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WOJCIECH KAPELA�SKI, SALOMEA GRAJEWSKA   

PROBLEMATYKA RZE�NEGO U�YTKOWANIA LOSZEK 
JEDNORAZÓWEK 

 

S t r e s z c z e n i e 
 
Rze�ne wykorzystanie loszek po odchowaniu pierwszego miotu stwarza mo�liwo�� zmniejszenia 

kosztów produkcji wieprzowiny ze wzgl�du na równoczesne uzyskanie warto�ciowego materiału 
rze�nego oraz prosi�t. Podstawowym warunkiem osi�gni�cia korzy�ci jest wczesne wej�cie loszek w cykl 
rozrodczy, czyli maksymalne obni�enie wieku wyst�pienia płodnej rui i uzyskanie licznego miotu. 
Wykazano, �e zastosowanie diety z dodatkiem glukozy w �ci�le okre�lonym terminie podnosiło okresowo 
poziom insuliny i innych hormonów metabolicznych przyspieszaj�cych rozwój p�cherzyków jajnikowych 
oraz liczb� owulacji. 

Du�y wpływ na wyniki rozpłodu loszek uzyskano, stosuj�c biotechniczn� metod� hormonalnej 
stymulacji rui. Przydatno�� preparatów PMSG i hCG do indukcji i synchronizacji rui u młodych loszek 
otrzymuj�cych wcze�niej diet� insulinogenn� została potwierdzona przez autorów tak�e we 
wcze�niejszych badaniach. Alternatywnym sposobem przyspieszania dojrzało�ci płciowej loszek mo�e 
by� kontakt z dojrzałym knurem. Wykazano, �e grupa loszek stymulowana obecno�ci� knura wykazała 
wcze�niej płodn� ruj� (p � 0,01). Uzyskano równie� zadowalaj�c� liczb� prosi�t �ywo urodzonych w 
miocie, wynosz�c� �rednio 9,50 (I cykl rozpłodowy).  

Dotychczasowe wyniki oceny warto�ci rze�nej tusz loszek jednorazówek wskazywały na wysokie 
walory warto�ci rze�nej tuszy i jako�ci mi�sa. Loszki jednorazówki były ubijane w wieku około 11 
miesi�cy i wykazywały wyra�nie mniejsze otłuszczenie i wi�ksze umi��nienie ni� przeci�tne zwierz�ta 
rze�ne w wieku około 6 miesi�cy. Fakt wysokiego umi��nienia i małego otłuszczenia tusz, mimo du�ej 
masy ciała, odró�nia loszki jednorazówki od podobnych pod wzgl�dem wieku i masy ciała tzw. 
tuczników ci��kich. Mi�so zwierz�t starszych zawsze było cenionym surowcem do produkcji wyrobów 
luksusowych i markowych ze wzgl�du na du�e walory smakowe i od�ywcze, a tak�e przetwórcze. 
Wst�pne wyniki oceny jako�ci mi�sa potwierdzaj� w pełni wysok� jako�� mi�sa loszek jednorazówek. 
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Wprowadzenie 

W obecnym stanie nasycenia wieprzowin� rynku krajowego i europejskiego 
pojawia si� d��enie, z jednej strony do produkcji przetworów i wyrobów luksusowych 
o wysoko cenionych walorach smakowych, z drugiej natomiast do zmniejszenia 
kosztów produkcji i zwi�kszenia jej konkurencyjno�ci. Jednym ze sposobów 
osi�gni�cia tak wytyczonych celów mo�e by� rze�ne wykorzystanie loszek po 
odchowaniu pierwszego miotu. Produkcja tego typu materiału rze�nego – chocia� nie 
nowa – w obecnym czasie wymaga wielu nowoczesnych rozwi�za	 (równie� 
biotechnicznych) w zakresie pozyskiwania loszek wcze�nie dojrzewaj�cych, 
charakteryzuj�cych si� du�� produkcyjno�ci�, wykazuj�cych odpowiednio wysok� 
warto�� rze�n� i dobr� jako�� mi�sa. W konsekwencji, tak wykorzystywane loszki 
powinny umo�liwia� wysok� i ekonomicznie uzasadnion� efektywno�� produkcji. 

