepakowej w żywieniu gęsi niosek 
i jej wpływu na nieśność oraz wyniki wylęgu, wpływu podwyższonych dawek witaminy A i apoestru 
na wskaźniki reprodukcji u gęsi, stosowania dodatków mineralnych (kreda pastewna, preparat z muszli 
Oyta) na jakość skorup jaj i wskaźniki reprodukcyjne u gęsi. Dr Elżbieta Pakulska dużo uwagi i pracy 
poświęciła zagadnieniom jakości pierza i puchu, zwiększenia liczby podskubów oraz wpływu różnych 
czynników zewnętrznych, środowiskowych i genetycznych na jakość pierza.

Po 2003 r. ponownie wróciła do badań związanych z owcami, co ściśle wiązało się z dynamicznie 
rozwijaną w Zakładzie produkcją wyrobów z mleka owczego. W tym okresie bardzo intensywnie pu-
blikowała prace z tej tematyki; jest współautorem trzech patentów dotyczących sposobu wytwarzania: 
probiotycznego jogurtu, sera twarogowego ziarnistego i sera dojrzewającego z mleka owczego oraz 
dwóch chronionych prawnie przez Urząd Patentowy znaków towarowych: KOŁUDZKA OWCARELA 
i KOŁUDZKI SER OWCZY ELI.

Prace hodowlane na gęsiach białych włoskich, a następnie dalsze, mające na celu wytworzenie gęsi 
białej uszlachetnionej, były prowadzone przez zespół pracowników naukowo-technicznych Zakładu 
Doświadczalnego, do którego włączali się pracownicy Zakładu Hodowli Drobiu Instytutu Zootechniki 
z prof. dr. hab. S. Wężykiem na czele. Przez wiele lat Profesor brał czynny udział w przedsięwzięciach 
badawczych oraz hodowlanych, zmierzających do wytworzenia nowej gęsi białej kołudzkiej. Był ak-
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tywnym współwykonawcą w zespole (dr inż. A. Rosiński, mgr inż. Halina Bielińska, mgr inż. J. Ba-
dowski, inż. Teresa Czechlowska, inż. Felicja Filus i mgr inż. Anna Sochocka), zajmującym się pracami 
z zakresu selekcji i optymalizacji technologii użytkowania doskonalonych gęsi. W wyniku wieloletniej 
pracy wytworzono ród WD-1 o wysokich parametrach cech użytkowości nieśnej i mięsnej oraz o do-
brych wskaźnikach zapłodnienia jaj, wylęgu i odchowu piskląt. Dalszą pracę selekcyjną prowadzono 
w obrębie zamkniętej populacji wydzielonej z rodu WD-1. Efektem tych prac było wytworzenie no-
wego mięsnego rodu gęsi białych włoskich o symbolu WD-3, który uzyskał licencję rodu zarodowego 
w 1990 r. Ptaki z tego rodu charakteryzowały się większą masą ciała w porównaniu do rodu WD-1 
(o 400 g) oraz niższymi (o 10%) wskaźnikami płodności (zapłodnienie i wylęgowość).

Rody WD-1 i WD-3 gęsi białych włoskich w dalszym ciągu doskonalono pod względem wybra-
nych cech użytkowości. W okresie pięciu lat uzyskano poprawę wartości cech mięsnych w rodzie WD-
3, nie tracąc już uzyskanych wartości w rodzie WD-1. Obydwa rody są wykorzystywane w zestawie 
rodzicielskim do produkcji mieszańców towarowych. Gęsiory rodu WD-3 (obecnie W-33) są kompo-
nentem ojcowskim w krzyżowaniu z matecznym rodem WD-1 (obecnie W-11).

W 1996 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przyznał zespołowi realizatorów: dr. 
inż. A. Rosińskiemu – kierownikowi zespołu, prof. dr hab. S. Wężykowi, mgr inż. Halinie Bielińskiej, 
mgr inż. J. Badowskiemu, inż. Teresie Czechlowskiej, inż. Felicji Filus nagrodę I stopnia za pracę: Wy-
tworzenie mięsnego rodu WD-3 gęsi białych włoskich oraz wprowadzenie zestawu rodzicielskiego do 
produkcji mieszańców towarowych.

Współpraca prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta z ZD w Kołudzie Wielkiej z zakresu problematyki 
dotyczącej gęsi Białej Kołudzkiej® była realizowana w dwóch podstawowych zakresach: naukowo-

Prof. dr hab.
Stanisław Wężyk
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-badawczym i organizacyjno-promocyjnym. Pierwsza część dotyczyła badań prowadzonych w ZD nad 
warunkami utrzymania  gęsi w budynkach na ściółce z wykorzystaniem wybiegów i basenów kąpie-
lowych. Ważną sprawą była częstotliwość wymiany wody w tych basenach, ze zwróceniem uwagi na 
jej czystość mikrobiologiczną. Prowadzono także obserwacje nad dobrostanem gęsi. Przyczyniło się to 
do opracowania przez dr inż. Halinę Bielińską optymalnej technologii produkcji gęsi owsianej. Działa-
nia dotyczyły też jakości pozyskiwanego puchu, tak bardzo cenionego przez wiele krajów zachodnich, 
a zwłaszcza przez Japonię.

Udział prof. E. Herbuta zaznaczył się też w rejestracji znaku towarowego „Gęś White Kołuda” 
w Japonii 26 maja 2014 r. oraz w 28 krajach Europy 18 września 2015 r. Profesor E. Herbut w 2015 
i 2016 r. podpisał w imieniu Instytutu Zootechniki PIB umowy z firmami japońskimi na udostępnienie 
licencji wspomnianego znaku towarowego w celach promocyjnych. W tej współpracy zaangażowany 
był mieszkający w Polsce pan Kotaro Tatsuma.

W dniu 22 marca 2016 r. w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Kołuda Wielka miało miejsce 
spotkanie z 22-osobową delegacją japońską z firmy Nishikawa oraz współpracujących z nią właścicieli 
sklepów, specjalizujących się w sprzedaży wysokiej jakości pościeli. W spotkaniu, które prowadził mgr 
inż. E. Kłopotek, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, 
uczestniczyli: prof. dr hab. E. Herbut, dyrektor Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. Halina Bielińska, 
zastępca dyrektora Zakładu, Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowli Polskiej Białej Gęsi i Kotaro 
Tatsumo, dyrektor White Tech Sp. z o.o.

W tym samym dniu została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB a firmą Ni-
shikawa Sangyo na udostępnienie licencji znaku towarowego „Gęś White Kołuda” i promowanie puchu 
z gęsi Białej Kołudzkiej w Japonii. Warto nadmienić, że firma Nishikawa, której właścicielem jest pan 
Nishikawa, obchodzi swoje 450-lecie i jest prowadzona przez rodzinę od 15 pokoleń.

Puch z gęsi Białej Kołudzkiej jest najlepszym i najbardziej wartościowym puchem na świecie. 
Wykorzystywany jest do produkcji kurtek wysokogórskich i pościeli. W Instytucie Zootechniki, aby 
uniknąć zafałszowań, pracuje się nad metodą identyfikacji puchu na podstawie DNA. Trzeba nadmienić, 
że wcześniej została podpisana u mowa z firmą Kaneyo, również z Japonii. Umowa jest jedną z metod 
komercjalizacji znaku towarowego.
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Korzystanie z akwenu wodnego to nie tylko komfort utrzymania gęsi, 
ale też lepsza jakość puchu
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Korzystanie z akwenu wodnego to nie tylko komfort utrzymania gęsi, 
ale też lepsza jakość puchu

u góry – część brzuszno-piersiowa; poniżej –  część brzuszno-boczna

Dojrzały puch i pierze:
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Gęsi białe kołudzkie na pastwisku

Wybrane zagadnienia badawcze
Znaczący wkład w rozwój nauki o gęsiach wniosło wielu byłych i obecnych pracowników Zakładu 

Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Wśród nich trzeba wymienić: inż. Felicję Filus – kierującą przez 
wiele lat zakładem wylęgowym, mgr inż. Hannę Borys, dr. inż. J. Kaszyńskiego, mgr inż. Włodzimierza 
Elminowskiego, dr. inż. A. Rosińskiego – autora badań dotyczących m.in. behawioru i genetycznego 
doskonalenia gęsi, dr inż. Gabrielę Elminowską-Wendę – autorkę pionierskich prac nad programami 
świetlnymi dla gęsi reprodukcyjnych, dr inż. Elżbietę Pakulską – autorkę badań nad strawnością pasz 
i wartością biologiczną gęsich jaj wylęgowych, inż. Teresę Czechlowską – wieloletnią kierownik fer-
my zarodowej, która – jako wyjątkowy praktyk – była współautorem i współwykonawcą wielu badań 
naukowych i hodowlanych, a także obecnych pracowników, tj. wicedyrektora Zakładu, dr inż. Halinę 
Bielińską – wnikliwego naukowca i niezmordowanego propagatora chowu gęsi i spożywania gęsiny, dr 
inż. Kamilę Kłos – kierownika zarodowej fermy gęsi oraz dr. inż. J. Badowskiego – kierownika wylę-
garni gęsi i selekcjonera.

Badania te są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dobrostanu ptaków. Ze-
spół pracowników naukowo-technicznych, kierowany przez dr inż. Halinę Bielińską prowadzi w dal-
szym ciągu wiele badań związanych z pracami hodowlanymi i selekcyjnymi, żywieniem, rozrodem, 
systemami odchowu i utrzymania ptaków, nieśności i jakości jaj, mięsności, rodzaju i natężenia oświe-
tlenia, dobrostanu oraz jakości pierza.

