
NA ILE DA SI Ę OBNIŻYĆ ŻYWIENIOWY KOSZT 
KILOGRAMA ŻYWCA WIEPRZOWEGO?  

wybrane zagadnienia technologii żywienia – w oparciu o treści konferencji:  
Przez innowacyjność do sukcesu, z 23 stycznia 2013 w DODR we Wrocławiu 

 
Sprawa na gruncie polskim analizowana była przez dr Mariana Kamyczka (IZ-PIB, ZD Pawłowice) 
i opisana w skrajnie trudnych okolicznościach funkcjonowania sektora wieprzowiny, przy malejącej 
konkurencyjności i bazie produkcyjnej – w szczególności: 
a/ krańcowo szybko narastającej zależności od materiału do tuczu z zewnątrz, którą nieźle obrazuje 
zawrotne tempo wzrostu ujemnego bilansu wolumenowego handlu zagranicznego grupy towarowej 
CN 0103 (trzoda żywa) – w wymiarze 73,63% w roku 2012 na tle poprzedniego (bez grudnia), 
b/ pogarszającej się (zakres bliski 10%) w latach 2011-12 relacji naszych kosztów surowcowych w 
stosunku do holenderskich, 
c/ relatywnym wzroście kosztów pracy na tle Brazylii – wobec praktycznie zniesienia od Nowego 
Roku 2013 (tylko symboliczny procent) podatku od wynagrodzeń dla pracowników brazylijskiego 
sektora wieprzowiny (zatrudnienie na poziomie bliskim 0,2mln osób). 
Warunki na światowym rynku pasz, w sezonie 2012/13 – pogarszają zdecydowanie sytuację UE; w 
tym – z uwagi na brak możliwości efektywnej uprawy soji, w wymiarze gospodarczo istotnym.  
W związku z powyższym – zestawiono poniżej (praktycznie wszystkie ważne) pola rezerw kosztów 
żywieniowych produkcji żywca wieprzowego, w obecnych warunkach Polski.  
 
1. Optymalizacja ilości grup żywieniowych w stadzie i długości tuczu 
Ma na cele powiązanie potrzeb żywieniowych – właściwych danej fazie tuczu – z odpowiadającą 
im składem i wartością pokarmową mieszanką paszową. Innymi słowy liczba grup żywieniowych 
powinna być duża – z uwagi na zmienność zapotrzebowania; z drugiej strony – większa ilość zmian 
w przebiegu tuczu to koszty (organizacyjno-techniczne i produkcyjne). Tu kryje się po części istota 
skali produkcji żywca wieprzowego i jej wpływu na efekty – w tym sensie iż 4 grupy (przedziały 
wagi 20kg-owe) łatwiej tworzyć przy większej liczebności stawek tuczników. Nie jest przypadkiem 
obserwowany, stały trend restrukturyzacyjny najbardziej konkurencyjnych sektorów wieprzowiny – 
w tym duńskiego. Skala daje tu szanse wystarczająco częstej zmiany składu i wartości pokarmowej 
mieszanek paszowych – z punktu widzenia wykorzystania potencjału wzrostowego, właściwego dla 
danej fazy tuczu. Przy czym malejąca koncentracja białka w mieszance, w miarę postępu tuczu (ze 
znacznie powyżej 14g/MJ aż do około 11 i pół) – jest czynnikiem podstawowej wagi; ważne jest by 
proporcja ta pozostała wysoka do wagi około 50kg, a następnie znacznie zmalała. 
Długość tuczu jest uwarunkowana wyrównaniem materiału wyjściowego i przyrostami dobowymi. 
Niemniej końcowa waga tucznika powinna być z góry – w miarę dokładnie – określona. Co prawda 
rynek ma na nią wpływ, ale w pewnym momencie – z technologicznego punktu widzenia – tucz nie 
ma już sensu. Tą wagą jest niewątpliwie 110kg; wówczas (uproszczenie) 100-dniowy tucz wymaga 
800g-owych przyrostów dziennych – przy wyrównanej stawce wyjściowej, 30kg-owej. Sprawa nie 
wygląda jednak prosto z technologicznego punktu widzenia – wątpliwości zaczynają się już wraz z 
wydłużaniem cyklu produkcyjnego 100kg-owego tucznika; mało tego – w wypadku loszek już przy 
90kg, mając na względzie specyfikę ich wzrostu i rozwoju w powiązaniu z funkcjami rozrodczymi. 
Także po przekroczeniu 110kg mogą być wątpliwości, w konkretnych warunkach gospodarstwa – 
co do dalszej kontynuacji tuczu; już przy 120kg na pewno ich nie ma. 
 
