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WPŁYW UTRZYMANIA JAGNIĄT W SYSTEMACH OTWARTYM  
I PÓŁOTWARTYM NA ICH PRODUKCYJNOŚĆ ORAZ NA JAKOŚĆ  

POZYSKANEGO MIĘSA*    *

P a w e ł  P a r a p o n i a k

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Środowiska Produkcji, 
32-083 Balice k. Krakowa

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu warunków utrzymania jagniąt 
w systemach otwartym i półotwartym na ich wyniki produkcyjne oraz na jakość pozyska-
nego surowca rzeźnego. Materiał doświadczalny stanowiło ogółem 60 wyrównanych wie-
kowo tryczków rasy świniarka. Doświadczenie realizowane było w ZD IZ-PIB Chorzelów 
Sp. z o.o., w warunkach produkcyjnych. Od przełomu miesiąca kwietnia/maja jagnięta 
przebywały w dwóch systemach utrzymania: otwartym (pastwiskowym) i półotwartym 
(przydomowym – zwierzęta przebywające na dostępnym, niebędącym pastwiskiem areale 
zielonym z możliwością swobodnego, całodobowego dostępu do owczarni). Przeprowa-
dzono ważenia kontrolne jagniąt, na podstawie których oszacowano przyrosty masy cia-
ła. Ubojowi doświadczalnemu poddano wszystkie tryczki w równych liczebnościach (po 
30 zwierząt) z każdego z systemów utrzymania. Określono masę ciała po 24-godzinnym 
głodzeniu oraz masę tuszy zimnej. Ustalono klasy handlowe umięśnienia i otłuszczenia 
tusz owczych, opracowanych w ramach systemu klasyfikacyjnego EUROP. Wyliczono wy-
dajność rzeźną zimną i udział wyrębów wartościowych w półtuszy prawej. Oznaczenia 
składu chemicznego mięsa przeprowadzono na mięśniu najdłuższym grzbietu (Musculus 
longissimus dorsi). Przeprowadzono szczegółową analizę profilu kwasów tłuszczowych  
w próbkach mięśnia najdłuższego grzbietu, w tym sprzężonych dienów kwasu linolowego.
Podstawowe parametry tuczne i rzeźne owiec rasy świniarka obydwu grup były zbliżone 
(dobowe przyrosty masy ciała niewiele powyżej 100 g, wydajność rzeźna poniżej 37%)  
i wskazywały na ich niski poziom, typowy dla owiec ras prymitywnych, niepoddawanych 
uprzedniemu doskonaleniu. Wszystkie oceniane tusze jagnięce odznaczały się niewielkim 
otłuszczeniem i zostały zakwalifikowane do skali oceny EUROP, a – tym samym – do obrotu 
handlowego, niemniej jednak większość z nich uzyskało najniższą ocenę – P. Mięso wszyst-
kich tryczków doświadczalnych odznaczało się podobnym, pożądanym składem tkankowym 
o wysokiej zawartości białka i niewielkim przetłuszczeniem oraz właściwą kwasowością, 
niemniej – pochodzące od zwierząt odchowywanych na pastwisku cechowała znacznie ko-
rzystniejsza kompozycja nienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA 6/3 – 2,33, CLA – 
1,61%). Wyniki odchowu jagniąt rasy świniarka wskazują, że nawet w przypadku zarówno 
korzystniejszych warunków paszowych, jak i mikroklimatycznych w systemie półotwartym 
nie można oczekiwać istotnej poprawy ich produkcyjności i mięsności.

Słowa kluczowe: świniarka, system utrzymania, parametry tuczne i rzeźne, jakość mięsa

*Praca finansowana z tematu nr 06-011.1.
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Warunki utrzymania owiec są niejako podporządkowane paradoksalnie korzyst-
nemu, w ujęciu ich dobrostanu, imperatywowi ekonomicznemu i rynkowemu. Spro-
wadza się to do minimalizacji kosztów własnych na drodze żywienia (pasze najtańsze  
i w jak najmniejszym stopniu przetworzone – zielonka pastwiskowa i pochodne ob-
jętościowe) oraz do wyboru relatywnie taniego systemu utrzymania i siedliska, jakim 
jest pastwisko z wyposażeniem umożliwiającym jak najdłuższe przebywanie na nim 
zwierząt.