Aby przybliżyć czytelnikom całość, często bardzo zawiłych, zagadnień do rozwiązania, należy po-
dać kilka danych charakteryzujących gęś domową, która udomowiono ponad 5000 lat temu. Gęsi są bar-
dzo związane z naturalnym środowiskiem (którego jest coraz mniej), lepiej niż inne zwierzęta wykorzy-
stują pasze gospodarskie o wyższej zawartości włókna surowego i dlatego często są nazywane „ptasim 
przeżuwaczem”. Długość przewodu pokarmowego (wg D. Jamroz, 2006) może dochodzić do 3–4 m (od 
dzioba do końca odbytu). Intensywność żywienia, dostęp do wody i różnorodność pasz o zróżnicowanej 
wartości pokarmowej wpływają na rozwój przewodu pokarmowego oraz długość i masę jelit, a także na 
różnorodność zasiedlających je mikroorganizmów. Specyfika trawienia u gęsi wynika także z faktu, że 
rolę i funkcję tzw. wola pełni rozszerzony przełyk, do którego jest wydzielana ślina zawierająca mucyny 
ułatwiające połykanie paszy. Do tego konieczny jest dostęp do wody. Właściwe trawienie odbywa się 
w żołądku gruczołowym, w którym kwas solny i enzymy proteolityczne rozpoczynają pracę rozkładu 
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białek. Bardzo długi i pojemny przewód pokarmowy gęsi stwarza korzystne warunki do trawienia pasz 
okopowych (marchew, buraki, brukiew, kapusta), zielonek, ziarna zbóż oraz nasion strączkowych. Mniej 
wskazane jest skarmianie surowych ziemniaków i kiszonek z uwagi na niski współczynnik strawności.

Realizacja własnego programu doskonalenia gęsi Białych Kołudzkich® wymagała przeprowadze-
nia szeregu badań, obserwacji i doświadczeń. Na przestrzeni wielu lat pracownicy naukowo-badaw-
czy samodzielnie i zespołowo rozwiązywali często bardzo skomplikowane problemy i zagadnienia, już 
wcześniej tu przedstawione. W okresie ostatnich 40 lat pracy hodowlanej nad gęsiami wykonano setki 
różnych badań, których wyniki publikowano, a bardzo często wdrażano do praktyki zootechnicznej. 
Prace z zakresu genetycznego doskonalenia gęsi oraz związane z zagadnieniami rozrodu i reprodukcji, 
a także wylęgu gąsiąt przedstawiono już w niniejszej monografii. Równolegle realizowano zadania/
tematy z zakresu: technologii utrzymywania i odchowu gęsi, różnych systemów żywienia i zestawów 
pasz, dobrostanu oraz higieny środowiska. Szczególną uwagę poświęcano zagadnieniom jakości otrzy-
mywanego końcowego produktu prac hodowlanych i technologicznych, tj. tuszki poubojowej jako do-
skonałego produktu żywnościowego.

Zagadnieniami w tym zakresie kierowała dr inż. Halina Bielińska. W pracach zespołu brało udział 
liczne grono pracowników naukowych i obsługa ptaków. Ich nazwiska wciąż przewijają się w opraco-
waniach poświęconych doskonaleniu gęsi, a także w instrukcjach wdrożeniowych. Pozwolimy sobie 
na wymienienie niektórych z nich. Profesorowie: Dorota Jamroz, Grażyna Znaniecka, Stefania Smu-
likowska, Roman Bochno, Ewa Kapkowska, Bronisława Chełmońska, Zenon Bernacki, Helena Pu-
chajda-Skowrońska, Danuta Kłosowska, Andrzej Faruga, J. Książkiewicz, Marek Bednarczyk, Tomasz 
Szwaczkowski oraz pracownicy ZD Kołuda Wielka: mgr inż. Wanda Orzechowska, Maria Hynek, Da-
nuta Gadacz, Maria Krzyżańska, Regina Krajewska, Ewa Stempowska, mgr inż. Katarzyna Miąskow-
ska, dr inż. Kamila Kłos.

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka stał się podstawową jednostką badawczo-doświadczalną 
w zakresie uszlachetniania krajowego pogłowia gęsi oraz miejscem pracy twórczej nad nowymi rodami 
i gęsią zarodową, która sprostałaby zapotrzebowaniu i wymogom eksportowym. Prace rozpoczęte przez 
Kazimierza i Krystynę Bielińskich (w 1962 r.) kontynuowano przez następne lata, aż do chwili obecnej, 
rozbudowując zespół ludzki i bazę pomieszczeniową wraz ze wzrostem stada podstawowego gęsi. Sze-
roki zakres prac prowadzonych przez długi okres czasu nie pozwala na analizę całości wyników badań. 
Pozwolimy sobie na przedstawienie wybranych tematów, mających istotny wpływ – poza czynnikami 
genetycznymi – na doskonalenie użytkowanej gęsi Białej Kołudzkiej®.

−	 Poziom białka i energii w żywieniu gęsi niosek (1985, Halina Bielińska, K. Bieliński);
−	 Wpływ strategii żywienia gęsi Białych Kołudzkich® na wyniki reprodukcji (1997, Halina Bie-

lińska, Teresa Czechlowska);
−	 Wyniki wstępnych obserwacji nad wpływem dodatku do paszy witaminy C na wskaźniki rozro-

du (1998, Halina Bielińska, J. Koreleski, J. Badowski);
−	 Technologia odchowu i żywienia gęsi tuczonych (1999, Halina Bielińska, Teresa Czechlowska);
−	 Wpływ dodatku do paszy witamin A, E i selenu na wyniki reprodukcji gęsi Białych Kołudz-

kich® (2000, Halina Bielińska, J. Koreleski, Elżbieta Pakulska, J. Badowski, A. Rosiński);
−	 Wpływ warunków utrzymania na wyniki reprodukcji i higienę środowiska (2000, Halina Bie-

lińska, E. Herbut, A. Rosiński, Katarzyna Miąskowska);
−	 Ekologiczne aspekty odchowu i tuczu owsianego (2000, Halina Bielińska – wdrożenia-szkolenia);
−	 Wpływ dodatku do paszy mieszanki ziołowej na wyniki reprodukcji (2003, Halina Bielińska, 

S. Wężyk, J. Badowski);
−	 Szacowanie umięśnienia ud i podudzi u mieszańców W-31 gęsi Białych Kołudzkich® (2013, Kamila 

Kłos, J. Badowski, Halina Bielińska);
−	 Jakość mięsa i tłuszczu gęsi owsianych utrzymywanych w modyfikowanych systemach żywie-

nia (2014, Halina Bielińska, Mariusz Pietras, Kamila Kłos, J. Badowski, R. Sandecki);
−	 Efekty ekonomicznego chowu gęsi owsianych (2014, J. Badowski, Kamila Kłos, Halina Bielińska);
−	 Opłacalność ekologicznego systemu chowu młodych gęsi rzeźnych (2007, Józefa Krawczyk, 

Halina Bielińska);
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−	 (Gęś Biała Kołudzka® – polska gęsina (2019, Marek Pieszka, Halina Bielińska, E, Kłopotek, 
Tadeusz Barowicz);

−	 Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej wartości mięsa i tłuszczu (2016, Halina 
Bielińska, E. Kłopotek);

Na podstawie wielu wyników badań i obserwacji z zakresu behawioryzmu opracowano i wdrożono:
1) technologię odchowu gąsiąt;
2) technologię utrzymania stada reprodukcyjnego;
3) zasady tuczu owsianego – Regulamin produkcji gęsi owsianych (wspólnie z KRD – IG);
4) zalecenia żywieniowe dotyczące poziomu białka ogólnego i energii metabolicznej w żywieniu 

gęsi;
5) udoskonaloną technologię lęgów piskląt gęsich;
6) Klucz do oceny wieku zarodków gęsich.

Efektem wieloletnich badań z zakresu żywienia gęsi, prowadzonych w Zakładzie Doświadczalnym 
w Kołudzie Wielkiej, było przedstawienie przez Halinę Bielińską pracy doktorskiej pt. „Efektywność 
niskobiałkowej mieszanki paszowej w żywieniu gęsi w okresie reprodukcji”, której promotorem był  prof. 
dr hab. J. Koreleski. Na podstawie ww. rozprawy Rada Naukowa IZ PIB w Krakowie nadała jej w 2000 
r. stopień doktora nauk rolniczych.

Jednym z warunków dalszego rozwoju produkcji gęsiny jest jakość i wygląd końcowego produktu 
– tuszki gęsi wraz z podrobami i tłuszczem. Na ocenę jakości składają się m.in.: struktura tuszki, udział 
mięsa i podrobów, zawartość pełnowartościowego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, wita-
min, mikroelementów, cholesterolu i innych biologicznie czynnych składników, skład chemiczny oraz 
wydajność technologiczna i spożywcza przy sporządzaniu potraw.

Wśród wielu czynników pozagenetycznych, wpływających na cechy jakościowe mięsa – wielkość 
tuszki oraz jej wygląd i konsystencję – należy wymienić m.in.: sposoby i systemy żywienia, zestawy 
pasz treściwych, zielonek, suszu i ziół, odmian owsa i jego formy, a także warunki utrzymania i zapew-
nienie dobrostanu.

Zainteresowanie określoną tematyką badawczą wynikało z potrzeb i założeń programu doskonale-
nia stada gęsi białych włoskich oraz wpływu tych prac na realizację programu uszlachetniania krajowe-
go pogłowia gęsi. Tworzone kierunki badawcze wynikały także ze współpracy z działami naukowymi 
Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie-Balicach oraz z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za 
granicą. Były wśród nich takie jednostki, jak: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, uczelnie 
rolnicze w: Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu i Warszawie, Uniwersytet w Me-
diolanie (Włochy), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie (Włochy). Istotna 
była także wymiana pracowników między ośrodkami naukowymi w: Niemczech, Francji, Chinach, czy 
dalekiej Japonii. Wiele cennych myśli i wskazówek metodycznych oraz własnego udziału do realizo-
wanych tematów wnieśli pracownicy naukowi IZ PIB w Krakowie-Balicach, m.in. profesorowie: S. 
Wężyk, J. Koreleski, M. Pietras, E. Herbut, Karol Węglarzy, F. Brzóska.