Dotychczasowe badania nad rze�nym wykorzystaniem loszek 

Próby wszechstronnej oceny przydatno�ci dwukierunkowej u�ytkowo�ci loszek, 
zarówno pod wzgl�dem produkcji prosi�t, jak i �ywca rze�nego były podejmowane w 
Polsce m.in. przez Alexandrowicza i wsp. [1] oraz Kotarbi	sk� i Kielanowskiego [29]. 
Badania Alexandrowicza zako	czyły si� wnioskiem, �e w warunkach sprzyjaj�cej 
koniunktury i zapotrzebowania na prosi�ta mo�na je uzyska� poddaj�c ubojowi loszki 
po odchowaniu pierwszego miotu. Podobnie wnioskowali Kotarbi	ska i Kielanowski 
[29], uznaj�c, �e produkcja mi�sa z loszek mo�e by� rekomendowana wówczas, gdy 
jest zapotrzebowanie na prosi�ta i je�li cena na ci��szy �ywiec jest do zaakceptowania. 
Jednocze�nie badania te wykazały du�� warto�� rze�n� tusz loszek jednorazówek, 
które charakteryzowały si� znacznie wi�ksz� zawarto�ci� mi�sa ni� niepokryte loszki 
kontrolne (tab. 1). 

Badacze brytyjscy [5, 6, 7, 10, 36] w szerokim zakresie oceniali rze�ne aspekty 
produkcji loszek jednorazówek. Rozpatrywano ró�ne terminy krycia w pierwszej, 
drugiej i trzeciej rui, uwzgl�dniano wiek i mas� ciała loszek przy kryciu, liczb� 
urodzonych prosi�t w miocie, termin odsadzenia prosi�t oraz termin uboju loch po 
odsadzeniu prosi�t, a tak�e sposób �ywienia, zu�ycie i wykorzystanie paszy przez 
zwierz�ta. 

Umi��nienie loszek jednorazówek było zdecydowanie wi�ksze, a otłuszczenie 
mniejsze ni� loszek kontrolnych [6, 10, 36]. Pewnym mankamentem tusz loszek po 
odchowaniu prosi�t była gorsza jako�� brzusznej cz��ci boczku z powodu niezupełnej 
inwolucji gruczołów mlecznych po laktacji [7]. Tym niemniej uwa�ano, �e system 
jednorazowego u�ycia loszek do rozpłodu, przy kryciu w pierwszej rui, jest najta	sz� 
metod� produkcji �ywca wieprzowego. 
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T a b e l a  1 
 
Charakterystyka tuczna i rze�na loszek tuczników i loszek jednorazówek. 
Fattening and slaughter characteristics of the fattener gilts and first farrowing gilts. 
 

Badana cecha 
Trait investigated 

Loszki tuczniki 
Fattener gilts 

Jednorazówki 
First farrowing gilts 

Liczba zwierz�t 
Number of animals 

14 14 11 

Okres testu [dni] 
Testing period [days] 

89,5 ± 2,1 175,6 ± 3,3 278 ± 3,7 

Masa ciała przy uboju [kg] 
Live weight at slaughter  

89,7 ± 0,1 130,5 ± 0,3 151,9 ± 3,9 

Przyrost dzienny [g] 
Daily gain  

664 ± 17 571 ± 11 438 ± 10 

Całkowite spo�ycie paszy [kg] 
Total feed consumption  

204,6 ± 4,1 447,8 ± 8,8 852,5 ± 16,7 

Pow. oka pol�dwicy [cm2] 
Loin eye area  

37,3 ± 1,4 47,8 ± 0,6 49,2 ± 1,4 


r. grubo�� słoniny (5 pom.) [cm] 
Av. backfat thickness  

2,5 ± 0,1 3,2 ± 0,1 2,4 ± 0,2 

Zawarto�� mi�sa w szynce [kg] 
Ham meat volume  

5,0 ± 0,1 6,5 ± 0,1 8,2 ± 0,2 

Zawarto�� mi�sa w półtuszy [kg] 
Hal-carcass lean meat volume  

17,1 ± 0,3 22,9 ± 0,3 29,6 ± 0,7 

Liczba prosi�t w miocie 
Number of piglets in a litter 

- - 8,8 

�ródło: / Source: [29] 

