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Warunki postępowania ze zwierzętami w produkcji i obrocie 
przedubojowym regulowane są przepisami Unii Europej-
skiej [7, 10]. W ustawodawstwie polskim obowiązują: Usta-
wa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. i jej nowelizacja 
z 6 czerwca 2002 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 2 września 2003 r. wraz z uzupełnieniami 
z roku 2004, 2005 i 2007. Oprócz tego przepisy dotyczące 
uboju świń określone są w Rozporządzeniu Rady (WE)  
nr 1099/2009 o ochronie zwierząt podczas ich uśmiercania 
[8]. Wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt rzeźnych 
w produkcji i obrocie przedubojowym zostały opisane w do-
stępnej literaturze [4, 25]. Wymagania te w dużej części 
oparto na wynikach badań wielu autorów, w których próbo-
wano wyjaśnić problemy przyczynowo-skutkowe kształto-
wania jakości mięsa, związane z postępowaniem przedubo-
jowym z żywcem. Faza obrotu zwierzętami w ostatnim okre-
sie ich życia jest nierozerwalnie związana z determinacją 
najważniejszych cech jakości mięsa wieprzowego, tj. pH, 
barwy oraz wodochłonności [20]. Wykonano wiele badań na 
temat współzależności pomiędzy warunkami postępowania 
ze zwierzętami przed ubojem a jakością mięsa. W artykule 
przedstawiono analizę piśmiennictwa związanego z trans-
portem, wypoczynkiem, głodówką i metodami zmniejszenia 
stresu przedubojowego pod kątem optymalizacji cech jako-
ściowych mięsa. 

Transport zwierząt

Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem obejmuje ich 
mieszanie, załadunek, transport, wyładunek, przepęd i maga-
zynowanie. Wszystkie te czynności mogą wywoływać zarów-
no stres psychiczny, jak i fizyczny, i nie są obojętne dla jakości 
mięsa. Stres przedubojowy można ogólnie podzielić na dłu-
gotrwały i krótkotrwały. Ten pierwszy występuje w czasie tu-
czu, podczas załadunku i transportu, natomiast stres krótko-
trwały w czasie magazynowania i przemieszczania zwierząt 
w rzeźni, aż do stanowiska oszałamiania. Stres długotrwały 
prowadzi głównie do powstawania wady jakości mięsa typu 
DFD, podczas gdy krótkotrwały związany jest z mięsem PSE 
[9, 25]. Złe postępowanie ze zwierzętami w tuczarni zwiększa 
sukcesywnie stres, a negatywne warunki obrotu powodują 
istotne obniżenie zapasów glikogenu mięśniowego w momen-
cie uboju. W efekcie uzyskuje się zwiększony udział wad jako-
ściowych mięsa.

Należy unikać mieszania zwierząt z różnych miotów przy 
przygotowaniu ich do transportu [27]. Świnie w grupie spo-
krewnionej budują stabilną hierarchię socjalną. W grupach 
mieszanych zwierzęta częściej walczą ze sobą o dominację, 
co prowadzi do uszkodzeń skóry i w konsekwencji do obniże-
nia wartości handlowej tuszy [11]. Częstość występowania 
agresji w grupie świń z jednego miotu wynosi według niektó-
rych źródeł ok. 2 przypadki na godzinę, natomiast w dużych 

grupach o zmieszanych miotach może być dziesięciokrotnie 
większa [25]. Ponadto u walczących świń następuje zuboże-
nie zapasów glikogenu mięśniowego i w konsekwencji uzy-
skuje się wyższe pH końcowe mięsa. Podczas mieszania 
zwierząt przy kompletowaniu np. partii przewozowych często 
nie uwzględnia się zasady, że zmniejszenie liczebności grupy 
jest jedną z dróg do redukcji agresji. Badania naukowe wyka-
zały, że grupa świń o liczebności 15 sztuk wykazuje mniejszą 
agresję, w porównaniu z grupami większymi [6].