Dowodem uznania dla osiągnięć w zakresie hodowli gęsi dla Zakładu Doświadczalnego w Ko-
łudzie Wielkiej była propozycja współpracy z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
– EFSA (Parma, Włochy), skierowana pod adresem dr inż. Haliny Bielińskiej. EFSA (European Food 
Safety Authority) – to Agencja Unii Europejskiej zajmująca się niezależnym doradztwem naukowym 
na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Działa 
na terenie Europy od 21 lutego 2002 r. w oparciu o „Traktat Amsterdamski” z 1997 r., który uznał, że 
zwierzęta są obdarzone wrażliwością i dlatego wymagają szacunku poprzez zapewnienie im dobro-
stanu. Termin ten jest powiązany z takimi czynnikami biologicznymi, jak: stres, tolerancja, adaptacja, 
kondycja i homeostaza. Dobrostan jest takim stanem ustroju, w którym zwierzęta/ptaki potrafią dawać 
sobie radę lub uporać się z okolicznościami występującymi w środowisku.

Wstępną współpracę rozpoczęto z EFSA w zakresie dobrostanu w chowie i hodowli gęsi w 2010 
r. Prowadzono obserwacje w stadzie gęsi niezależnie od ich wieku, płci i kierunku użytkowania, w tym 
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odruchów społecznych, macierzyńskich i seksualnych. Dążono do stworzenia optymalnych warunków 
bytowania gęsi.

Dobrostan jest terminem bardzo szerokim. Obejmuje nie tylko zdrowie fizyczne, ale również me-
chanizmy fizjologiczne organizmu, pozwalające zwierzętom radzić sobie w zróżnicowanych, a często 
niekorzystnych warunkach środowiska. Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej przesłał, a następ-
nie przedstawił za pośrednictwem dr Haliny Bielińskiej na jednym z paneli kongresowych szerokie 
opracowanie pt. „Aspekty dobrostanu gęsi utrzymywanych na puch i mięso”, które zostało przyjęte 
z dużym zainteresowaniem. W 2015 r. rozpoczęto współpracę z Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu 
w Mediolanie (Włochy) w opracowaniu podręcznika o miarach/środkach bioasekuracji z myślą o roz-
powszechnieniu go na europejskich i chińskich farmach. Rezultatem trwającej dotychczas współpracy 
jest praca przygotowana do publikacji pt.: „Animal – based measures for on-farm welfare assessment 
for geese” (Carlo Tremolada, Halina Bielińska, Michela Minero, Valentina Ferrante, Elisabetta Canali 
i Sara Barbieri). 

Struktura organizacyjna i kadra KOB-HG
(wg stanu na 31.12.2019 r.)

KIEROWNIK KOB-HG
dr inż. Halina Bielińska

KIEROWNIK FERMY GĘSI
dr inż. Kamila Kłos

KIEROWNIK ZWG
dr inż. Jakub Badowski
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mgr inż. Rafał Sandecki
mgr inż. Piotr Biel
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Ewa Stempowska
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Irena Skarupińska, Maria Brud, Barbara Łapińska, Irena Kmita, Barbara Kujawińska, Elżbieta Grochal-
ska, Stanisław Kwiatkowski, Krzysztof Stempowski, Józef Grochalski, Ryszard Domagalski, Elżbieta 
Stypińska, Stanisław Racław, Edyta Dembińska, Waldemar Dembiński, Józef Szczepuła, Artur Szcze-
puła, Angelika Patuła, Małgorzata Stempowska, Aniela Pajencka, Hanna Borys.
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Pracownicy Zakładu Wylęgu Gęsi:
Jerzy Budzyński, Justyna Rojek, Teresa Stempowska, Małgorzata Stempowska, Beata Stempowska, An-
gelika Patuła, Dagmara Okonkowska, Wiesława Kwiatkowska, Barbara Kluczewska, Jan Michalczyk.
Byli pracownicy:
Małgorzata Szatkowska, Elżbieta Stramowska, Anna Tobis, Danuta Świtek, Marzena Popielińska, Ro-
mana Świtalska, Krystyna Szablewska, Janina Okonkowska, Janina Piwek, Pelagia Gotowicz, Geno-
wefa Piwek.

Pracownicy Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi

Domeną obecnej wicedyrektor Zakładu Doświadczalnego, a zarazem kierownika Krajowego 
Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi wraz z całym przedstawionym powyżej zespołem pracowni-
ków, były i są poczynania związane z pracami genetycznymi, żywieniem i technologią utrzymania gęsi, 
z zachowaniem dobrostanu, prowadzące do doskonalenia cech nieśnych i mięsnych gęsi Białej Kołudz-
kiej®. Działalność wdrożeniowo-szkoleniowa pozwoliła na szerokie rozpowszechnienie chowu gęsi, 
a tym samym zwiększenie możliwości eksportowych gęsiny oraz pierza i puchu. Na rynku krajowym 
natomiast znacznie wzbogacono jadłospis kulinarny.

W wyniku badań własnych, a także współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za gra-
nicą opublikowano ponad 580 prac: naukowych, popularnonaukowych, doniesień i referatów, instrukcji 
wdrożeniowych oraz ekspertyz. Wygłoszono setki wykładów z zakresu tematyki związanej z pracami 
genetycznymi, żywieniowymi, technologii utrzymania i rozrodu gęsi białej włoskiej, a później – Białej 
Kołudzkiej®. Pozwolimy sobie przedstawić niektóre z nich, mające istotne znaczenie w realizacji pro-
gramu doskonalenia gęsi tej rasy.
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Genetyka i prace hodowlane
−	 Genetyczne i fenotypowe zależności między cechami mięsnymi u gęsi Białej Kołudzkiej® 

z rodu W-33;
−	 Porównanie wzrostu gęsi Białej Kołudzkiej® z rodami hodowlanymi W-11 i W-33 do 17. tyg. 

życia;
−	 Parametry genetyczne;
−	 Wpływ pracy hodowlanej i środowiska na jakość gęsich produktów.

Rozród
−	 Badania nad wpływem warunków środowiskowych i zabiegów technologicznych na wyniki 

rozrodu;
−	 Wpływ temperatury lęgu na rozwój zarodków gęsich i jakość piskląt;
−	 Wpływ temperatury schładzania jaj gęsich podczas wylęgu na rozwój zarodków i jakość piskląt 

gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Wyniki rozrodu w warunkach skarmiania pełnoporcjowych mieszanek zróżnicowanych pod 

względem poziomu białka;
−	 Wpływ dodatku do paszy witamin A, C, E i selenu na wyniki reprodukcji gęsi;
−	 Wpływ temperatury inkubacji na wylęgowość jaj gęsich i jakość gąsiąt.

Odchów – wychów
−	 Wpływ okresowego ograniczenia spożycia paszy na dojrzałość brojlerów do uboju;
−	 Wpływ wieku na cechy fizyczne jaj i wylęgowość gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Wpływ wieku stada rodzicielskiego i czasu zasiedlania wychowalni na wyniki odchowu gąsiąt;
−	 Technologia odchowu i żywienia gęsi tuczonych;
−	 Wpływ poziomu oraz źródła witamin i mikroelementów w paszy dla gęsi na ich użytkowość.

Żywienie i fizjologia
−	 Susz z kukurydzy i kolb oraz ziarno w mieszankach pełnoporcjowych dla gęsi;
−	 Mączka z kryla w pełnoporcjowej paszy w zastępstwie soi;
−	 Bobik, łubin, groch – składniki mieszanek paszowych dla gęsi niosek;
−	 Wpływ dodatku enzymów do mieszanki z dużym udziałem śruty jęczmiennej skarmianej 

w okresie 5–14 tyg. życia na wyniki odchowu i tuczu gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Poziom białka i energii w żywieniu niosek a wyniki produkcyjne;
−	 Niższy poziom białka w mieszankach pełnoporcjowych dla gęsi reprodukcyjnych;
−	 Motylkowe – źródłem białka;
−	 Poziom metioniny i lizyny w mieszance paszowej na nieśność;
−	 Wpływ biologicznej wartości białka w diecie niosek na masę jaj i rozwój gąsiąt;
−	 Żywienie ziarnem zbóż a nieśność gęsi;
−	 Wpływ ograniczonej dawki pokarmowej w okresie przygotowania i nieśności na wyniki repro-

dukcyjne gęsi;
−	 Program żywienia gąsiąt w okresie odchowu i tuczu według opracowanej własnej receptury 

mieszanek paszowych.

Nieśność – jakość jaj
−	 Wpływ poziomu energii i źródła białka w mieszankach paszowych na produkcyjność gęsi niosek;
−	 Obniżenie poziomu energii w niskobiałkowej mieszance a nieśność gęsi;
−	 Charakterystyka przebiegu nieśności gęsi Białych Kołudzkich® – podsumowanie okresu 10-letniego;
−	 Wpływ różnych źródeł wapnia na jakość jaj i wyniki wylęgu u gęsi;
−	 Opracowanie metody oceny jakości jaj u gęsi;
−	 Wpływ temperatury schładzania jaj gęsich podczas lęgu na rozwój zarodków i jakość piskląt 

gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Współzależność między cechami fizycznymi jaj gęsich a wylęgiem i masą gąsiąt.
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Mięsność
−	 Wpływ intensywności żywienia w okresie 11–14 tyg. życia na produkcyjność rzeźną gęsi tu-

czonych;
−	 Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na przyrosty masy ciała, jakość tuszki i mięśni piersiowych;
−	 Wpływ intensywności żywienia i rodu na masę ciała i wartość rzeźną młodych gęsiorów;
−	 Określenie możliwości szacowania umięśnienia nóg gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Wykorzystanie przyżyciowych parametrów pomiarów gęsi do oceny ich wartości rzeźnej;
−	 Nowoczesne metody oceny otłuszczenia gęsi z wykorzystaniem równań regresji wielokrotnej.