 
Badania nad metabolizmem białka i energii u pierwiastek i wieloródek oraz loch 

tuczników w pó�niejszych latach prowadzili Fandrejewski i Raj [12]. Lochy 
jednorazówki i wieloródki w porównaniu z lochami kontrolnymi miały ni�sz� 
wydajno�� rze�n�, wi�kszy procentowy udział mi�sa w badanych wyr�bach (pol�dwica 
i szynka), cie	sz� słonin� i wi�cej białka w tuszy (p � 0,01).  

Mo�liwo�ci oddziaływania na indukcj	 rui u młodych loszek 

Jedn� z gwarancji korzy�ci produkowania loszek jednorazówek jest wczesne ich 
wej�cie w cykl rozrodczy, czyli maksymalne obni�anie wieku wyst�pienia płodnej rui. 
Współczesne rasy �wi	 charakteryzuj� si� szybkim wzrostem, dzi�ki czemu w 
stosunkowo młodym wieku mog� osi�ga� du�� mas� ciała i tym samym spełniaj� 
wymagane kryteria zalecaj�ce krycie loszek po uzyskaniu odpowiedniej masy ciała i 
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odpowiedniej rezerwie tłuszczowej ocenianej grubo�ci� słoniny [35, 39, 40]. U obecnie 
preferowanych i u�ytkowanych ras i linii �wi	 wysokomi�snych cz�sto obserwuje si� 
pewne zakłócenia w wyst�powaniu dojrzewania płciowego oraz obni�enie płodno�ci i 
plenno�ci. 

Niew�tpliwie istotny wpływ na procesy rozrodcze i wyniki rozpłodu loszek i loch 
ma stosowane �ywienie zarówno w fazie odchowu, jak i pó�niejszego u�ytkowania. 
Zagadnieniom tym po�wi�cono wiele bada	 [8, 25, 32; 33, 44]. Wykazano, �e 
korzystny wpływ na wyst�pienie pierwszej rui i uzyskanie zadowalaj�co licznego 
miotu ma zastosowanie obfitego �ywienia przez 10 dni przed ruj�, tzw. „flush 
feeding”, co pozytywnie wpływa na rozwój p�cherzyków jajnikowych i selekcj� 
wi�kszej puli p�cherzyków przeznaczonych do owulacji [45]. Loszki po flushingu 
charakteryzuj� si� wy�szymi zawarto�ciami LH, FSH i estradiolu w okresie 
okołoowulacyjnym w porównaniu z loszkami �ywionymi tradycyjnie [2]. Zjawisko 
flushingu wyja�niane jest korzystnym oddziaływaniem insuliny i innych hormonów 
metabolicznych (hormon wzrostu, tyroksyna) na rozwój p�cherzyków jajnikowych. 

Innym naturalnym sposobem stymulacji dojrzało�ci płciowej loszek jest 
zastosowanie diety insulinogennej, pobudzaj�cej cykliczne poposiłkowe wydzielanie 
insuliny [42, 22, 23, 47]. Wykazano, �e wprowadzenie do diety (przy zachowaniu 
izokaloryczno�ci dawki) łatwostrawnych cukrów, najlepiej glukozy, skutecznie 
podnosiło okresowo poziom insuliny w surowicy [47] i w nast�pstwie zwi�kszało mas� 
jajników, mas� macicy i liczb� owulacji [20, 21]. 