Załadunek na fermie i wyładunek w rzeźni są najbardziej 
stresowymi czynnikami transportu. Urządzenia służące do 
przemieszczania zwierząt powinny być tak skonstruowane 
i wykorzystywane, aby zapobiec zranieniom i cierpieniu 
zwierząt. W szczególności powierzchnie podłóg nie mogą 
być śliskie, a nachylenie ramp nie może przekraczać 20 stop-
ni, przy czym przy kącie nachylenia większym niż 10 stopni 
rampy powinny być zaopatrzone w listwy przeciwpoślizgowe 
[25]. Załadunek zaleca się prowadzić w małych grupach, 
tj. po 4-6 zwierząt, co skraca czas jego trwania i zmniejsza 
stres [3, 19]. Poziom stresu zależny jest także od jakości sa-
mochodu, zagęszczenia zwierząt, wentylacji i długości trasy 
przewozu [13].

Odległość i związany z nim czas transportu nie są obo-
jętne dla występowania wad jakości mięsa. W warunkach 
krajowych, na krótkich odległościach niektórzy autorzy 
przy przewozie tuczników stwierdzali ponad 20% tusz z ob-
jawami PSE, natomiast na długich trasach przewozu (300-
-400 km) częstotliwość występowania tej wady była o poło-
wę mniejsza [33]. Według tych badań [33] mięso DFD wy-
stępowało tylko u tuczników przewożonych na długich tra-
sach i to tylko w nielicznych przypadkach (kilka procent 
tusz). Powstawaniu mięsa PSE sprzyja krótki okres stresu 
transportowego, po którym następuje ubój, przy znacznym 
jeszcze potencjale glikolitycznym mięśni, pozwalającym na 
ich szybką glikolizę. Potwierdzają to wyniki badań Becerril-
-Herrera i wsp. [2], w których wykazano wyższą zawartość 
glukozy oraz niższy poziom kwasu mlekowego we krwi 
świń przewożonych w czasie 8 h, niż tuczników przewożo-
nych w czasie 16 h. Także badania Mota-Rojas i wsp. [21] 
wykazały, że świnie transportowane w czasie 8 h częściej 
miały niskie pH45 mięśnia longissimus dorsi (poniżej 5,7), 
niż przewożone w czasie 24 h, ale u tych drugich częściej 
występowało mięso DFD.

Współczesne rasy świń charakteryzują się wysoką mię-
snością i trudniej przystosowują się do warunków środowi-
skowych, jakie spotykają w czasie transportu [20]. Potwier-
dzeniem tego jest występowanie u świń syndromu PSS 
(ostry syndrom stresu), przejawiającego się osłabieniem, 
dreszczami, hipertermią, nadmiarem kwaśnych, metabo-
licznych mleczanów we krwi oraz niewydolnością serca i ukła-
du krążenia, które często prowadzą do śmierci [20]. Zjawi-
sko to występuje częściej np. u rasy pietrain czy u belgij-
skiej landrace. Padnięcia świń w transporcie trwającym 
poniżej 8 h szacowane są w różnych krajach Unii Europej-
skiej na poziomie od 0,03 do 0,5% przewożonej populacji 
zwierząt [17]. Około 70% padnięć występuje w samocho-
dach, a pozostałe 30% po wyładunku. Doskonalenie środ-
ków transportu oraz poprawa warunków obrotu w istotny 
sposób przyczyniły się do zredukowania strat transporto-
wych. W Danii w 1972 roku padnięcia świń w czasie trans-
portu i magazynowania wynosiły 0,12%, a w 2002 roku 
zmniejszono je do ok. 0,016% [25]. 

Wpływ transportu świń na zmiany zawartości cukru, kwasu 
mlekowego i albumin w plazmie krwi dobrze obrazują dane 
przedstawione w tabeli 1. Wskazują one, że po krótkotrwałym 
transporcie wszystkie badane składniki krwi wykazują istotny 
wzrost koncentracji, będący wynikiem stresu transportowego.