Dobrostan – higiena środowiska
−	 Dobrostan gęsi i warunki ich utrzymania;
−	 Stan higieny środowiska i produkcyjność gęsi w różnych systemach utrzymania ptaków w cza-

sie rozrodu;
−	 Ekologiczne aspekty odchowu i tuczu owsianego gęsi;
−	 Wpływ warunków utrzymania gęsi na wyniki reprodukcji i higienę środowiska;
−	 Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych.

Program świetlny
−	 Wpływ zróżnicowanego natężenia światła podczas 10-godzinnego dnia świetlnego na wyniki 

rozrodu gęsi białej włoskiej;
−	 Produkcyjność gęsi utrzymywanych w warunkach: 10-, 9-, 8-godzinnego dnia świetlnego;
−	 Optymalizacja warunków świetlnych dla gęsi w czasie przygotowania do rozrodu i podczas 

nieśności.

Podskub gęsi
−	 Wpływ podskubu gęsi produkcyjnych i rosnących na wydajność pierza (prace podsumowujące 

wyniki reprodukcyjne).

Ekonomika
−	 Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gęsi w Polsce, w tym chów ekologiczny i jego efek-

tywność.

Można by sądzić, że już wszystko jest rozwiązane w zakresie chowu i hodowli gęsi, ale to tylko 
złudzenie. Gęś Biała Kołudzka® wymaga ciągłej pracy hodowlanej i organizacyjnej. Jest to niezbędne, 
aby ją nadal doskonalić, a jednocześnie nie stracić cennych walorów, które ją dzisiaj cechują. Dlatego 
też prace nad gęsią Białą Kołudzką nie zostały zamknięte. W najbliższych latach będą kontynuowane 
prace rozpoczęte w latach 2017–2019 oraz nowe tematy badawcze z zakresu:

−	 Badania nad jakością i składem mięsa oraz tłuszczu gęsi, w tym określenie możliwości i metody 
modyfikacji związanej z preferencjami konsumentów, jak również nad prozdrowotnym charak-
terem tłuszczu gęsi „owsianych”;

−	 Doskonalenie metod pozyskiwania pierza i puchu z podskubu gęsi jako zabiegu związanego 
z fizjologią tych ptaków;

−	 Opracowanie metod poprawy wskaźników lęgu gąsiąt;
−	 Badania nad nasieniem gęsiorów i jego jakością biologiczną poprzez optymalizację warunków 

środowiskowo-żywieniowych;
−	 Modyfikacja systemów żywienia z udziałem pasz niemodyfikowanych genetycznie;
−	 Opracowanie genomu gęsi Białej Kołudzkiej®;
−	 Opracowanie zasad i technologii racjonalnego żywienia gęsi oraz efektywnych receptur mie-

szanek paszowych;
−	 Zoptymalizowanie technologii lęgów gęsi zwiększających liczbę piskląt uzyskanych od nioski 
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i wdrożenie jej do praktyki w zakładach wylęgu gęsi;
−	 Modyfikowanie metod doskonalenia obu rodów gęsi Białej Kołudzkiej® w celu dostosowania 

jakości produktu do zapotrzebowania zakładów drobiarskich i konsumentów mięsa gęsiego;
−	 Monitorowanie zdolności kombinacyjnej obu rodów i mieszańców do produkcji „gęsi owsianej”.

Ochrona zdrowia gęsi
Obowiązkiem zarządzających fermą zarodową jest stała troska o zdrowie i dobrostan gęsi. Ważnym 

w tej kwestii aspektem jest przestrzeganie określonych terminów różnych zabiegów weterynaryjnych, 
m.in.: odrobaczania, szczepienia, profilaktyki. Odchowywana corocznie młodzież, jak i dorosłe sztuki 
są chronione przed dostępem do stref zagrożonych bytowaniem pasożytów układu pokarmowego. Po-
mimo tego zabezpieczenia, odrobaczanie przeprowadza się profilaktycznie w określonych terminach. 
Stosuje się dwa terminy odrobaczania. Pierwszy przed jesiennym zasiedleniem budynku, w którym 
będzie utrzymywane stado zarodowe i drugi dwa tygodnie przed szczepieniem poprzedzającym sezon 
nieśny.

Drugim elementem istotnym dla zdrowia gęsi jest ochrona przed chorobą Derzsy’ego. Cyklicznie 
stosuje się przeciw tej jednostce chorobowej uodparnianie przez iniekcję aktualnie dostępnymi szcze-
pionkami Deparvax lub Palmivax. Szczepi się już małe gąsięta w wieku 10–14 dni, a następnie po 14 
dniach od terminu 1. szczepienia. Gęsi dorosłe są szczepione w terminie 30 dni przed rozpoczęciem nie-
śności i powtórnie 14–20 dni od pierwszego terminu szczepienia. W zależności od rodzaju szczepionki 
iniekcja może być powtarzana w połowie sezonu reprodukcyjnego.

Zarówno ferma gęsi, jak i zakład wylęgowy podlegają stałemu monitoringowi epizootycznemu 
oraz kontroli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Inowrocławiu. Zgodnie z przepisami, zarówno 
gęsi zarodowe przed rozpoczęciem okresu reprodukcyjnego, jak i gęsi rzeźne przed odstawieniem do 
ubojni zakładu drobiarskiego w odpowiednich terminach są badane pod kątem zakażenia Salmonellą. 
Wjazdy na fermę i teren zakładu wylęgowego są zabezpieczone zadaszonymi nieckami dezynfekcyjny-
mi, a pomieszczenia inwentarskie podlegają harmonogramowi rutynowej dezynfekcji. Przed wejściem 
do każdego budynku rozmieszczone są maty dezynfekcyjne.

W Zakładzie Wylęgu Gęsi stosuje się program monitorowania czystości przez cykliczne pobiera-
nie wymazów, tzw. „mokrych” na wykluczenie Salmonelli i tzw. „suchych” na liczbę komórek bakterii 
i grzybów na badanej powierzchni sprzętu, ścian i posadzki pomieszczeń produkcyjnych. Ponadto, raz 
w miesiącu jest badany puch wylężonych gąsiąt, pobierany z komór klujnikowych oraz w przypadku 
lęgu kacząt jaja z niewyklutymi pisklętami. Pobrane próby są zabezpieczane, opisywane i dostarczane 
do Laboratorium Bakteriologicznego Wojewódzkiego Zakładu Higieny Weterynaryjnej, Filia w Toru-
niu. Zakład wylęgowy jest stale monitorowany pod względem zoohigienicznym. Program mycia i de-
zynfekcji poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych jest ujęty w harmonogramie dostosowanym do 
terminów przeprowadzania kolejnych procesów technologicznych.

Opiekę weterynaryjną nad fermą gęsi i owiec od wielu lat sprawują lekarze: Stanisław Grudziński 
i Marek Grudziński z Gabinetu Weterynaryjnego w Pakości.

Wdrażanie wyników z „chowu i hodowli gęsi Białych Kołudzkich®” do praktyki zootechnicznej
Liczne osiągnięcia i sukcesy Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krako-

wie-Balicach (powstałego w 1950 r.) służą praktyce rolniczej, głównie produkcji zwierzęcej. Szczególną 
rolę w przekazywaniu wyników badań do praktyki pełnią zakłady doświadczalne położone w różnych 
rejonach kraju. Jednym z nich jest ZD w Kołudzie Wielkiej k. Inowrocławia w województwie kujaw-
sko-pomorskim. W przeszłości zajmowano się w tym Zakładzie zagadnieniami związanymi z chowem 
i hodowlą bydła, owiec, trzody chlewnej oraz drobiu (kur), a także gęsi.

Na przestrzeni lat Zakład – jako jedyny w kraju – wyspecjalizował się w pracach nad „uszla-
chetnianiem krajowej populacji gęsi”. W wyniku wieloletnich prac prowadzonych przez pracowników 
naukowych, naukowo-technicznych i zootechników-selekcjonerów, w 1993 r. gęsi hodowane w ZD 
w Kołudzie Wielkiej otrzymały nazwę handlową Gęś Biała Kołudzka®, którą zatwierdziła Komisja ds. 
uznawania materiału hodowlanego przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od tego mo-
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mentu zainteresowanie „gęsią kołudzką” przeszło wszelkie oczekiwania – rozpoczął się „marsz” tych pta-
ków z województwa kujawsko-pomorskiego na inne rejony kraju.

Jedną z pierwszych ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych poświęconych gęsiom 
z Kołudy zorganizowano, wspólnie z organizacjami handlowymi, w dniach 12–13.10.2000 r. w Ino-
wrocławiu – pt. „Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospo-
darowania na tle warunków produkcyjnych”. Na spotkaniu tym przedstawiono zagadnienia związane 
z chowem i hodowlą gęsi, m.in.:

−	 Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gęsi w Polsce (K. Korman, Halina Bielińska, J. Ba-
dowski);

−	 Wpływ pracy hodowlanej i środowiska na jakość gęsich produktów (S. Wężyk, A. Rosiński, 
Halina Bielińska, Elżbieta Pakulska);

−	 Porównanie wzrostu gęsi Białych Kołudzkich® z rodów hodowlanych W-11 i W-33 do 17. tyg. 
życia (Kamila Kłos, Z. Bernacki, Halina Bielińska);

−	 Genetyczne i fenotypowe zależności między cechami mięsnymi u gęsi Białych Kołudzkich® 
(A. Rosiński, J. Badowski, S. Wężyk, Halina Bielińska);

−	 Wpływ czynników środowiskowych na użytkowość rozpłodową gęsi (A. Rosiński, Halina Bie-
lińska).