Klasycznym ju� sposobem indukcji rui u młodych loszek jest biotechniczna 
metoda hormonalnej stymulacji rui poprzez iniekcj� w odpowiednim czasie hormonów 
gonadotropowych, PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) i hCG (human 
chorionic gonadotropin). PMSG przyspiesza rozwój p�cherzyków jajnikowych, a hCG 
indukuje owulacje. Przydatno�� tych preparatów jako metody regulacji reprodukcji u 
loszek i loch potwierdziło szereg bada	 i obserwacji [4, 11, 22, 23, 37, 46]. Wydaje 
si�, �e korzystnym sposobem poprawy kontroli owulacji i rozwoju układu rozrodczego 
u młodych loszek jest poł�czenie oddziaływania metabolicznych regulatorów 
pot�gowane diet� insulinogenn� ze stosowaniem tradycyjnych hormonów 
gonadotropowych. Uzyskuje si� wówczas zwi�kszon� receptywno�� układu 
rozrodczego na iniekowanie PMSG/hCG. Wykazano w do�wiadczeniach 
prowadzonych przez Kapela	skiego i wsp. [22], �e zastosowanie przez 25 dni diety 
wzmagaj�cej wydzielanie insuliny i nast�pnie iniekcyjne podanie PMSG/hCG 
przyspieszyło wyst�pienie pierwszej rui i spot�gowało jej objawy (p � 0,05). Dalsze 
badania [23] z zastosowaniem hormonalnej stymulacji dwóch kolejnych rui, po 
uprzednim stosowaniu diety insulinogennej, wykazały korzystny wpływ hormonalnej 
indukcji rui na obni�enie wieku wyst�pienia I płodnej rui, na synchronizacj� 
wyst�pienia II rui oraz na odpowiednio du�� liczebno�� prosi�t w miocie (tab. 2).  
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T a b e l a  2 

 
U�ytkowo�� rozpłodowa loch przy zastosowaniu diety insulinogennej i hormonalnej stymulacji dwóch 
kolejnych rui. 
The reproductive performance of gilts on an insulin-genic diet and with hormonally stimulated during 
their two consecutive estrus. 
 

Rodzaj diety / Diet types 
Badana cecha 

Trait investigated insulinogenna 
insulingenic 

standardowa 
standard 

Liczba loszek 
Number of gilts 

20 20 

Wiek loszek na pocz�tku bada	 [dni]  
Age of gilts at the beginning of the investigations [days]  

145,55 ± 1,43 146,40 ± 4,03 

Masa ciała na pocz�tku bada	 
Gilts’ body weight at the beginning of the investigations [kg] 

73,40 ± 5,10 73,95 ± 5,70 

Liczba dni od iniekcji hCG do I rui 
Number of days after the hCG injected to I estrus 

1,86a ± 0,66 6,14b ± 6,67 

Wiek loszek przy I rui [dni] 
Age of gilts at estrus I [days] 

174,21a ± 1,53 177,71b ± 5,85 

Wiek loszek przy II rui (krycie) [dni] 
Age of gilts at estrus I I (covering/mating) [days] 

196,11 ± 7,98 198,50 ± 7,10 

Liczba koszek pokrytych 
Number of mated gilts 

18 18 

Skuteczno�� krycia  
Covering/Mating efficiency [%] 

83,00 83,00 

Liczba loszek oprosionych 
Number of farrowed gilts 

15 15 

Liczba prosi�t �ywo urodzonych, cykl I 
Piglets born alive, cycle I 

10,27 ± 3,15 9,40 ± 1,96 

 cykl II / cycle II 11,14 ± 1,51 10,61 ± 1,04 
Masa miotu przy urodzeniu, cykl I 
Litter weight at birth, cycle I 

13,81 ± 3,28 14,12 ± 2,76 

 cykl II / cycle II 14,83 ± 1,43 15,04 ± 1,41 
Liczba dni do wyst�pienia rui po odsadzeniu:    
Period (in days) between the moment when estrus occurred 
and the indyvidual litters had been weaned:    