Jak wynika z przedstawionej analizy, transport zwierząt 
stanowi bardzo ważne ogniwo w determinacji strat ilościo-
wych i jakościowych, które można ograniczyć przez postęp 
organizacyjno-techniczny. 
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Głodówka i wypoczynek przedubojowy

Po długotrwałym transporcie (powyżej 8 h) zwierzętom nale-
ży zapewnić wypoczynek przedubojowy, który według przepi-
sów unijnych powinien trwać 24 h [7]. Zwierzęta z własnego 
zaplecza surowcowego rzeźni, przewożone na krótkich tra-
sach, ubijane są bez wypoczynku, co zapobiega zarówno 
stratom ilościowym, jak i jakościowym mięsa [9, 25]. Badania 
krajowe wykazały, że tuczniki przewiezione na trasie o długo-
ści 70 km i ubite w dniu zakupu miały cięższe o ok. 1 kg tusze 
oraz lepszą przydatność mięsa do produkcji wyrobów, niż ma-
gazynowane w rzeźniach przez 24 h [34]. Badania Dokmano-
vič i wsp. [9] wykazały istotny wpływ czasu przetrzymywania 
tuczników w ubojniach na niektóre cechy jakościowe mięsa 
(tab. 2). Okazało się, że krótki czas przetrzymywania (ok. 1,5 h) 
wpłynął istotnie na zmniejszenie zawartości kwasu mlekowe-
go we krwi, rozjaśnienie barwy mięsa, zwiększenie wycieku 
oraz znaczną redukcję uszkodzeń skóry w porównaniu z gru-
pą świń przetrzymywanych ok. 17 h. Nie stwierdzono nato-
miast istotnych różnic między tymi grupami świń w poziomie 
stresu (tj. w zawartości kortyzolu w plazmie krwi), pH60 min i pH24h. 
Dlatego przepisy przewidują, że zwierzęta przewożone na 
krótkich trasach należy wyładować jak najszybciej po przyby-
ciu, a następnie poddać ubojowi bez zbędnej zwłoki [7].

W wielu krajach europejskich (np. Dania, Niemcy, Francja, 
Polska) praktykuje się powszechnie 12-15-godzinną głodów-
kę przedubojową, co wynika głównie z organizacji ubojów 
(przywóz żywca po południu, ubój na drugi dzień). Świnie nie 
powinny być karmione tuż przed transportem, ponieważ zwie-
rzęta z wypełnionym przewodem pokarmowym wykazują 
większą śmiertelność w czasie transportu. Ryzyko śmiertel-
ności świń nakarmionych przed transportem wzrasta dwu-
krotnie, co wykazały badania Averos i wsp. [1]. Głodówka 
trwająca krócej niż 24 h nie powoduje znacznego obniżenia 
zapasu glikogenu w mięśniach i obniżenia kwasowości mię-
sa. Efekt ten uzyskuje się dopiero po głodówce trwającej dłu-
żej niż dobę [34], co powoduje dodatkowo obniżenie wydajno-
ści rzeźnej. Optymalny czas magazynowania po krótkotrwa-
łym transporcie wynosi ok. 2-3 h [9]. Po ok. 2 h magazynowa-
nia świnie spokojnie kładą się i walki między nimi ustają [12].

Głodówka przedubojowa wiąże się z aspektem ekono-
micznym. W badaniach Ryan’a [28] zastosowano 3 warianty 
czasu głodzenia: krótki, optymalny i wydłużony. W pierwszym 
wariancie świnie trafiały do ubojni po 10-14 godzinach od spo-
życia ostatniej porcji paszy na farmie. Biorąc pod uwagę czas 
przemieszczania się treści pokarmowej 
przez przewód pokarmowy, każdą ilość 
zadanej w tym okresie paszy można 
uznać za stratę, ponieważ nigdy nie zo-
stanie ona wykorzystana na wzrost 
świń, jeśli ubój nastąpi w dniu zakupu. W 
tym przypadku strata paszy jest równo-
ważna 0,27 euro na tucznika. Wydłużo-
ny czas głodzenia (powyżej 18 h) przy-
czynia się natomiast do większego stre-
su zwierząt, sprzyjającego ich agresyw-
nym zachowaniom i  większej utracie 
masy ciała. Obliczono, że głodzenie 
przez około 24 h może spowodować 
stratę 0,6 kg masy tuszy, co jest równo-
ważne 1 euro na tucznika. Za optymalny 