Przedstawione w referatach zagadnienia miały charakter szkoleniowo-wdrożeniowy, gdyż uczest-
nikami konferencji byli m.in. rolnicy bezpośrednio zainteresowani produkcją mięsa gęsiego, służba 
zootechniczna i weterynaryjna, pracownicy jednostek naukowo-badawczych i uczelni oraz przedstawi-
ciele różnych firm handlowych i paszowych, a także władz samorządowych.

Wzrost zainteresowania chowem i tuczem gęsi wymusił także konieczność prowadzenia różnego 
rodzaju spotkań szkoleniowych, konferencji czy sympozjów specjalistów z tego zakresu wiedzy – pra-
cowników ZD IZ PIB w Kołudzie Wielkiej, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prywatnych gabinetów 
weterynaryjnych oraz firm paszowych i banków. Pozwolimy sobie przedstawić program kilku takich 
spotkań przygotowanych i przeprowadzonych na życzenie zainteresowanych stron.

Kolejna zorganizowana na dużą skalę konferencja naukowo-techniczna (która została już przed-
stawiona wcześniej) odbyła się – w ramach jubileuszu 60-lecia Instytutu Zootechniki PIB – 11 maja 
2009 r. w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej.

Konferencja nt. „Polska rasa ‘Gęś Biała Kołudzka®’ – hodowla i chów” została zorganizowana 
wspólnie z Kujawsko-Pomorskim ODR w Minikowie w ZD w Kołudzie Wielkiej w 2013 r. Na konfe-
rencji każdy z uczestników (ponad 100 osób) otrzymał drukowane materiały i wysłuchał poszczegól-
nych wykładów/referatów, m.in. na następujące tematy:

−	 Hodowla gęsi w ZD IZ PIB w Kołudzie Wielkiej (J. Badowski);
−	 Specyfika i strategia żywienia gęsi białych kołudzkich (Halina Bielińska);
−	 Stan drobiarstwa w Polsce i efektywność produkcji gęsi (J. Wojciechowski, K-P ODR Mini-

kowo);
−	 Aktualne problemy zdrowotne oraz profilaktyka i zapobieganie chorobom w stadach gęsi (M. 

Urbanowski, specjalista chorób drobiu);
−	 Dzikie gęsi w Polsce. Charakterystyka gatunków i obszary występowania (R. Sandecki).

W 2014 r. miała miejsce konferencja w K-P ODR w Minikowie zatytułowana: „Owsiana gęś Biała 
Kołudzka® – warunki chowu, wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Odbyła 
się pod hasłem – „Gęś owsiana Biała Kołudzka® to nasze dobro narodowe”. Przedstawiono na niej sześć 
wykładów (wydrukowanych w 300 egz.) o następującej tematyce:

−	 Rynek drobiu w Polsce (J. Wojciechowski, K-P ODR Minikowo);
−	 Warunki chowu gęsi owsianych Białych Kołudzkich® (Kamila Kłos);
−	 Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów w hodowli gęsi (A. Filarski, Greenland Tech. 

E.M.);
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−	 Aktualne problemy zdrowotne w produkcji gęsi (M. Urbański, Vetur);
−	 Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych (J. Badowski);
−	 Kołudzka gęsina dobrze smakuje, a czy zdrowie nam ratuje? (Halina Bielińska).
W podsumowaniu tej konferencji stwierdzono, że istnieje bardzo duże zainteresowanie zagadnie-

niami chowu i tuczu gęsi, a także dalsze zapotrzebowanie na wiedzę w tym zakresie. Nastąpił także 
znaczny postęp w zwalczaniu chorób i pasożytów oraz stosowaniu profilaktyki weterynaryjnej.

W kolejnych latach zapotrzebowanie na wiedzę zaczęło dotyczyć nie tylko gęsi, ale też kaczek. 
W centrum zainteresowania znalazły się zagadnienia zdrowotne, zastosowanie nowych probiotyków 
w żywieniu, a także obsługa finansowa gospodarstw rolnych podejmujących się tuczu i chowu ptactwa 
wodnego.

W 2015 r. została zorganizowana konferencja przez ZD i ODR przy wsparciu różnych sponsorów, m.in. 
Banku BGŻ, Cargill, JHJ (preparaty dezynfekujące), B i B (Agencja Inwestycyjno-Handlowa) pod tytułem: 
„Hodowla i tucz drobiu wodnego w Polsce”. Zgromadziła w ZD kolejną grupę słuchaczy, którzy dostali 
do ręki wydrukowane materiały i wysłuchali następujących wykładów/referatów, zakończonych twórczą 
dyskusją:

−	 Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® (J. Badowski);
−	 Zasady odchowu i tuczu owsianego gęsi Białych Kołudzkich® (Halina Bielińska, Kamila Kłos, 

R. Sandecki);
−	 Aktualne tendencje w produkcji gęsi i kaczek (J. Wojciechowski, Anna Mońko, K-P ODR Mi-

nikowo);
−	 Odchów i żywienie kaczek rzeźnych (Joanna Kuźniacka, UTP Bydgoszcz);
−	 Aktualne problemy zdrowotne w produkcji drobiu wodnego (M. Urbanowski, specjalista cho-

rób drobiu);
−	 Zakwaszacze wieloskładnikowe i ich zastosowanie w produkcji drobiu wodnego i grzebiącego 

(M. Banaszak, B i B);
−	 Prezentacja produktów firmy JHJ (Anita Pilch, JHJ).
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Mogłoby się wydawać, że zainteresowany produkcją gęsiny rolnik ma już pełną wiedzę na ten 
temat. W praktyce stwierdzenie to mija się z prawdą, dlatego konieczne jest organizowanie corocznych 
spotkań zainteresowanych osób i podmiotów gospodarczych z dziedziny chowu i hodowli gęsi i kaczek, 
systemów ich żywienia i utrzymania oraz profilaktyki weterynaryjnej. Niestrudzonym i niezawodnym 
partnerem w organizowaniu tych konferencji jest dla ZD w Kołudzie zespół pracowników Kujawsko-
-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundacja Hodowców Polskiej Białej 
Gęsi (FHPBG), której prezesuje od lat Andrzej Klonecki. Godny podkreślenia jest również fakt współ-
pracy z ekspertem kulinarnym Piotrem Lenartem, zarówno w propagowaniu gęsiny, jak i jagnięciny 
podczas warsztatów kulinarnych i różnego typu akcji promocyjnych.
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Kolejna wspólnie zorganizowana doroczna konferencja (2016) miała znacznie poszerzoną tematy-
kę, m.in.:

−	 Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® – dawniej i dziś (J. Badowski);
−	 Aktualne problemy zdrowotne występujące w hodowli i produkcji gęsi (M. Urbanowski, spe-

cjalista chorób drobiu);
−	 Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej wartości mięsa i tłuszczu (Halina Bie-

lińska, E. Kłopotek);
−	 Działalność Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi (A. Klonecki, prezes Fundacji);
−	 Szlak polskiej gęsiny – jak zwiększyć spożycie (S. Głód, Cargill);
−	 Efektywność chowu gęsi (J. Wojciechowski, Anna Mońko, K-P ODR Minikowo);
−	 Gęsi, których nie znamy (R. Sandecki).

W 2016 r. przeprowadzono 28 szkoleń dla: producentów gęsi, szkół rolniczych, Kół Gospodyń 
Wiejskich i zainteresowanych stron. W sumie przeszkolono 1970 osób.

Przykład jednego szkolenia. Poruszone tematy: hodowla i chów gęsi; użytkowanie reprodukcyjne 
gęsi; krytyczne okresy odchowu gąsiąt; przyzagrodowy tucz gęsi (z warsztatami kulinarnymi); techno-
logia utrzymywania gęsi tucznych; profilaktyka i ochrona epizootyczna gęsi; „gęsina nie tylko na św. 
Marcina”.

Tematyka chowu i tuczu ptactwa wodnego już na stałe weszła do harmonogramu szkoleń ZD w Ko-
łudzie Wielkiej, K-P ODR w Minikowie i FHPBG (Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi). W 2017 
r. w ośrodku w Minikowie zorganizowano spotkanie nt. „Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu 
wodnego”, przedstawiające m.in. takie zagadnienia:

−	 Hodowla i chów gęsi w Polsce (J. Badowski);
−	 Stada zachowawcze gęsi i kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu 

Wodnego w Dworzyskach (R. Zwierzyński);
−	 Stada reprodukcyjne gęsi w Polsce w obliczu aktualnych zagrożeń (Halina Bielińska);
−	 Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Bialej;
−	 Firma Cargill;
−	 BGŻ BNP Paribas – bank zmieniającego się świata.
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W 2018 r., w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014–2020, zorganizo-
wano we współpracy z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi szkolenia w 12 miejscowościach 
województwa kujawsko-pomorskiego na temat: „Dobrostan gęsi w chowie przyzagrodowym”, które 
przeprowadziła dr inż. Halina Bielińska dla około 500 słuchaczy. W tymże roku wraz z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowano Konferencję nt.: „Nowoczesne rozwiązania w pro-
dukcji drobiu wodnego”. Tematyka konferencji była następująca:

−	 Produkcja drobiu wodnego w kraju (Anna Mońko, K-P ODR Minikowo);
−	 Zalecenia technologiczne produkcji gęsich jaj wylęgowych (Halina Bielińska, J. Badowski);
−	 Przyzagrodowy chów kaczek (R. Zwierzyński, Ewa Gornowicz);
−	 Wylęgowość piskląt w nowych warunkach technologicznych (J. Badowski, Halina Bielińska).