 I miotu / as for litter I  5,73 ± 2,86 5,27 ± 2,37 
 II miotu / as for litter II  5,78 ± 2,01 5,46 ± 2,90 

Obja�nienia: / Explanatory notes: 
a, b – statystycznie istotne przy p � 0,05 / a, b – statistically significant at p � 0,05 
A, B – statystycznie istotne przy p � 0,01 / A, B – statistically significant at p � 0,01 
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�ródło: Source: [23] 
Najbardziej zalecanym sposobem przyspieszania dojrzało�ci płciowej loszek jest 

bezpo�redni kontakt z dojrzałym knurem i to dwukrotnie ka�dego dnia [45]. Ten sam 
autor przytacza, �e loszki rasy duroc w wieku poni�ej 150 dni wymagały 17 dni 
stymulacji, podczas gdy loszki w wieku powy�ej 170 dni ju� tylko 7 dni. Skuteczno�� 
pokry� loszek stymulowanych knurem była wyj�tkowo wysoka i wynosiła 98,5%. 
Podobnie stwierdzono w badaniach Kapela	skiego i wsp. [19], �e spora grupa loszek 
stymulowana obecno�ci� knura, w porównaniu z indukowaniem rui iniekcj� 
PMSG/hCG, wykazała wcze�niej płodn� ruj� (171,6 wobec 193,4 dni; p � 0,01). 

Warto�� rze�na i jako�� mi	sa 

Dotychczasowe wyniki oceny warto�ci rze�nej tusz loszek jednorazówek 
wskazywały na wysokie walory warto�ci rze�nej tuszy i jako�ci mi�sa [17, 18]. Loszki 
jednorazówki w porównaniu z loszkami rze�nymi były starsze o około 5 miesi�cy (155 
dni), poniewa� były kryte w drugiej rui, przebyły ci��� i 21-dniowy okres karmienia 
prosi�t oraz 7–10 dniowy odpoczynek po laktacji i były ubijane w wieku �rednio 346,9 
dni �ycia. Dane charakteryzuj�ce warto�� rze�n� przedstawiono w tab. 3. Z aktualnie 
prowadzonych bada	 mo�na przytoczy� dane charakteryzuj�ce warto�� rze�n� loszek 
jednorazówek poddanych kryciu w pierwszej lub drugiej rui (tab. 4). Nie dowiedziono, 
aby charakterystyka rze�na tuszy w wyra�ny sposób ró�niła si� w zale�no�ci od 
terminu krycia loszek [19]. Nieco wi�ksze otłuszczenie w niektórych miejscach 
pomiaru grubo�ci słoniny u loszek krytych w drugiej rui nie spowodowało jednak 
statystycznie istotnych ró�nic w �redniej warto�ci grubo�ci słoniny. Na podkre�lenie 
zasługuje fakt wysokiego umi��nienia i małego otłuszczenia tusz, mimo �e masa ciała 
przy uboju była wysoka. To wła�nie odró�nia loszki jednorazówki od podobnych pod 
wzgl�dem wieku i masy ciała tuczników ci��kich produkowanych np. na potrzeby 
produkcji szynek markowych długo dojrzewaj�cych lub innych sortymentów wyrobów 
luksusowych. Mi�so zwierz�t starszych zawsze było cenionym surowcem do produkcji 
wyrobów luksusowych ze wzgl�du na du�e walory smakowe i od�ywcze, a tak�e 
przetwórcze. 

Badania wielu autorów [14, 27, 28, 31, 43] wykazały, �e w mi�sie zwierz�t 
ubijanych przy wy�szej masie ciała i tym samym starszych i bardziej dojrzałych 
wyst�puje mniej wad jako�ciowych typu PSE ni� w mi�sie zwierz�t młodszych i 
l�ejszych, nawet je�li s� to populacje obarczone genem wra�liwo�ci na stres [3, 14]. 
Wykazano te�, �e mi�so zwierz�t starszych nawet przy takim samym poziomie 
tłuszczu �ródmi��niowego zawiera wi�cej białka i mniej wody [3, 14, 43]. Du�o 
wcze�niejsze badania, nad wpływem wieku i masy ciała �wi	 na jako�� mi�sa i jego 
przydatno�� w przetwórstwie i produkcji szynek konserwowych, dowodziły wy�szych 
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walorów smakowych oraz bardziej po��danej barwy wyrobów z mi�sa zwierz�t 
starszych [16]. 