czas głodówki uznano 16 h od ostatniego spożycia paszy 
przed ubojem. Nie występuje w tym czasie stres głodu, w prze-
wodzie pokarmowym pozostaje minimalna ilość niestrawionej 
paszy i nie dochodzi jeszcze do większej utraty masy ciała. 
Ważne jest przy tym, aby każdy producent tuczników posia-
dał wiedzę, jak długo trwa transport świń do ubojni i jak dłu-
go są one tam magazynowane. Dzięki temu będzie mógł 
odpowiednio regulować czas ostatniego karmienia zwierząt. 
Praktycznie oznacza to, że zwierząt nie należy karmić przed 
transportem, jeżeli nastąpi on w godzinach rannych. Ostat-
nie karmienie może się odbyć po południu w dniu poprze-
dzającym ubój. 

Metody minimalizacji stresu przedubojowego

Stres można znacznie obniżyć przez ulepszenie rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych dróg przepędowych zwierząt. 
Przykładem może być opracowany w Danii zmechanizowany 
system grupowego doprowadzania świń do stanowiska osza-
łamiania [6]. W systemie tym przepęd zwierząt w kierunku 
komory oszałamiania jest zmechanizowany (rys).

Reakcję na stres można obniżyć także przez dodawanie 
do paszy określonych składników. Badania Tang i wsp. [32] 
wykazały, że dodatek magnezu do paszy (1 g/dobę/sztukę) 
w okresie poprzedzającym ubój (9 dni) obniża stres u świń po 
krótkotrwałym transporcie, poprawia barwę i pH mięsa (niż-
sza wartość L, wyższe pH24). Inni autorzy stosujący jako do-
datek w żywieniu ekstrakt z alg morskich bogaty w magnez 
stwierdzili, że zwierzęta otrzymujące ten dodatek miały obni-
żony poziom kortyzolu we krwi oraz mniejsze uszkodzenia 
skóry [23]. Badania Swigert’a i wsp. [31] wykazały także, że 
od tuczników otrzymujących 48 h przed ubojem dodatek ma-
gnezu w ilości 3,5 g/dobę/sztukę uzyskiwano schab o ciem-
niejszej barwie. Z kolei w doświadczeniu wykonanym przez 
zespół Peeters’a i wsp. [24] wykazano, że świnie otrzymu-
jące dodatek magnezu były spokojniejsze i mniej agresyw-
ne w transporcie, co prowadziło do poprawy jakości mię-
sa. Istnieją również doniesienia o braku wpływu podawa-
nia siarczanu magnezu przez 14 dni przed ubojem w ilości  
3,2 g/dobę/sztukę na pH schabu i szynki [16], podobnie jak 
nie ma wpływu na jakość mięsa dodatek kwaśnego węglanu 
sodu w ilości 1,5% masy dawki pokarmowej, podawany 48 h 
przed transportem. 

Na zmniejszenie stresu świń istotny wpływ ma zwiększo-
ny dodatek tryptofanu przed ubojem, co wykazały badania 
Shen’a i wsp. [29]. U świń otrzymujących 12 dni przed ubojem 
dodatek tryptofanu w ilości 0,8% diety stwierdzono istotnie 
niższy poziom kortyzolu w ślinie oraz wyższe o ok. 10% przy-
rosty dzienne. Dotychczasowe badania wykazały, że dodatek 
do diety wyższego poziomu tryptofanu powoduje szybszy 
wzrost [29], redukcję hormonów stresu [18, 29] oraz zmniej-
szenie agresji świń [26]. Jednakże praktyczne wykorzystanie 
tego sposobu ogranicza jego wysoki koszt [29]. 