W praktyce hodowlanej, w pewnej liczbie gospodarstw zwierzęta utrzymywane są 
w systemie alkierzowym, bądź tzw. ,,przydomowym’’ (półotwartym). Sytuacja taka 
ma miejsce w przypadku gospodarstw małych, nieposiadających areału pastwisk mo-
gących zapewnić podstawę dawki żywieniowej. Zwierzęta spasają więc nieużytki, 
które z racji ich składu florystycznego (słabego, niezuniformizowanego obrostu runią 
przydatną do spasania, znacznego udziału chwastów i roślin niepobieranych przez 
owce, wielu miejsc pustych), stanu wegetacji [rośliny w znacznej mierze zdrewnia-
łe (późny okres wegetacji – wykształcanie źdźbła), jako rezultat niewłaściwej pielę-
gnacji bądź jej zaniechania] i niewystarczającej ich powierzchni, nie mogą stanowić 
podstawy bazy paszowej. W praktyce ich główna rola sprowadza się do zapewnienia 
zwierzętom dodatkowej przestrzeni bytowej poza budynkiem owczarni. Stan ten wy-
musza dowóz i suplementację w alkierzu większym wolumenem droższych, konser-
wowanych pasz objętościowych i treściwych, stanowiących de facto podstawę ich 
żywienia, co znacząco podnosi koszty własne produkcji; może też mieć niekorzystny 
wpływ na wyznaczniki jakościowe mięsa.

Drugi przypadek stanowią duże gospodarstwa, położone na terenach o wysokiej 
rentowności upraw polowych. W tym przypadku najbardziej efektywne wykorzysta-
nie gruntów wyklucza możliwość założenia na ich części pastwiska. 

Dość powszechne, błędne przekonanie sprowadza się do stwierdzenia, iż jeżeli 
zwierzęta przebywają na ,,terenach zielonych’’, to są one utrzymywane w systemie 
pastwiskowym, a tym samym postawienia znaku równości pomiędzy pastwiskiem 
a – często – nieużytkiem.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu warunków utrzymania 
jagniąt w systemach otwartym i półotwartym na ich wyniki produkcyjne oraz jakość 
pozyskanego surowca rzeźnego.

Materiał i metody

Doświadczeniem objęto ogółem 60 wyrównanych wiekowo tryczków rasy świ-
niarka.

Świniarka jest rodzimą, prymitywną rasą owiec, niezwykle odporną na choroby, 
szczególnie kulawkę, trudne warunki bytowania (możliwość przebywania na tere-
nach podmokłych) oraz niewybredną w żywieniu. Tym samym jest ona bardzo dobrze 
predysponowana do ekstensywnego utrzymania na terenach zielonych oraz żywienia  
w oparciu o dostępne pasze objętościowe.

Doświadczenie realizowane było w ZD IZ-PIB Chorzelów Sp. z o.o., w warunkach 
produkcyjnych, a jagnięta żywione grupowo wg norm (Normy żywienia zwierząt, 1995).  
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Do 14. dnia życia pobierały one wyłącznie mleko matek. Od 14. dnia do wieku około 
80 dni oprócz mleka matki otrzymywały siano łąkowe oraz paszę treściwą. 