2. Wykorzystanie potencjału wzrostowego zwierząt w przebiegu tuczu 
Ma miejsce przy pełnym spożytkowaniu potencjału genetycznego zwierząt – w warunkach danego 
gospodarstwa, a przy użyciu wszelkich dostępnych środków wsparcia w zarządzaniu – zarówno w 
zakresie żywienia, rozrodu, środowiska i profilaktyki w stadzie. Braki z którejś z tych 4 dziedzin są 
sprzeczne z podstawowym założeniem efektywnego tuczu: spożytkować możliwości – osiągając co 



można w danych warunkach, a więc to na co pozwala technologia produkcji – bez szkód dla stada. 
Wskaźnikiem podstawowym (i miarą sukcesu funkcjonowania spójnego systemu) jest tu obniżenie 
zużycia paszy na kg przyrostu – ponieważ niski nakład paszy/kg przyrostu znamionuje optymalność 
w żywieniu, które: 
a/ zorganizowano w powiązaniu z funkcjami rozrodu, 
b/ wsparto korzystnym wpływem środowiska, 
c/ uzupełniono systemem profilaktyki – ograniczającym problemy zdrowotne (i straty) do minimum 
– adekwatnym do problemów właściwych dla różnych faz produkcji. 
Tu jest miejsce na podkreślenie związku wykorzystania potencjału wzrostu tuczników i warunków 
stad, z którego się one wywodzą. Jest i tu część odpowiedzi na pytanie o źródła rosnącego importu 
warchlaków, które – w coraz większym stopniu – zajmują miejsce krajowego materiału do tuczu. 
To po dłuższym czasie skutkuje zerwaniem związku polskiego sektora wieprzowiny z krajową bazą 
produkcyjną (ze wszystkimi możliwymi skutkami długofalowymi). 
Tu jest także miejsce na zwrócenie uwagi na wyniki loszek i wieprzków – pod względem zużycia 
paszy/kg przyrostu. To jest coś czego nie można zbagatelizować – mając na względzie organizację 
żywienia w dużym gospodarstwie i całość kosztów produkcji. 
W przebiegu cyklu produkcyjnego – najszybszy wzrost obserwujemy u tucznika w przedziale wagi 
60-70kg, a więc mniej więcej w połowie jego trwania. Natomiast w dalszym okresie tuczu niestety 
już widzimy tendencję do zwiększenia odkładania tłuszczu – szczególnie gdy w żywieniu określone 
minimum zapotrzebowania jest przekraczane (z różnych powodów). 
 
3. Uwzględnienie ograniczeń dawkowania ważniejszych komponentów paszowych 
Maksymalne ilości w składzie mieszanki dla tuczników są bardzo zróżnicowane – od 5% dla śruty 
słonecznikowej, do 25% – w wypadku śruty sojowej. Powodem może być zawartość określonych 
składników pokarmowych – w rozumieniu frakcji lub pojedynczych substancji.  
Nie zmienia to podejścia do całej sprawy od strony zbilansowania składników dawki – w określonej 
fazie tuczu, przy uwzględnieniu dostępności i kosztów komponentów paszowych; także ich różnej 
strawności (od ponad 95% przy komponentach mlecznych – do niżej 60% dla otrąb pszennych) lub 
biologicznej wartości ich białka (od 92% przy komponentach mlecznych – do 48% dla grochu). 
Poza nieprawidłowym zbilansowaniem – zwiększającym zużycie pasz/kg przyrostu – zagrożeniem 
efektywności tuczu (natury żywieniowej) – są braki witaminowo-mineralne, nadmiar soli, włókna 
(to nie lochy), czy obecność mykotoksyn (co leży już na pograniczu żywienia z profilaktyką stada).  
 
4. Znaczenie specyficznych dodatków paszowych i postaci skarmianej mieszanki 
Trudno mówić o przecenieniu specyficznych dodatków paszowych – jak preparaty enzymatyczne, 
probiotyczne, ziołowe, czy inne.  Nie są to ogólnie rzeczy tanie, ale z drugiej strony mogą podnieść 
efektywność zużycia paszy; nawet o 5-10%. Jest to więc pewna rezerwa efektywności – do bardzo 
umiejętnego zastosowania. 
Na prostszą w zastosowaniu wygląda inna rezerwa efektywności – postać stosowanej mieszanki; a 
więc granulat i jego korzystne oddziaływanie żywieniowe. Tu sprawa jest o tyle prosta, że możemy 
ustalić koszt tego zabiegu na tucznika w cyklu produkcyjnym – na poziomie 6-7zł; inaczej mówiąc 
– przy efektywnym tuczu kg mieszanki byłby obciążony 3gr nakładu. I tu zarządzający stadem ma 
w miarę prosty wybór: skorzystać z tej postaci skarmianej paszy – za cenę ww. i na rzecz większej 
efektywności  – czy też odstąpić od takiej możliwości, w warunkach danego gospodarstwa. 
  
5. Wpływ temperatury i zdrowia zwierząt na efektywność tuczu 
Może znacznie ograniczać efektywność tuczu – powodując zużycie paszy 2kg, a nawet 5kg większe 
– w przeliczeniu na tucznika, w skali miesiąca; w porównaniu z ww. granulacją, dla przykładu – są 
to dużo większe koszty. Zwłaszcza iż w konsekwencji – mogą tu rodzić się dalsze, wynikłe ze stanu 
zdrowia w stadzie.  
Abstrahując od ww. przykładu – zwierzę chore zużyje dodatkowe 0,3-0,4kg paszy/kg przyrostu. 
Dla kontrastu – zdrowe może pobrać 8-10% paszy więcej; bez strat na efektywności zużycia paszy. 