W 2019 r. wraz z K-P ODR w Minikowie i FHPBG zorganizowano w Zakładzie Doświadczalnym 
Kołuda Wielka konferencję pt.: „Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego”, na którą przybyło 
wielu zainteresowanych producentów gęsi i kaczek oraz pracowników Zakładów Drobiarskich. Wygło-
szono na niej pięć referatów:

−	 Zasady odchowu gęsi Białej Kołudzkiej® (Halina Bielińska);
−	 Stada rodzicielskie gęsi Białych Kołudzkich® – krajowy potencjał produkcyjny (J. Badowski);
−	 Uwarunkowania technologiczne w chowie kaczek rzeźnych typu pekin (R. Zwierzyński, Ewa 

Gornowicz);
−	 Aktualne problemy zdrowotne występujące u gęsi (M. Urbanowski, specjalista chorób drobiu);
−	 Upowszechnianie przyzagrodowego chowu gęsi przez Fundację Hodowców Polskiej Białej 

Gęsi (A. Klonecki, prezes Fundacji).

Pracownicy ZD Kołuda Wielka biorą czynny udział w doskonaleniu kadr weterynaryjnych. Dr inż. 
J. Badowski prowadził w 2013, 2016 i 2019 r. zajęcia z „Technologii chowu gęsi” na Specjalizacyjnych 
Studiach Podyplomowych – „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych” w Instytucie Medycyny Wetery-
naryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ostatnim okresie nastąpiło duże zainteresowanie przyzagrodowym chowem gęsi jako alternaty-
wą dla małych gospodarstw rolnych. Pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – FHPBG, 
przy wsparciu K-P ODR w Minikowie i IZ PIB ZD Kołuda Wielka, zorganizowała na terenie woje-
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wództw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego po 4 spotkania szkole-
niowe, które przeprowadziła dr inż. Halina Bielińska. W 16 spotkaniach na wymieniony temat uczest-
niczyło około 550 osób zainteresowanych tą gałęzią produkcji zwierzęcej. Szczególne zainteresowanie 
wykazała w tej materii młodzież ostatnich klas szkół rolniczych oraz właściciele gospodarstw o małej 
powierzchni.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest powołanie 17 lutego 2020 r. konsorcjum, w skład któ-
rego weszli:

−	 Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka,
−	 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Minikowie,
−	 Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
−	 i 7 rolników – hodowców gęsi.
Celem grupy jest stworzenie produktu „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”. Ptaki będą żywione przede 

wszystkim paszami gospodarskimi z dodatkiem paszy treściwej bez GMO, z wykorzystaniem białka 
pochodzenia krajowego (soja, łubin).

Na zakończenie informacji z zakresu szkolenia i wdrażania wyników badań naukowych z dziedzi-
ny chowu i hodowli gęsi przedstawiamy trzy wybrane instrukcje wdrożeniowe z lat 2017–2018:

Halina Bielińska – „Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych Białych Kołudzkich®”;
Halina Bielińska, J. Badowski – Wychów i utrzymanie stad rodzicielskich gęsi Białych Kołudz-
kich®”;
Halina Bielińska, J. Badowski – „Odchów gęsi rzeźnych”.

Zadowoleni hodowcy na Wystawie (2018)



Działalność  Zakładu  Doświadczalnego  IZ  PIB  w  Kołudzie  Wielkiej

181Wyniki  badań  naukowych

Nagrodzone gęsi i ich wystawcy
(od lewej: dr inż. J. Badowski, dr inż. Halina Bielińska, dr inż. Kamila Kłos)

     

Kołudzkie sukcesy i nagrody
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Szlaki polskiej gęsiny
W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost spożycia polskiej gęsiny. Okazało się, że są kon-

sumenci preferujący tego rodzaju mięso, a popyt wpływa korzystnie na rozwój produkcji gęsiny w kra-
ju. Należy wspomnieć, że tucz gęsi był znany od dawna. Gęsina była polecana już w pierwszej polskiej 
książce kulinarnej zatytułowanej „Compendium ferculorum”, wydanej w 1682 r.

Obecnie zaleca się utrzymywać gęsi do 16–17 tygodnia życia, żywiąc je w ostatnich trzech ty-
godniach ziarnem owsa. Ten rodzaj tuczu powoduje, że tuszka kulinarna wygląda bardzo dobrze i ma 
doskonały smak, wysoką zawartość białka, właściwy skład aminokwasów i wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, obniżających poziom cholesterolu. Charakteryzuje się także właściwą zawartością: 
żelaza, cynku, magnezu, potasu, fosforu i selenu oraz witamin – z grupy B i rozpuszczalnych w tłuszczu 
– A, D, E i K.

Zatem, gęsinę możemy zaliczyć do zdrowej żywności, ale pod warunkiem, że jej produkcja odby-
wa się w ekologicznych warunkach, z zastosowaniem naturalnych pasz w żywieniu i właściwych wa-
runków dobrostanu. „Fenomen polskiej gęsiny to efekt genotypu gęsi Białej Kołudzkiej® w połączeniu 
z zachowaniem wysokich wskaźników jakości pasz i dobrostanu”.

Projekt „Szlak polskiej gęsiny” jest realizowany przez dwa podmioty gospodarcze: firmę Cargill 
Poland – wiodącego producenta pasz dla zwierząt, w tym gęsi oraz największą w Polsce grupę produ-
kującą „młodą polską gęś owsianą” – Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi w Iławie. Inspiracją 
był jubileusz 150-lecia firmy Cargill, powstałej w USA w 1865 r. Na szlaku 150 restauracji serwuje się 
potrawy z polskiej gęsiny dostępne niemal na każdą „kieszeń” konsumenta. W tej kampanii mieści się 
także akcja, prowadzona wspólnie z Urzędem Marszałkowskim,  pt.: „gęsina na św. Marcina”, tj. 11 li-
stopada, w Narodowe  Święto Niepodległości, które można celebrować w gronie rodzinnym i przyjaciół 
oraz znajomych, spożywając smaczne i zdrowe potrawy z mięsa gęsi. Projekt „szlak polskiej gęsiny” 
jest uzupełniany działalnością Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, której zadaniem jest promocja 
ekologicznego chowu gęsi w celu otrzymania zdrowego i wartościowego mięsa oraz popularyzowanie 
produkcji pierza i puchu.

Chów odbywa się w ekologicznych warunkach w stadach liczących do 300 gęsi, które są żywione 
w sposób naturalny z dostępem do pastwisk i zbiorników wodnych. Efektem tych poczynań są sukcesy 
odnoszone na targach żywności w kraju oraz za granicą, np. na targach „Grűne Woche” w Berlinie, czy 
targach żywności ekologicznej „BioFach” w Norymberdze.

Dobra współpraca między Fundacją a Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej gwarantuje 
dalszy rozwój tej gałęzi produkcji, wzbogacając zestaw produktów spożywczych z polskiej gęsiny.
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Głównym daniem jubileuszowego obiadu w 2009 r. była oczywiście
gęś pieczona z jabłkami
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SZLAK POLSKIEJ GĘSINY

FUNDACJA HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI

Kontakt: Wróble 37, 88-153 Kruszwica; http://polskabialages.pl/;
e-mail: fundacja@ polskabialages.pl

 

DLACZEGO GĘŚ?

„Nie masz lepszej zwierzyny jeko nasza gąska, dobre piórko,
dobry mech, nie gań mi i miąska”

Tak napisał swego czasu na temat gęsi Władysław Kopaliński. Słowa te nadal są aktualne. Tradycja 
konsumpcji tego specjału sięga wielu stuleci. Gęsina polecana była nawet w pierwszej polskiej książce 
kucharskiej zatytułowanej „Conpendium ferculorum”, wydanej w 1682 r.

http://polskabialages.pl/
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Dyplomy i nagrody uzyskiwane przez ZD Kołuda Wielka są efektem osiągnięć
w dziedzinie hodowli i produkcji gęsi oraz drobiu wodnego
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Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie chowu i hodowli gęsi
Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych mają istotne znaczenie jako czynniki wspierające re-

alizację programów doskonalenia użytkowanych ras zwierząt, w tym ptactwa grzebiącego i wodnego. 
Wystawy są okazją do ukazania efektów pracy hodowców i naukowców. Dają szerokiej publiczności 
możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, a hodowcom – z przedstawicielami organizacji 
hodowlanych, naukowych, a także władz samorządowych i państwowych.

Wyrazem sukcesów Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej w dziedzinie hodowli i pro-
dukcji gęsi Białych Kołudzkich® oraz osiągnięć SZGDW w Dworzyskach w ochronie zasobów gene-
tycznych drobiu wodnego jest długa lista  nagród i wyróżnień uzyskiwanych na różnych wystawach 
i pokazach na przestrzeni wielu lat. Corocznie jest ona wzbogacana nowymi tytułami czempionów 
i wiceczempionów za stawki gęsi Białych Kołudzkich® oraz dla przedstawicieli innych ras gęsi i kaczek 
ze stad rezerwy genetycznej. Nagrody te są otrzymywane m.in. za najładniejsze ptaki, za wysoką jakość ma-
teriału hodowlanego, produkty spożywcze z gęsi i kaczek, a także za upowszechnianie wiedzy drobiarskiej 
i metod chowu i hodowli tych ptaków w praktyce rolniczej.

Na każdej wystawie czy pokazie przy stoiskach z drobiem zawsze jest wielu zwiedzających, szcze-
gólnie dzieci i młodzieży. Jest to dla nich często jedyna okazja zobaczenia w jednym miejscu i z bliska 
wielu ras i gatunków ptaków objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Program ten ma na 
celu zapobieganie wyginięciu małych populacji ptaków, już prawie nie spotykanych w chowie masowym.

Podsumowanie
W ostatnim 40-leciu głównym działaniem naukowo-badawczym i produkcyjnym były chów i ho-

dowla „Gęsi Białych Kołudzkich”® oraz utrzymanie rezerwy genetycznej dwóch ras owiec: merynosa 
polskiego odmiany barwnej i owcy kołudzkiej.