Od przełomu miesiąca kwietnia/maja jagnięta przebywały w dwóch systemach 
utrzymania: 

– pastwiskowym (otwartym – O; pastwisko trwałe, system wypasu – stały) – od-
chów na pastwisku o wydajności około 17 t/ha, o dominującym udziale runi życico-
wej (powyżej 60%) z wsiewką koniczyny białej. Zwierzęta przebywały na tym areale 
przez całą dobę (zapewnione odpowiednie wyposażenie i obsługa: wiata pastwisko-
wa, dostęp do wody i lizawek mineralno-witaminowych). Dominująca paszą w ich 
żywieniu była pobrana zielonka pastwiskowa uzupełniana mieszanką treściwą w ilo-
ści – stosownie do zapotrzebowania podczas wzrostu – nieprzekraczającej 10–15 dag/
dzień/szt.;

– półotwartym (P; przydomowym) – zwierzęta przebywające na dostępnym are-
ale zielonym graniczącym z budynkiem owczarni (niebędącym pastwiskiem), o po-
wierzchni 3 a, z możliwością swobodnego całodobowego dostępu do owczarni. Are-
ał o niejednolitym obroście i zróżnicowanym składzie florystycznym, ze znacznym 
udziałem roślin dwuliściennych, w tym – chwastów oraz miejsc pustych. W związku 
z niemożnością pokrycia zapotrzebowania żywieniowego zielonką podstawę żywie-
nia tej grupy stanowiły pasze konserwowane (sianokiszonka, siano) z analogiczną – 
jak wyżej – suplementacją paszą treściwą.

W oparciu o przedubojową masę ciała oszacowano przyrosty jagniąt za cały okres 
odchowu. Przeprowadzono uboje doświadczalne na jagniętach w  wieku 220 dni.

Ubój, obróbkę tuszy oraz podział na wyręby wykonano metodami obowiązującymi  
w Instytucie Zootechniki PIB. Określono masę tuszy zimnej (po 24 godzinach 
schładzania w temp. +4˚C), ustalono klasy handlowe umięśnienia i otłuszczenia 
tusz owczych, opracowanych w ramach systemu klasyfikacyjnego EUROP. Wyli-
czono wydajność rzeźną zimną i udział wyrębów wartościowych (wraz z łopatką)  
w półtuszy prawej. Oznaczenie składu chemicznego tkanki mięśniowej, przeprowa-
dzono w mięśniu najdłuższym grzbietu (Musculus longissimus dorsi), objęło ono 
określenie zawartości suchej masy (met. suszarkowa), białka (met. Kjeldahla), tłusz-
czu (met. Soxhleta) i pH24. Wyliczono względne parametry jakości mięsa: stosunek 
wody do białka (W/B) i stosunek tłuszczu do białka (T/B). Przeprowadzono szczegó-
łową analizę profilu kwasów tłuszczowych w próbkach mięśnia najdłuższego grzbie-
tu, w tym sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA; metoda chromatografii ga-
zowej, kolumna 105 m). 

Dane zostały opracowane metodą jednoczynnikowej analizy wariancji z wykorzy-
staniem pakietu Statistica for Windows. Analizę post-hoc wykonano testem NIR (naj-
mniejszej istotnej różnicy). Za czynnik doświadczalny przyjęto system utrzymania.

Wyniki

Nie odnotowano wpływu systemu utrzymania tryczków rasy świniarka na więk-
szość z badanych cech tucznych i rzeźnych. Przyrosty masy ciała grupy O i P za cały 
okres trwania doświadczenia były zbliżone i wyniosły odpowiednio: 101 i 107 g.  



P. Paraponiak338

W konsekwencji masa ciała (po głodzeniu) zwierząt była porównywalna, odpowiednio: 
25,8 i 27,1 kg. Analogiczna tendencja zaznaczyła się również w masie tuszy schłodzo-
nej oraz półtuszy prawej, podobnie jak i w powszechnie uznawanym za najważniejszy  
z parametrów określających jakość tuszy – wydajności rzeźnej, która w grupie O wy-
niosła 36,4 a w P – 36,9% (P>0,05; tab. 1).

Uzyskane wyniki oceny tusz jagnięcych wg systemu EUROP wskazują na ich 
słabą konformację – większość tusz sklasyfikowanych jako P (tab. 2).