 
T a b e l a  3 

 
Charakterystyka loszek jednorazówek i loszek tuczników. 
Profile of the first farrowing gilts and fattener gilts. 
 

Loszki / Gilts Badana cecha 
Trait investigated Jednorazówki 

First farrowing gilts 
Tuczniki 

Fattener gilts 
Liczba loszek 
Number of gilts 65 39 

Wiek przy uboju [dni] 
Age at slaughter [days] 346,88A ± 13,04 191,50B ± 10,90 

Masa ciała przy uboju [kg] 
Live weight at slaughter  141,65A ± 13,23 105,20B ± 6,33 

Masa tuszy ciepłej [kg] 
Warm carcass weight  110,27A ± 12,22 82,91B ± 5,49 

Wydajno�� rze�na [%] 
Killing yield  77,76A ± 2,61 80,23B ± 1,94 

Długo�� tuszy [cm] 
Carcass length  95,38A ± 3,18 83,50B ± 1,84 

Powierzchnia oka pol�dwicy [cm2] 
Loin eye area  51,27A ± 7,51 45,57B ± 4,09 

Mi�sno�� tuszy, ULTRA-FOM [%] 
Carcas leanness, ULTRA-FOM  50,73 ± 5,35 48,76 ± 4,98 

Zawarto�� mi�sa w półtuszy (SKURTCh) [kg] 
Half-carcass lean meat volume [%] 

27,47A ± 2,71 
52,47 ± 3,67 

21,26B ± 1,59 
51,87 ± 3,28 


rednia grubo�� słoniny (n = 5) [cm] 
Av. backfat thickness 1,94A ± 0,38 2,71B ± 0,40 

Obja�nienia: / Explanatory notes: 
A, B – statystycznie istotne przy p � 0,01, A, B – statistically significant at p � 0,01 
�ródło: Source: [17] 
 

Pewnym wyja�nieniem wpływu wieku i jego oddziaływania na wła�ciwo�ci 
sensoryczne zwi�zane z po��danym profilem smakowito�ci i soczysto�ci mi�sa mog� 
by� wyniki bada	 Candek-Potokar i wsp., [9], gdzie wykazano wiele wa�nych 
zale�no�ci mi�dzy histologiczn� charakterystyk� mi��nia zmieniaj�c� si� wraz z 
wiekiem ubijanych zwierz�t a ocen� sensoryczn� produktu. Mo�na przypuszcza�, �e 
zwierz�ta starsze charakteryzuj�ce si� wi�ksz� dojrzało�ci� fizjologiczn� i somatyczn� 
wykazuj� nieco inne wzajemne proporcje i powierzchnie włókien poszczególnych 
typów (wolno kurczliwe oksydatywne STO; szybko kurczliwe oksydatywne FTO i 
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szybko kurczliwe glikolityczne FTG), a w zwi�zku z tym równie� inn� aktywno�� 
metaboliczn� mi��nia [9, 30]. 
 

T a b e l a  4 
 
Wska�niki warto�ci rze�nej tusz loszek jednorazówek krytych w I lub II rui. 
Carcass slaughter value of first farrowing gilts mated at I or II estrus. 
 