Badano także możliwość poprawy jakości mięsa przez do-
datek do diety monowodorku kreatyny [30]. U tuczników otrzy-
mujących ten suplement przez 5 dni przed ubojem stwierdzo-

Tabela 1
Profil plazmy krwi świń po 2-godzinnym transporcie [22]

Składnik Przed  
transportem

Po  
transporcie P

Glukoza (mg/dl) 90,25 ±1,05 150,54 ±3,83 0,05
Kwas mlekowy (mmol/l) 5,10 ±0,21 24,67±0,53 0,05
Albuminy (g/l) 24,08 ±0,45 35,12 ±0,30 0,05

Tabela 2
Poziom stresu oraz cechy jakości mięśnia longissimus dorsi tuczników w zależności 
od czasu przetrzymywania (1,5 i 17 h) w rzeźni [9]

Parametr Krótki  
odpoczynek

Długi  
odpoczynek P

Zawartość kwasu mlekowego we krwi (mmol/l) 8,04 10,86 0,05
Zawartość kortyzolu w plazmie (nmol/l) 67,04 54,89 N
pH60 min 6,33 6,33 N
pH24h 5,54 5,57 N
Wyciek z mięsa (%) 6,93 6,05 0,01
Jasność barwy (CIE, L) 52,30 49,37 0,001
Uszkodzenia skóry* (pkt.) 5,88 7,57 0,0001
*Większa liczba punktów oznacza większe uszkodzenia skóry 
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no wolniejszy spadek pH w mięsie i w konse-
kwencji zmniejszenie występowania mięsa PSE. 
Jednakże późniejsze badania nie potwierdziły 
istotnego wpływu dodatku monowodorku kreaty-
ny na jakość mięsa [27]. 

W Polsce nie badano możliwości poprawy ja-
kości mięsa przez dodatek do diety przed ubo-
jem wyżej wspomnianych suplementów. Badano 
natomiast możliwość wykorzystania w tym celu 
roztworu melasy, która okazała się skutecz-
nym środkiem dla zwiększenia wydajności 
rzeźnej i wzbogacenia mięsa w glikogen [34]. 
Wodny roztwór melasy podaje się wieczorem w dniu 
poprzedzającym transport, a uzyskany efekt na-
stępuje zarówno u świń ubijanych bezpośrednio 
po transporcie, jak i po 20 h magazynowania w 
rzeźni. Mimo że metoda ta nie straciła na aktual-
ności, w praktyce się nie upowszechniła. 

Redukcja stresu przedubojowego poprzez ży-
wienie może być zatem potencjalnym narzę-
dziem poprawy jakości wieprzowiny. Jednak jak 
dotychczas wiedza ta nie znalazła w Polsce szerszego zasto-
sowania, być może z powodu słabego jej upowszechnienia.

Oszałamianie

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 [8] definiuje osza-
łamianie jako proces, który powinien zapewnić szybką utratę 
świadomości zwierzęcia, aż do jego śmierci przez wykrwa-
wienie. Utrata świadomości jest w tym przypadku jednoznacz-
na ze stanem znieczulenia na ból. Przy wyborze różnych me-
tod oszałamiania, w przemyśle mięsnym zwraca się uwagę 
przede wszystkim na straty spowodowane występowaniem 
wylewów krwawych i wybroczyn w mięsie oraz wywołane zła-
maniami kości i wadami jakości mięsa. Na ogół w mięśniach 
świń ogłuszanych elektrycznie następuje szybszy spadek pH 
zaraz po uboju niż w mięśniach świń oszałamianych dwutlen-
kiem węgla [5]. Powoduje to pogorszenie wodochłonności 
mięsa, mimo że końcowe pH24 mięsa jest takie same przy obu 
metodach oszałamiania. Ocenia się, że oszałamianie elek-
tryczne wywołuje głębszy stres fizjologiczny u świń, przy-
śpieszając poubojowy metabolizm energetyczny, związany 
z większą aktywnością mięśni oraz większym wydzielaniem 
katecholamin do krwi [15]. Oszałamianie elektryczne powo-
duje także większy udział wylewów krwawych i wybroczyn 
w mięsie [14], niż oszałamianie gazowe. 