Tabela 1. Wybrane parametry tuczne i rzeźne tryczków 
Table 1. Some fattening and slaughter parameters of rams

Grupa
Group

Cecha
Trait

dobowe 
przyrosty 
masy ciała 

(kg)
daily weight 

gains 
(kg)

masa ciała
 po głodzeniu 

(kg)
empty body 

weight 
(kg)

masa tuszy 
schłodzonej 

(kg)
cold carcass 

weight 
(kg)

masa półtuszy 
prawej 

(kg)
weight of right 

half-carcass 
(kg)

wydajność 
rzeźna 

(%)
dressing 

percentage 
(%)

udział wyrębów 
wartościowych  
z łopatką (%)
proportion of 

valuable cuts with 
shoulder (%)

O 101 25,8 9,4 4,7 36,4 59,2
P 107 27,1 10,0 5,0 36,9 58,8

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

Tabela 2. Wyniki oceny konformacji i otłuszczenia tusz wg systemu EUROP (%)
Table 2. Results of carcass conformation and fatness grading according to the EUROP system (%)

Grupa
Group

Konformacja EUROP
EUROP conformation

Otłuszczenie
Fatness

E U R O P Dyskw.
Rejected 1 2 3 4 5

O 23,3 76,7 93,3 6,7
P 20 80 96,7 3,3

W ujęciu całościowym, ze wszystkich 60 tusz poddanych ocenie EUROP dominu-
jącą grupę stanowiły te sklasyfikowane jako dostateczne – 78,3% i średnie – 21,7% 
(rys. 1). Pomimo że ocena otłuszczenia rutynowo przeprowadzana jest w skali 5-punk-
towej, to ocena tusz doświadczalnych zamknęła się w 2 najniższych klasach EUROP. 
Najniższy poziom tej cechy – ocena ,,1” – odnotowano u przeważającej – ponad 90% 
większości badanych tusz, a nieznacznie wyższe ich otłuszczenie wystąpiło w grupie 
utrzymywanej w systemie półotwartym (tab. 2, rys. 2). Nie stwierdzono wpływu sys-
temu utrzymania na udział wyrębów cennych w tuszach tryczków doświadczalnych, 
który przyjmował wartość zbliżoną dla obydwu grup – około 59% (tab. 1). W odróż-
nieniu od zawartości suchej masy i białka, kwasowości oraz współczynnika W/B, 
udział tłuszczu w ocenianej tkance mięśniowej wykazywał istotne zróżnicowanie  



Systemy otwarty i półotwarty a produkcyjność jagniąt 339

(O – 1,66, P – 1,87%, P≤0,01; tab. 3). W konsekwencji podobna tendencja wystąpiła 
w wartości współczynnika T/B (tab. 3).

Rys. 1. Udział procentowy tusz tryczków obydwu grup, zakwalifikowanych do poszczególnych klas 
oceny EUROP

Fig. 1. Percentage of carcasses qualified to the specific EUROP class

Rys. 2. Udział procentowy tusz tryczków obydwu grup, zakwalifikowanych do poszczególnych klas 
oceny otłuszczenia wg systemu EUROP

Fig. 2. Percentage of carcasses qualified to the specific EUROP fatness class

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zawartości podstawowych  
frakcji kwasów tłuszczowych mięsa (SFA, UFA, MUFA, PUFA), za wyjątkiem 
frakcji PUFA-6 (O – 12,74, P – 14,29 g/100 g wszystkich oznaczonych kwasów  
tłuszczowych, P≤0,01) i PUFA-3 (O – 5,46, P – 3,81/100 g w.k.t., P≤0,01), czego  
konsekwencją było znaczące, wysoko istotne zróżnicowanie w wartości współ- 
czynnik PUFA 6/3, przyjmującego wartość 2,33 w mięsie grupy utrzymywanej na 
pastwisku, natomiast wyższą – 3,75 – w mięsie zwierząt z systemu półotwartego  
(tab. 4).