Krycie / Covering/Mating Badana cecha 
Trait investigated I ruja – estrus I II ruja – estrus II 

Liczba loszek 
Number of gilts 

34 36 

Wiek przy uboju [dni] 
Age at slaughter [days] 

338,1A ± 21,8 362,5 B ± 10,9 

Masa ciała przy uboju [kg] 
Live weight at slaughter  

149,6 ± 18,3 154,8 ± 13,4 

Masa tuszy ciepłej [kg] 
Warm carcass weight  

118,0 ± 15,4 121,3 ± 10,5 

Wydajno�� rze�na [%] 
Killing yield  

78,8 ± 2,0 78,8 ± 1,9 


r. grubo�� słoniny (5 pom.) [cm] 
Av. backfat thickness  

2,06 ± 0,57 2,25 ± 0,56 

Powierzchnia oka pol�dwicy [cm2] 
Loin eye area  

53,40 ± 8,26 54,80 ± 7,81 

Mi�sno�� tuszy UFOM [%] 
Carcass leanness, ULTRA-FOM  

53,39 ± 5,45 50,88 ± 5,98 

Masa szynki wła�ciwej [kg] 
Proper ham weight  

12,93 ± 1,74 13,28 ± 1,20 

Masa mi�sa w szynce [kg] 
Ham meat weight  

8,81 ± 1,13 8,99 ± 0,92 

Masa pol�dwicy bez słoniny [kg] 
Loin weight without backfat  

6,81a ± 1,44 6,19 b ± 0,78 

Masa słoniny z pol�dwicy [kg] 
Loin backfat weight  

3,49 ± 1,07 3,98 ± 1,02 

Obja�nienia: / Explanatory notes: 
a, b – statystycznie istotne przy p � 0,05, a, b – statistically significant at p � 0,05 
A, B – statystycznie istotne przy p � 0,01, A, B - statistically significant at p � 0,01 
�ródło: / Source: [19] 

 
Jak podkre�laj� Karlsson i wsp. [24], włókna mi��niowe nie stanowi� struktury 

statycznej, lecz łatwo dostosowuj� si� do zaistniałych potrzeb mi��ni i hormonalnych 
lub nerwowych impulsów. Wzajemne proporcje poszczególnych typów włókien 
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mi��niowych ulegaj� zmianom wraz z wiekiem i aktywno�ci� zwierz�cia [34, 38, 41]. 
S� te� determinowane zało�eniami genetycznymi zwierz�t [26, 13] i wykazuj� du�e 
powi�zania z cechami jako�ci mi�sa [15]. 
 

T a b e l a  5 
 
Wska�niki jako�ci mi�sa loszek jednorazówek i loszek tuczników. 
Indicators of meat quality of the first farrowing gilts and fattener gilts. 
 

Loszki / Gilts 
Badana cecha 

Trait investigated Jednorazówki 
First farrowing gilts 

Tuczniki 
Fattener gilts 

pH1 6,63A ± 0,43 6,34B ± 0,36 
pHk 5,48 ± 0,06 5,48 ± 0,11 
WHC – woda lu�na [%] 
WHC – loose water  

20,97 ± 2,45 21,55 ± 1,50 

Plastyczno�� [cm2] 
Plasticity  

2,36a ± 0,23 2,22b ± 0,17 

Swobodny wyciek soku [%] 
Drip loss  

2,02A ± 1,19 5,11B ± 3,85 

Dominuj�ca długo�� fali [nm] 
Dominant wavelength  

588,6A ± 2,26 585,3B ± 1,83 

Nasycenie barwy [%] 
Colour saturation  

26,00A ± 3,29 23,84B ± 3,08 

Jasno�� barwy [%] 
Colour lightness  

20,45A ± 2,38 25,29B ± 2,45 

Barwniki mi��niowe [�g/g] 
Muscle pigments  

77,34A ± 29,22 49,27B ± 11,62 

Sensoryczna ocena jako�ci mi�sa [pkt] 
Sensory assessment of meat [scores] 

3,02 ± 0,18 2,95 ± 0,11 

Mi�so normalne [%] 
Normal meat  

100,00 100,00 

Obja�nienia: / Explanatory notes: 
a, b – istotne przy P � 0,05, a, b – significant at P � 0,05 
A, B – istotne przy P � 0,01, A, B - significant at P � 0,01 
�ródło: / Source: [17] 
 