W wyniku prac badawczych stale wprowadzane są udo-
skonalone lub nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne 
w metodach oszałamiania świń, zarówno elektrycznego, jak 
i gazowego. Jak podaje Borzuta [4], w celu ograniczenia cier-
pienia świń oszałamianych przy pomocy prądu elektrycznego 
najpierw udoskonalono dwuelektrodowe urządzenie do osza-
łamiania ręcznego oraz automatycznego, poprzez podniesie-
nie napięcia roboczego do 250-400 V i natężenia prądu po-
wyżej 1,4 A, przy częstotliwości 50-500 Hz, a także poprzez 
sygnalizację ładunku elektrycznego, którego zalecana wiel-
kość w praktyce wynosi 10 do 15 C. Następną innowacją było 
zastosowanie trzeciej elektrody bocznej, przykładanej do 
klatki piersiowej w celu wywołania migotania komór serco-
wych i praktycznie zatrzymania akcji serca. Likwiduje to silne 
skurcze drgawkowe, co pozytywnie wpływa na bezpieczeń-
stwo pracy i jakość surowca, a szczególnie na zmniejszenie 
występowania wybroczyn i wylewów krwawych w mięsie.

Ulepszenie rozwiązań technicznych obserwuje się także 
w systemie oszałamiania gazowego. Przykładem może być 
wspomniany wcześniej (rys.) zmechanizowany system grupo-
wego doprowadzania i oszałamiania świń w komorach CO2 
o zmienionej konstrukcji [6]. W systemie tym, obsługiwanym 
przez 2 operatorów, przepęd zwierząt w kierunku komory 
oszałamiania jest w dużym stopniu zmechanizowany, dzięki 
pneumatycznie przesuwanym przegrodom D2, D3 i S1 oraz 
podnoszonym drzwiom komory D4, przy zachowaniu odpo-

wiedniej synchronizacji działania tych mechanizmów. Dzięki 
temu przepęd świń odbywa się prawie całkowicie bezstreso-
wo (bez użycia poganiaczy), a konstrukcja korytarza wyklu-
cza urazy i uszkodzenia zwierząt. Całość działa tak, że do 
komory oszałamiania ze zmodyfikowanymi kabinami, porusza-
jącymi się pionowo w szybie o głębokości 7 m, co 48 s wchodzi 
po 5 świń, przy cyklicznym przepędzie z magazynu żywca 
grup liczących po 15 świń. Przy 70% stężeniu CO2 w części 
górnej i 90% w części dolnej oraz całkowitym czasie oszała-
miania 150 s zapewnia to czas znieczulenia do 75 s, podczas 
gdy kłucie następuje po 46-50 s. W praktyce u ok. 40% świń 
oszałamianych tą metodą występuje zatrzymanie akcji serca. 
Wyniki badań wskazują, że system oszałamiania gazowego 
wykorzystujący wysokie stężenia CO2 oraz automatyczny, 
elektryczny system trójelektrodowy można w przybliżeniu 
traktować jako metody równorzędne pod względem skutecz-
ności zabiegu oraz eliminacji wybroczyn i wylewów krwawych 
w mięsie. W obu tych metodach następuje też u części zwie-
rząt zatrzymanie akcji serca, co dopuszczają przepisy Unii 
Europejskiej [8].