Mięsień najdłuższy grzbietu jagniąt żywiących się zielonką charakteryzował się 
ponad dwukrotnie wyższą zawartością CLA od stwierdzonej u zwierząt pobierających 
paszę głównie w alkierzu (tab. 4).
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Tabela 3. Skład chemiczny tkanki mięśniowej tryczków doświadczalnych
Table 3. Chemical composition of meat of experimental rams

Grupa
Group

Cecha
Trait

sucha masa 
(%)

dry matter 
(%)

białko ogólne 
(%)

protein 
(%)

tłuszcz surowy 
(%)

crude fat 
(%)

pH

woda/białko 
(W/B)

water/protein
(W/P)

tłuszcz/białko 
(T/B)

fat/protein 
(F/P)

O 22,41 20,34 1,66 Aa 5,6 3,81 0,08 a
P 22,12 20,24 1,87 Bb 5,6 3,85 0,09 b

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.

Tabela 4. Zawartość kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej tryczków doświadczalnych  
(g/100 g wszystkich oznaczonych kwasów tłuszczowych)

Table 4. Content of fatty acids in meat of experimental rams (g/100 g all fatty acids)

Grupa
Group

Kwasy tłuszczowe
Fatty acids

SFA UFA MUFA PUFA PUFA-6 PUFA-3 PUFA
6/3 CLA

O 52,5 47,5 29,3 18,2 12,74 Aa 5,46 Bb 2,33 Aa 1,61 Aa
P 52,3 47,7 29,6 18,1 14,29 Bb 3,81 Aa 3,75 Bb 0,74 Bb

a, b, c – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorodnej 
grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,05.

A, B, C – jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej arytmetycznej oznacza kwalifikację do jednorod-
nej grupy na podstawie analizy post-hoc przy poziomie α = 0,01.

a, b, c – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.05.

A, B, C – the same letter next to arithmetic mean denotes classification into a uniform group based on post-hoc 
analysis at α = 0.01.

Omówienie wyników

Pewne zróżnicowanie w przyrostach masy ciała pomiędzy grupami tryczków 
utrzymywanymi w dwóch różnych systemach wskazuje na niewielkie obniżenie tem-
pa wzrostu zwierząt O podczas ich odchowu na pastwisku. Niemniej jednak brak 
istotności różnic w tej cesze stanowi potwierdzenie dużych możliwości adaptacyj-
nych i odporności owiec rasy świniarka w zróżnicowanych, często niekorzystnych 
pod względem panujących warunków mikroklimatycznych, środowiskach. Pomimo 
że mikroklimat pastwiska był znacznie bardziej zróżnicowany, nie tak stabilny jak  
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w owczarni, zwierzęta grupy O przez cały okres trwania doświadczenia bytowały na 
nim bez uszczerbku dla swojej produkcyjności.

Masa ciała wszystkich jagniąt przed ubojem (220 dni) kształtowała się na pozio-
mie 26–27 kg. Uzyskane wyniki były zbliżone do prezentowanych przez Kędziora 
(2005; rasy prymitywne). Wartości te, w kontekście opłacalności produkcji, podobnie 
jak i w świetle aktualnych preferencji rynkowych są niezadowalające, zważywszy że 
do uzyskania najniższej akceptowalnej przedubojowej masy ciała (25 kg) konieczny 
jest tu bardzo długi, ponad 7-miesięczny odchów.

Należy zaznaczyć, iż w okresie przejścia zwierząt grupy O z żywienia alkierzowe-
go na pastwiskowe, które miało miejsce w wieku około 80 dni, nie odnotowano wy-
raźnych niekorzystnych zmian w przyrostach masy ich ciała, które podczas trwania 
sezonu pastwiskowego przyjmowały stabilne wartości.

Reasumując, pod względem omawianej cechy nieznacznie dominowały jagnięta 
utrzymywane w systemie półotwartym. Podczas okresu odchowu wszystkie zwierzęta 
odznaczały się dobrą kondycją, nie stwierdzono występowania chorób/schorzeń (za 
wyjątkiem incydentalnie występującej kulawki u matek) i nie wymagały one inter-
wencji weterynaryjnej.