Do najważniejszych osiągnięć z zakresu chowu i hodowli gęsi należy zaliczyć:
−	 Wytworzenie cennego genotypu „Gęsi Białej Kołudzkiej”® oraz prowadzenie fermy zarodowej 

gęsi tej rasy o wysokich walorach nieśności i mięsności, przystosowanych do krajowych warun-
ków środowiskowych;

−	 Wyodrębnienie w ramach rasy „Gęsi Białej Kołudzkiej”® na podstawie wieloletnich badań 
naukowych i doświadczalnych dwóch rodów o zróżnicowanym poziomie użytkowości: W-11 
o wybitnych walorach reprodukcyjnych, doskonalonych w kierunku nieśności (ród mateczny) 
oraz W-33 o bardzo dobrej produkcyjności mięsnej (ród ojcowski);

−	 Zarejestrowanie w 2001 r. w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego „Gęsi Białej Kołudz-
kiej”® dla dwóch rodów;

−	 Powołanie w ZD Kołuda Wielka, decyzją dyrektora Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie-
-Balicach z dnia 1 stycznia 2003 r.  – Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi (KOB-
-HG) i powierzenie kierowania nim dr inż. Halinie Bielińskiej;

−	 Dalsza modernizacja i tworzenie nowych pomieszczeń inwentarskich dla stada gęsi z przy-
chówkiem;

−	 Ciągłość prac naukowo-badawczych i doświadczalnych nad doskonaleniem cech użytkowych 
„Gęsi Białej Kołudzkiej”®;

−	 Merytoryczny nadzór  KOB-HG nad stadami rodzicielskimi w kraju w zakresie chowu i ho-
dowli „Gęsi Białej Kołudzkiej”® oraz wdrażanie i upowszechnianie ich wyników w praktyce 
produkcyjnej;

−	 Popularyzacja działań na rzecz „spożycia mięsa gęsiego” poprzez promowanie chowu gęsi 
w warunkach gospodarstw ekologicznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod au-
diowizualnych. Efektem tej akcji jest zwiększenie spożycia mięsa gęsiego, jego dostępność 
w handlu oraz coroczne organizowanie „święta gęsi”;

−	 Stworzenie, od momentu powołania KOB-HG, dzięki wielu działaniom organizacyjnym i inwe-
stycyjnym nowoczesnej bazy do prowadzenia pracy hodowlanej i naukowo-badawczej; produkcja 
piskląt oraz utrzymywanie wielotysięcznego stada podstawowego „Gęsi Białej Kołudzkiej”®.
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Kolejni dyrektorzy ZD (wymienieni w pierwszej części monografii), w miarę możliwości orga-
nizacyjnych i finansowych Zakładu, przy dużym wsparciu dyrektorów IZ PIB w  Krakowie-Balicach 
(m.in. profesorów: Franciszka Klocka, Stefana Wawrzyńczaka, J. Krupińskiego, E. Herbuta, M. Pom-
py-Roborzyńskiego) oraz ich zastępców ds. nauki i infrastruktury (w tym zakładów doświadczalnych) 
– szczególnie Zdzisława Stencla i Józefa Śliwy, zmieniali na lepsze warunki do działań naukowych, 
doświadczalnych i produkcyjnych – co w konsekwencji zaowocowało stworzeniem dobrej terenowej 
placówki naukowo-badawczej, mającej duży wpływ na zmiany zachodzące w produkcji zwierzęcej 
i rolniczej w regionie i w kraju.

Przedstawiona w ogólnym zarysie informacja o działalności Zakładu Doświadczalnego Insty-
tutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej w zakresie produkcji 
zwierzęcej i roślinnej oraz naukowo-badawczej, a także wdrożeniowej, wykazuje, że uzyskane 
wyniki zależały od pracy wielu ludzi na różnych stanowiskach, w różnych działach produkcyj-
nych i naukowych, od ich zaangażowania i kompetencji zawodowych. Śledząc poczynania kolej-
nych dyrektorów ZD można zaryzykować stwierdzenie, że „cała działalność służyła potrzebom 
i rozwojowi polskiej produkcji zwierzęcej”. W nawiązaniu do tezy prof. Henryka Malarskiego, 
na przykładzie osiągnięć ZD Kołuda Wielka można stwierdzić, że zainwestowanie w naukę i do-
świadczalnictwo zootechniczne było skutecznym środkiem do podniesienia poziomu polskiej ho-
dowli zwierząt oraz że pracownicy Zakładu znacznie do tego przyczynili się, uzyskując w wielu 
dziedzinach najwyższe osiągnięcia w zakresie produkcji i nauki.

Zakończenie
Efekty działalności naukowo-badawczej i produkcyjnej Zakładu Doświadczalnego Instytutu 

Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, przedstawionej w niniejszej monografii dowodzą, że idea 
powołania takiej placówki naukowej w tak ważnym rejonie rolniczym kraju była ze wszech miar 
korzystna i właściwa. Prace naukowo-wdrożeniowe pozytywnie oddziaływały na proces odtwarzania 
populacji zwierząt gospodarskich oraz wzrost poziomu wiedzy rolniczej wśród producentów rolnych 
z małych i dużych gospodarstw, tak w najbliższym rejonie oddziaływania, jak i w województwach 
sąsiednich. Wieloletnie prace badawcze i hodowlane nad doskonaleniem krajowej populacji zwierząt 
doprowadziły do podniesienia ich wartości hodowlanej i produkcyjnej. Dzięki największemu osiągnięciu 
– wytworzeniu nowej rasy gęsi – Białej Kołudzkiej® – Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka stał się 
krajowym ośrodkiem chowu i hodowli gęsi w Polsce, znanym i cenionym też za granicą.

Zespół autorski składa wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej monografii, serdeczne 
podziękowania i ma nadzieję, że ta ceniona placówka naukowa, jaką jest Zakład Doświadczalny IZ PIB 
w Kołudzie Wielkiej, nadal będzie wpływać na rozwój produkcji rolnej w Polsce.
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Podsumowanie
Zgodnie z założeniami statutowymi, Instytut Zoo-

techniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie-
-Balicach obejmuje swoim wpływem obszar całego 
kraju. Działalność IZ PIB w przeważającej części była 
nastawiona na badania mające szybkie zastosowanie 
w praktyce rolniczej. W początkowym okresie istnienia 
Instytutu jego pracownicy wraz z terenową służbą rolną 
dążyli do zapewnienia użytkowanym gatunkom zwierząt 
gospodarskich właściwych warunków środowiskowo-
-żywieniowych, mających wpływ na uzyskanie dobrych 
efektów produkcyjnych i rozrodczych.

Bazą doświadczalną i pierwszym miejscem wdra-
żania wyników badań do praktyki były i są zakłady do-
świadczalne, które stanowią integralną część Instytutu. 
Spełniały one zawsze kluczową rolę we wdrażaniu wyni-
ków realizowanych badań naukowych i szkoleniu kadry 
służby rolnej – w zależności od swej lokalizacji – w róż-
nych regionach kraju w bardzo zróżnicowanych warun-
kach gospodarowania.

Przyczyniały się swą działalnością do podnoszenia 
wartości produkcyjno-hodowlanej użytkowanych zwie-
rząt gospodarskich oraz poziomu kultury rolnej poprzez 
doskonalenie sposobów uprawy ziemi ornej, zagospoda-
rowania użytków zielonych i konserwacji pasz gospodar-
skich. Dobra współpraca z Polską Akademią Nauk, instytutami i akademiami rolniczymi pozwalała na pro-
wadzenie wielu wspólnych badań oraz odbywanie praktyk zawodowych przez studentów uczelni rolniczych.

Poza działalnością naukowo-badawczą zakłady doświadczalne prowadzą też działalność produk-
cyjną – rolną i hodowlaną, osiągając w wielu dziedzinach wyniki na poziomie europejskim. Omawiając 
ich aktywność i osiągnięcia w perspektywie czasowej i w okresie transformacji polityczno-gospodarczej 
należy podkreślić, że dzięki pracy wielu zespołów ludzkich pod kierunkiem kompetentnych i twórczych 
dyrektorów i prezesów przetrwały trudne czasy i nadal realizują soje cele statutowe.

W ciągu całej mojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczyłem w pracach z zakresu chowu i ho-
dowli bydła we wszystkich zakładach doświadczalnych Instytutu Zootechniki, które posiadały stada 
bydła różnych ras.

W trakcie kolejnej dyskusji z prezesami zakładów doświadczalnych w Chorzelowie (dr  inż. Jerzy 
Fijał) i Odrzechowej (dr inż. Władysław Brejta) – w których przez ostatnie 10 lat byłem konsultantem 
ds. hodowli – zrodził się pomysł napisania monografii tych zakładów, dokumentujących wieloletnie 
prace i osiągnięcia. Temat należało potraktować szeroko, omawiając wszystkie działania na przestrze-
ni lat, zarówno w dziale nauki, produkcji zwierzęcej, jak i rolnej. Kierownicy działów hodowlanych, 
prowadzący fermy zwierząt w Chorzelowie zadeklarowali współpracę przy omawianiu zagadnień zwią-
zanych z poszczególnymi gatunkami zwierząt. Pomysł podjęli prezesi/dyrektorzy kolejnych ZD – dr 
inż. Eugeniusz Malinowski z Kołbacza, dr inż. Marian Kamyczek z Pawłowic oraz dr inż. Eugeniusz 
Kłopotek z Kołudy Wielkiej.

Bazą źródłową przy opracowaniu monografii były m.in. sprawozdania z realizowanych tematów 
badawczych, publikacje pracowników poszczególnych działów ZD, referaty, wykłady, materiały z kon-
ferencji naukowo-technicznych, broszury wdrożeniowe i upowszechnieniowe, a także dokumenty ar-
chiwalne pochodzące z Biblioteki IZ, uczelni rolniczych, CSHZ i zakładów doświadczalnych oraz moje 
własne notatki z wyjazdów do ZD.