Podsumowanie

Na podstawie informacji podanych w niniejszym przeglądzie 
można sformułować następujące wnioski:

• transport zwierząt jest jedną z najbardziej stresotwórczych 
faz obrotu przedubojowego, podczas którego występuje najwię-
cej padnięć świń, uszkodzeń skóry i niekorzystnych zmian jako-
ściowych mięsa. Powstawaniu wad jakościowych mięsa typu 
PSE sprzyja krótki okres stresu transportowego, natomiast po 
długotrwałych transportach częściej występuje mięso DFD;

• za optymalny czas głodówki przedubojowej, z powodów 
ekonomicznych oraz wymagań technologii uboju i jakości 
mięsa, uznaje się 16 h (liczony od ostatniego spożycia paszy 
przed ubojem). Głodówka trwająca dłużej niż dobę powoduje 
obniżenie zapasów glikogenu w mięśniach i obniżenie ich 
kwasowości, co niekorzystnie wpływa na jakość mięsa;

• za optymalny czas magazynowania w rzeźni po krótko-
trwałym transporcie uznaje się 2 do 3 h, co sprzyja zmniejsze-
niu zawartości kwasu mlekowego we krwi, rozjaśnieniu barwy 
mięsa i redukcji uszkodzeń skóry, w porównaniu z długim 
przetrzymywaniem zwierząt w rzeźni (np. 17 h);

• potencjalnym narzędziem poprawy jakości mięsa wie-
przowego może być redukcja stresu przedubojowego przez 
odpowiednie żywienie w końcowym okresie tuczu. Na uwagę 
zasługują tu dodatki do diety takich składników, jak suplemen-
ty magnezu lub dodatek tryptofanu. Dodatki te powodują 
zmniejszenie poziomu stresu, obniżenie agresji oraz poprawę 
jakości mięsa. Zwiększenie wydajności rzeźnej oraz wzboga-
cenie mięsa w glikogen można także osiągnąć poprzez poje-
nie świń roztworem melasy w dniu poprzedzającym ubój;

Rys. Duński zmechanizowany system grupowego przepędu i oszałamiania ga-
zowego świń [6] 
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• opracowany w Danii zmechanizowany system grupowego 
przepędu i oszałamiania gazowego stanowi znaczny postęp 
technologiczny, zwiększający dobrostan zwierząt i bezpie-
czeństwo pracy na liniach ubojowych;

• ocenia się, że oszałamianie elektryczne wywołuje głęb-
szy stres u świń niż oszałamianie gazowe, przyśpieszając 
poubojowy metabolizm energetyczny, związany z większą ak-
tywnością mięśni oraz większym wydzielaniem katecholamin 
do krwi. 
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2-4 lipca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Animal Genetics and Genomics”. Organizatorami konferencji są Katedra Genetyki Zwierząt 
UWM w Olsztynie oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Konferencja obejmuje wszystkie 
działy genetyki i genomiki zwierząt, chcemy jednak w ostatnim dniu zorganizować specjalne forum: „Nauka wobec 
praktycznej hodowli”, koncentrując się na selekcji genomowej bydła. Tematyka wykładów została tak dobrana aby 
zaprezentować zarówno stan obecny jak i konieczność rozwoju tej rewolucyjnej metody hodowlanej.

Ze względu na uniwersalny charakter badań genetycznych, zachęcamy zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji. Udało nam się zaprosić 
wykładowców z Niemiec, Francji, Rosji, Indii a także wybitne indywidualności z Polski. Liczymy na udział hodowców, szczególnie z ośrodków hodow-
li zarodowej i hodowców indywidualnych. Mamy nadzieję na ożywioną i konstruktywną dyskusję. Spodziewamy się gości z krajów ościennych. Pol-
ska, wbrew pesymistom, ma się czym pochwalić. Zarejestrowanym uczestnikom wydawane będą certyfikaty jako świadectwo udziału w szkoleniu.
Dla Hodowców chcących uczestniczyć tylko w Forum, otwarto dwie opcje rejestracji: Gala Dinner (uroczysta kolacja w Restauracji Hotelu 
OMEGA w dniu 3.07.2018 + Forum 4.07.18, 11.30 -15.30) lub tylko Forum (4.07.18, 11.30 -15.30).

 
Pełny program oraz rejestracja on-line na stronie: 

www.uwm.edu.pl/genomika2018/ 

 