Przy analogicznej masie tuszy, półtuszy i przedubojowej masie ciała nie stwier-
dzono istotnych różnic w uznawanym przez wielu autorów za najważniejszy z pa-
rametrów określających jakość tuszy – czyli wydajności rzeźnej. Tusze tryczków P 
dominowały w tej cesze o 0,5%. Niższą wydajność rzeźną w grupie O można wią-
zać z większym rozwojem przewodu pokarmowego przy żywieniu pastwiskowym, 
czego wyrazem może być niższy udział tuszy w całkowitej masie ciała. Niemniej 
jednak, mając na względzie żywienie – zwłaszcza grupy P – ze znacznym udziałem 
pasz objętościowych, wartości uzyskane w tej cesze należy uznać za niewystarczające  
i znacznie niższe od uzyskiwanych przez większość krajowych ras owiec (Branscheid 
i in., 1989; Kędzior, 2005; Klewiec i in., 2000).

Stworzony dla potrzeb handlu system klasyfikacyjny EUROP, będący istotnym 
punktem odniesienia podczas wyceny wartościowej tusz, umożliwia szybką ocenę 
ich budowy i umięśnienia (Niżnikowski, 1995). Wyniki oceny tuszy klasyfikowanych 
wg tego systemu wskazują, iż wszystkie z nich zostały zakwalifikowane do skali EU-
ROP, a tym samym są one przydatne do obrotu handlowego, niemniej jednak przy 
równoczesnym potwierdzeniu ich słabej konformacji. Wyniki uzyskane w tej cesze 
we wszystkich grupach były zbliżone – zdecydowanie dominowały tu tusze sklasyfi-
kowane jako ,,P’’ (najniższa nota), a tylko nieliczne ,,O’’. W ujęciu całościowym, ze 
wszystkich 80 sztuk tusz poddanych ocenie EUROP najliczniejszą grupę stanowiły te 
sklasyfikowane jako dostateczne – 78,3% i średnie – 21,7%. Ich tylne ćwiartki były 
przeważnie płaskie, grzbiet i lędźwie wąskie, a łopatka wprawdzie dobrze rozwinięta, 
ale również wąska. 

Prezentowane oceny są zbliżone do uzyskanych przez podobnie utrzymywa-
ne i żywione pastwiskowo tryczki polskiej owcy górskiej (Paraponiak i in., 2013),  
a zdecydowanie mniej korzystne od analogicznych wyników żywionych intensywnie 
owiec ras wyspecjalizowanych (Stanisz i in., 2012).

W badaniach nad przydatnością kulinarną oraz walorami sensorycznymi jagnięciny 
otłuszczeniu tusz poświęca się dużo uwagi, gdyż ma ono zasadniczy wpływ na ograni-
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czenie jej spożycia. Niektóre zawarte w nim związki są odpowiedzialne za niepożądany  
i nieakceptowalny zapach i aromat baraniny. W świetle kryteriów oceny otłuszcze-
nia według systemu EUROP stwierdzone otłuszczenie tusz należy uznać za niskie. 
W przeważającym stopniu było ono bardzo małe (ocena 1), ze śladowym ilościami 
tkanki tłuszczowej na zewnątrz i wewnątrz tuszy, i małe (ocena 2) – tusze częściowo 
pokryte cienką warstwą tłuszczu, podobnie jak i nerki. Ta korzystna tendencja znajdu-
je potwierdzenie w rezultatach badań innych autorów [i to zarówno w przypadku ras 
prymitywnych (Ciuruś i Drożdż, 1988), jak i wysokoprodukcyjnych (Paraponiak i in., 
2012)], gdzie tłuszcz był głównie zlokalizowany wokół nerek. Pomimo że większość 
tkanki tłuszczowej zalegała wokół nerek, co jest pożądane, gdyż usprawnia proces 
przetwórczy, również i ten najniższy poziom otłuszczenia nie w pełni koresponduje 
z aktualnymi preferencjami rynkowymi – optimum: ocena 2–3, podczas gdy w bada-
niach własnych 95% tusz uzyskało ocenę ,,1”, a zaledwie 5% – ocenę ,,2”.