Szczególną wartość posiadały informacje wieloletnich pracowników zakładów (często już na eme-
ryturze), którzy udostępnili wiele materiałów mówiących o pierwszych latach organizowania pracy 
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w ZD. Muszę przyznać, że zawsze spotykałem się z dużą życzliwością i chęcią pomocy przy opraco-
wywaniu poszczególnych zagadnień dotyczących prac prowadzonych w różnych okresach działalności 
zakładów doświadczalnych. Zostało to zaznaczone w opracowaniach poszczególnych monografii.

W obecnym okresie działalności naukowo-badawczej instytuty związane z rolnictwem, w tym In-
stytut Zootechniki PIB w Krakowie-Balicach, powinny podjąć dyskusję na temat dalszej roli zakładów 
doświadczalnych w badaniach, ich reorganizacji i – co bardzo ważne – określić sposób ich finansowania.

Zakłady naukowe Instytutu Zootechniki, prowadząc badania nad różnymi rasami zwierząt, mają 
wpływ na stan hodowli w całym kraju. Wydawało się konieczne przedstawienie działalności Zakładu 
Hodowli Bydła IZ. Tak też powstały dwa opracowania, omawiające:

−	 Wkład Instytutu Zootechniki w rozwój i doskonalenie populacji bydła mlecznego;
−	 Prace Instytutu Zootechniki dotyczące produkcji żywca wołowego.

Obydwie prace powstały we współpracy z dr inż. Bogumiłą Choroszy i ukazały się drukiem w „Wia-
domościach Zootechnicznych”. Są one chronologicznym przeglądem prac poświęconych zagadnieniom 
dotyczącym krajowych ras bydła oraz tworzeniu populacji bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego 
z wykorzystaniem użytków zielonych. Dokumentują prace wielu zespołów, współpracę Instytutu Zoo-
techniki z innymi organizacjami świadczącymi usługi dla rolnictwa.

Znaczący okres mojej pracy zawodowej poświęciłem zagadnieniom doskonalenia bydła rasy pol-
skiej czerwonej oraz pracom organizacyjnym nad tworzeniem rezerwy genetycznej tej rasy. Okazją 
do napisania kolejnej monografii stało się „120-lecie chowu i hodowli bydła polskiego czerwonego”, 
przypadające na okres 1894–2014.

Każda z kolejnych czterech monografii była inna, gdyż działalność poszczególnych zakładów róż-
niła się tematyką badań z racji posiadanych gatunków zwierząt, kadry naukowo-technicznej oraz umiej-
scowieniem prowadzonych doświadczeń w różnych rejonach kraju.

W 2018 r. z okazji corocznej hodowlanej imprezy, jaką jest „Pożegnanie wakacji w Rudawce Ry-
manowskiej”, z inicjatywy dr. inż. W. Brejty w rocznicę 100-lecia powstania państwa polskiego opra-
cowano z udziałem wielu pracowników IZ i organizacji hodowlanych monografię „100 lat polskiej 
hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach”. Na tym opracowaniu miały zakończyć się rozpoczęte 
w 2008 r. prace nad udziałem Instytutu Zootechniki – Zakładu Hodowli Bydła w doskonaleniu i rozwoju 
ras bydła użytkowanych w kraju.

Pod koniec 2018 r. zespół pracowników naukowych z ZD Kołuda Wielka z dyrektorem dr. E. 
Kłopotkiem na czele przystąpił do gromadzenia i opracowywania materiałów pozwalających na przy-
gotowanie monografii Zakładu. Zostałem poproszony do współpracy, mimo że nigdy nie zajmowałem 
się gęsiami. Zaangażowanie i pomoc pracowników kołudzkich pozwoliła na opracowanie monografii, 
która ukazała się drukiem w 2020 r.

W sumie, z moim udziałem zostało opracowanych 10 monografii, których tytuły i zespoły autorskie 
zostaną poniżej przedstawione.

−	 Jan Trela, Bogumiła Choroszy: Wkład Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w rozwój i doskonalenie krajowej populacji bydła mlecznego. Wiadomości Zoo-
techniczne, R. XLVIII (2010), 4: 3–30.

−	 Jan Trela, Bogumiła Choroszy: Prace Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badaw-
czego w zakresie produkcji żywca wołowego. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 
4: 11–56.

−	 Jan Trela, Piotr Kowol, Anna Majewska, Barbara Zdebska, Wacław Drożdż: 120-lecie  cho-
wu  i  hodowli bydła  polskiego  czerwonego. Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1: 
107–142.

−	 Jerzy Fijał, Jan Trela, Leszek Gacek, Józef Śliwa, Stanisława Kuczera, Józef Gruszecki, 
Daniel Panek: Działalność naukowo-wdrożeniowa oraz produkcyjna ZD IZ PIB w Chorze-
lowie Sp. z o.o. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV (2016), 2: 187–218.

−	 Eugeniusz Malinowski, Jan Trela, Józef Śliwa, Andrzej Olszewski, Bartosz Szymik, Marta 
Wieczorek-Dąbrowska: Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa oraz produkcyjna 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. Wiadomości Zoo-
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techniczne, R. LIV (2016), 3: 133–161.
−	 Władysław Brejta, Jan Trela, Aleksander Miejski, Józef Śliwa, Bartosz Szymik: Działal-

ność  naukowo-badawcza i wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego In-
stytutu  Zootechniki  PIB Odrzechowa  Sp.  z  o.o. Wiadomości Zootechniczne, R. LV 
(2017), 1: 125–177.

−	 Marian Kamyczek,  Jan Trela, Bartosz Szymik: Działalność  naukowo-badawcza, wdro-
żeniowa i  produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Pawłowi-
cach. Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 2: 184–231.

−	 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach. Praca zbiorowa. Wyd. IZ 
PIB, Kraków (2018):

•	 Jan Trela, Anna Majewska, Piotr Kowol, Wojciech Rasiński, Wacław Drożdż: Tra-
dycje chowu i hodowli bydła polskiego czerwonego – stan i perspektywy, ss. 27–57;

•	 Bogumiła Choroszy, Jan Trela, Zenon Choroszy, Aleksander Miejski, Marian Stachyra, 
Edgar Beneš: Miejsce rasy simentalskiej w Polsce – historia i perspektywy, ss. 58–68.

−	 Eugeniusz Kłopotek, Halina Bielińska, Kazimierz Korman, Jakub Badowski, Bronisław 
Borys, Kamila Kłos, Tadeusz Pakulski, Ewa Gornowicz, Anna Jarzynowska, Jan Trela: 
Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej. Wiado-
mości Zootechniczne, R. LVIII (2020), 1.

Z dużą przyjemnością muszę zaznaczyć, że zawsze spotykałem się z pozytywną reakcją na propo-
zycję współpracy przy opracowywaniu działalności poszczególnych działów naukowych czy produk-
cyjnych opisanych w wydanych monografiach. W imieniu wszystkich zespołów autorskich serdecznie 
dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu Zootechniki PIB i zakładów doświadczalnych za wspaniałą 
pomoc i współpracę, bez której monografie te nie powstałyby.

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Zespołem Wydawnictw – mgr Danutą Do-
browolską, mgr Bogusławą Krawiec, Marią Makarewicz, a także Renatą Skołubą (z Zakładu Hodowli 
Bydła), które zawsze z życzliwością służyły swą pomocą przy redagowaniu tych monografii.

Przedstawione w monografiach informacje o badaniach naukowych, wdrożeniach i wynikach pro-
dukcyjnych Zakładu Hodowli Bydła i zakładów doświadczalnych – świadczą pozytywnie o działalności 
tych placówek naukowo-hodowlanych, mających przez długi okres czasu duży wpływ na korzystne 
zmiany zachodzące w polskim rolnictwie, a szczególnie w produkcji zwierzęcej.

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa mojego przyjaciela, prof. dr. hab. Zygmunta Re-
klewskiego: „Uzyskany na przestrzeni 70 lat postęp hodowlany i produkcyjny zwierząt gospodarskich 
to wynik pracy wielu uczonych i zootechników, służb weterynaryjnych, organizacji hodowlanych i lu-
dzi opiekujących się zwierzętami” (Wiad. Zoot., 2015, nr 2).

Autorzy wymienionych monografii dedykują swoje opracowania jako małą cząstkę swego wkładu 
w rozwój Instytutu Zootechniki w Krakowie-Balicach z okazji 70-lecia jego powstania.

Wysoka ranga naukowo-badawcza zakładów doświadczalnych Instytutu Zootechniki PIB w Kra-
kowie-Balicach, których monografie zostały opracowane, wynikała także z faktu utrzymywania dużych 
stad zwierząt gospodarskich oraz olbrzymiej wiedzy praktycznej i organizacyjnej zespołów kierowni-
czych na czele z dyrektorami/prezesami: dr. inż. W. Brejtą, dr. inż. J. Fijałem, dr. inż. E. Malinowskim, 
dr. inż. I. Dymarskim, i dr. inż. M. Kamyczkiem, którzy prawie całe życie zawodowe przepracowali 
w swych zakładach, a także dr. inż. E. Kłopotkiem, pracującym w Kołudzie Wielkiej prawie 15 lat. 
Kierowanie zespołami różnych grup pracowniczych pozwoliło im na przeprowadzenie zmian i utrzy-
manie tych placówek  w trudnym okresie przeobrażeń ustrojowych i gospodarczych. Miałem szczęście 
i satysfakcję, że mogłem współpracować i przyjaźnić się z takimi wspaniałymi ludźmi przez długie lata 
mojej pracy w Instytucie Zootechniki.

Jan Trela
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