Wst�pne wyniki oceny jako�ci mi�sa loszek jednorazówek zamieszczone w tab. 5. 
w pełni potwierdzaj� te obserwacje i wnioskowania. Wykazano bowiem �e pH1 było 
prawidłowe i wysokie, wodochłonno�� mi�sa bardzo dobra, plastyczno�� mi�sa 
wysoka, wskazuj�ca na odpowiedni� jego krucho��, swobodny wyciek soku w trakcie 
składowania niewielki, wysoka warto�� dominuj�cej długo�ci fali �wiatła wskazuj�ca 
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na wysoki udział czerwieni, wysoka warto�� nasycenia barwy podkre�laj�ca jej 
czysto�� kolorymetryczn� oraz odpowiednio ciemna barwa przy du�ej zawarto�ci 
barwników hemowych – wszystko to potwierdza po��dan� charakterystyk� wysokiej 
jako�ci mi�sa loszek jednorazówek. Stosowana przez autorów klasyfikacja 
wyst�powania wad jako�ci nie wykazała �adnych objawów mi�sa PSE ani DFD. 

Podsumowanie 

Reasumuj�c, mo�na stwierdzi�, �e u�ytkowanie loszek jednorazówek mo�e 
stanowi� metod� korzystnej produkcji wieprzowiny. Badania jeszcze trwaj� i dopiero 
po ich zako	czeniu przeprowadzona zostanie dokładna analiza porównawcza obu grup 
loszek – tuczników i jednorazówek z uwzgl�dnieniem oceny ekonomicznej produkcji. 

 
Praca w cz��ci finansowana przez KBN, grant nr PB2P06Z 001 26 
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THE ISSUE OF SLAUGHTER UTILISATION OF THE FIRST FARROWING SOWS 
 

S u m m a r y 
 

When utilizing the first farrowing sows for slaughter purposes, after they have reared their first litter, 
it is possible to decrease costs of the pork meat production, because valuable slaughter material is 
obtained at the same time as are piglets. The basic prerequisite to gain a profit is that the first farrowing 
sows enter a reproductive cycle early enough, i.e. it is necessary to maximally lower the age of fertile 
estrus to occur, and to produce numerous litters. In this paper, it was proved that the application of 
glucose-supplemented diets at specific, exactly predetermined time points resulted in a periodic increase 
in the level of insulin, and in other metabolic hormones accelerating the development of ovarian follicles 
and the number of ovulations. 

It was stated that a biotechnical method of hormonal estrus stimulation applied strongly influences the 
results of gilt reproduction. The usefulness of PMSG and hCG preparations in inducing and synchronising 
estrus in the first farrowing sows, which were previously fed insulinogenic diets, was also confirmed by 
our previous investigations. An alternative method of accelerating the sexual maturity of first farrowing 
sows is to expose them to contacts with a mature boar. It was proved that a group of gilts stimulated by 
the presence of boar showed an earlier fertile estrus (p<0.01). In addition, the first farrowing sows 
produced a satisfactory number of live piglets in a litter amounting to averagely 9.50 (the first 
reproductive cycle). 

The hitherto results of assessing the slaughter value of gilt carcasses indicated that both their slaughter 
valued and their meat quality were high. The first farrowing gilts were slaughtered at an age of about 11 
months; their fattening characteristic was clearly lower, and their musculature was higher if compared 
with the average slaughter animals at an age of about 6 months. This high muscling and low fattening of 
the carcasses examined, despite their high body weight, are features distinguishing the first farrowing 
sows from heavy porkers that are similar to them in age and body weight. The meat of older animals was 
always a valuable raw material used to produce delicacy and high quality meat products owing to its 
exceptional taste, and nutritive and processing values. The initial results of the assessment of meat quality 
have fully confirmed the high quality of meat obtained from first farrowing gilts. 

 
Key words: estrus induction, carcass and meat quality, primiparous gilts � 