W świetle oceny EUROP konformacja tusz jagniąt rasy świniarka, bez względu 
na sposób żywienia i utrzymania, jest niewystarczająca, a otłuszczenie – zbyt niskie.

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących mięsność tuszy jest 
masa i udział procentowy tzw. wyrębów wartościowych, czyli tych o największej 
wartości handlowej i konsumpcyjnej (antrykot, comber, udziec i łopatka). Zawiera-
ją one najwięcej mięsa (szczególnie udziec) o preferowanych walorach kulinarnych  
i sensorycznych.

Udział wyrębów cennych w ocenianych tuszach był zbliżony i kształtował się 
na zadowalającym poziomie 59%. Rezultat ten, z jednej strony jest korzystniejszy 
od uzyskanego u żywionych pastwiskowo i poddanych ubojowi w wieku 120 dni 
tryczków owcy pomorskiej (Paraponiak i in., 2012), korespondując równocześnie  
z niższymi wartościami tej cechy u jagniąt ras górskich – 58–66% (Niżnikowski  
i Ringdorfer, 1994; Roborzyński i in., 2000).

Termin uboju nie różnicował podstawowego składu chemicznego mięsa, z wy-
jątkiem zawartości tłuszczu surowego. W wielu pracach określających wpływ rasy  
i krzyżowania na skład chemiczny mięsa wskazuje się na zarówno stabilną (Kaczor  
i in., 2000; Niedziółka  i in., 2000), jak i zróżnicowaną zawartość białka (Lipecka i in., 
2000; Roborzyński i in., 2000), natomiast za czynniki różnicujące stopień przetłusz-
czenia mięsa uznawane są rasa, zastosowany schemat krzyżowania i żywienie oraz 
wiek jagniąt przy uboju. Zależność tę po części potwierdziły wyniki własne: mięso 
jagniąt odchowywanych na pastwisku posiadało o 0,21% niższą zawartość tłuszczu 
od pochodzącego od grupy przebywającej w owczarni. Zarówno odczyn, liczba Fe-
dera (współczynnik W/B), jak i wskaźnik T/B badanego mięsa przyjmowały wartości 
typowe dla mięsa jagnięcego (Kędzior, 1995).

W oparciu o wyniki oceny chemicznej można stwierdzić, że mięso jagniąt  
doświadczalnych odznaczało się pożądanym poziomem badanych parametrów,  
a w szczególności wskaźnika wartości końcowej mięsa (pH). W konsekwencji nie 
stwierdzono niekorzystnych symptomów przyspieszonej lub zwolnionej glikolizy  
w mięsie (PSE, DFD).

W ujęciu dietetyki wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) odgrywają istotną 
rolę, posiadając równocześnie rozliczne potwierdzone naukowo walory prozdrowot-
ne. Zalecana proporcja kwasów n-6/n-3 powinna kształtować się na względnie niskim 
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poziomie, niemniej jednak obecnie w naszej diecie występuje zbyt wiele kwasów 
omega-6 przy równoczesnym deficycie omega-3 (kwasy omega-6 – 17-krotnie wię-
cej; Kaczor, 2006). Dieta przeciętnego Europejczyka charakteryzuje się niekorzyst-
nym stosunkiem tych kwasów: 20:1 (a nawet wyższym).

Uzyskane w wynikach własnych wyższe stężenie PUFA-3, korzystniejsza war-
tość wskaźnika PUFA 6/3 i o ponad 100% wyższa zawartość CLA w mięsie ja-
gniąt O miały związek z ich żywieniem pastwiskowym, w konsekwencji – zna-
czącym wolumenem pobranej zielonki pastwiskowej, w odróżnieniu od zwierząt 
utrzymywanych w systemie półotwartym. Wszystkie te wartości – PUFA-3, 
PUFA 6/3 i CLA – były korzystniejsze od uzyskanych przez również żywione pa-
stwiskowo owce ras mięsnych i wysokoprodukcyjnych (Paraponiak i in., 2012). 
Równocześnie korespondują one z analogicznymi rezultatami owiec innych ni-
skoprodukcyjnych ras, które – z racji słabych przyrostów masy ciała (przez co  
i dłuższego okresu potrzebnego do uzyskania pożądanej wagi przedubojowej) – przez 
dłuższy okres są odchowywane na pastwisku [PUFA 6/3 = 1-2 (Kawęcka, 2013; 
Nurnberg i in., 2001)]. 

Podobna korzystna tendencja wystąpiła w zawartości CLA, którego poziom  
w mięsie jagniąt grupy O był ponad 2-krotnie wyższy od stwierdzonego u tryczków 
odchowywanych i żywionych głównie alkierzowo. Korzystny wpływ skarmiania 
zróżnicowanymi florystycznie paszami zielonymi na poziom CLA stwierdzili też Lo-
urenco i in. (2008). Niemniej jednak, nawet w przypadku tryczków grupy utrzymy-
wanej w systemie półotwartym i żywionych głównie konserwowanymi paszami obję-
tościowymi, zawartość CLA była niemal 4-krotnie wyższa od stwierdzonej u jagniąt 
tuczonych intensywnie (0,2%; Borys i Borys, 2000).

Wyniki odchowu jagniąt rasy świniarka wskazują, iż nawet w przypadku zarówno 
korzystniejszych warunków paszowych, jak i mikroklimatycznych w systemie pół-
otwartym nie można oczekiwać istotnej poprawy ich produkcyjności i mięsności.

Pastwiskowy tucz jagniąt rzeźnych tej rasy umożliwia wyprodukowanie akcep-
towalnej jakości żywca jagnięcego o korzystnej kompozycji kwasów tłuszczowych,  
a tym samym – o wyraźnie zaznaczonych walorach prozdrowotnych.
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PAWEŁ PARAPONIAK

Influence of the open and semi-open housing systems of lambs on their productivity and meat 
quality

SUMMARy

The objective of the study was to determine the effect of open and semi-open housing of lambs on 
their performance and quality of meat.

The study material consisted of 60 Świniarka ram-lambs of uniform age. The experiment was con-
ducted under production conditions at the Experimental Station Chorzelów Ltd. of the National Research 
Institute of Animal  Production. From late April/early May, lambs were kept in two housing systems: open 
(pasture) and semi-open (backyard – animals were kept in an available green area (not pasture) with 24-
hour access to the sheep house). 

The lambs were subjected to control weighings, which served to estimate body weight gains. The 
same number of lambs (30 animals from each system) were subjected to experimental slaughter. Body 
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weight after 24-hour feed withdrawal and cold carcass weight were determined. The commercial grades of 
carcass muscling and fatness were determined based on the EUROP classification system. Cold dressing 
percentage and the proportion of valuable cuts in right half-carcass were calculated. The chemical com-
position of the meat was determined on the longissimus dorsi muscle. The samples of this muscle were 
subjected to detailed analysis of the profile of fatty acids, including the conjugated dienes of linoleic acid.

The basic fattening and slaughter parameters of the Świniarka sheep from both groups were similar 
(daily weight gains slightly over 100 g, dressing percentage below 37%), showing a low level typical of 
the primitive, unimproved breeds of sheep.

All the lamb carcasses under analysis had low fat content, were classified into EUROP categories and 
thus authorized for marketing, but most of them received the lowest grade P.

The meat of all the experimental rams had a similar, desirable composition of tissue with a high protein 
content, slight overfatness and proper acidity, but the meat from pastured animals  was characterized by 
a considerably more beneficial composition of unsaturated fatty acids (PUFA 6/3 – 2.33, CLA – 1.61%).

The rearing performance of the Świniarka lambs indicates that even under more favourable feeding 
and microclimate conditions, no significant improvements in lamb productivity and meatiness should be 
expected in the semi-open system.

Key words: Świniarka, housing system, fattening and slaughter parameters, meat quality


