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WELFARE OF PIGS IN ORGANIC PRODUCTION SYSTEM – ASSUMPTIONS  
AND THEIR IMPLEMENTATION 

 

Summary 
 

The aim of this study was to evaluate the welfare of pigs in the organic production system for two management types, 
i.e outdoor and indoor keeping on a low litter with access to runs. Evaluation was achieved on sows of the Złotnicka Spot-
ted breed, a native breed kept in Poland. It was performed on the basis of behaviour and physiological indexes as well as 
body condition of animals. A descriptive evaluation was conducted in aspect of behaviour and body condition indexes. Fat-
tening and slaughter performance of gilts and reproduction performance of sows were adopted as physiological indexes. It 
was found that in both systems minimal standards were met concerning welfare, imposed on producers by legal acts regu-
lating issues related to organic production. Welfare for the analyzed management methods was evaluated positively. Sows 
freely expressed their natural behaviour. A greater variation in behaviour was observed in females kept outdoors. Patho-
logical behaviour was not found in either of the systems. Body condition of females was good in both systems. Sows did not 
fall ill and had long productive lives. A both outdoor and indoor system guarantees welfare of animals. Physiological in-
dexes for the outdoor system were slightly lower in terms of reproduction performance while better results were found for 
fattening and slaughter performance. Sows reared outdoor showed the later age (489 versus 455 days), the longer farrow-
ing interval (254 versus 190 days) and the slighter litter size at birth (8.74 versus 9.39 heads). In the outdoor system, Zlot-
nicka Spotted gilt showed the higher meat content (53.4 versus 46.4%) and the higher daily gain (467 do 384 g). Slighter 
backfat was found in the gilts rearing outdoor (13.5 mm) compared to indoor rearing female added 21.1 mm. Another au-
thors were reported different observations.  
 
 

DOBROSTAN ŚWIŃ W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ – ZAŁO ŻENIA I REALIZACJA 
 

Streszczenie 
 

Celem opracowania była ocena dobrostanu świń w dwóch systemach utrzymania ekologicznego: wolnowybiegowym i alkie-
rzowym na płytkiej ściółce z dostępem do wybiegów. Oceną objęto lochy rasy złotnickiej pstrej, jednej z rodzimych ras świń 
utrzymywanych w Polsce. Dokonano jej na podstawie wskaźników behawioralnych, fizjologicznych oraz kondycji zwierząt. 
Dla wskaźników behawioralnych i kondycji przeprowadzono ocenę opisową. Jako wskaźniki fizjologiczne wykorzystano wy-
niki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek oraz użytkowości rozpłodowej loch. Stwierdzono, że w obu systemach spełniono 
minimalne normy dotyczące dobrostanu, jakie narzucają producentom akty prawne, regulujące kwestie produkcji ekolo-
gicznej. Ocena dobrostanu dla analizowanych sposobów chowu wypadła pozytywnie. Lochy swobodnie wyrażały swoje na-
turalne zachowania. Większą różnorodność behawioru odnotowano u samic utrzymywanych na wolnym powietrzu. W żad-
nym z systemów nie stwierdzono zachowań patologicznych. Kondycja samic była dobra w obu systemach. Lochy nie choro-
wały i były długo użytkowane. Zarówno chów wolnowybiegowy, jak i alkierzowy gwarantował dobrostan zwierząt. Wskaź-
niki fizjologiczne dla systemu wolnowybiegowego były nieco niższe w porównaniu do wyników użytkowości rozpłodowej, 
natomiast lepsze dla wyników użytkowości tucznej i rzeźnej. Lochy utrzymywane w systemie wolnowybiegowym charaktery-
zował późniejszy wiek pierwszego oproszenia (489 do. 455 dni), dłuższy okres międzymiotu (254 do 190 dni) oraz mniejszą 
ilość prosiąt żywo urodzonych w miocie (8.74 do 9.39 sztuk). Loszki z systemu wolnowybiegowego wykazywały wyższą mię-
sność (53.4 do 46.4%.) oraz wyższe przyrosty dobowe (467 do 384 g). U samic utrzymywanych wolnowybiegowo zaobser-
wowano również cieńszą słoninę (13.5 mm) w porównaniu do loszek z systemu alkierzowego, gdzie wynosiła 21.1 mm. Uzy-
skany wynik różnił się od rezultatów badań innych autorów.  
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Rolnictwo ekologiczne jako specyficzny system produkcji 
nie jest nastawione na maksymalizację wydajności, lecz na 
uzyskanie produktu naturalnego i zdrowego. W Polsce począt-
ki rolnictwa ekologicznego związane są z wprowadzeniem 
biodynamicznej metody gospodarowania, która pojawiła się w 
naszym kraju już w latach 30. XX wieku [6]. Aktualnie w Pol-
sce rolnictwo ekologiczne rozwija się systematycznie [12, 13, 
19]. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku działalność 
ekologiczną prowadziło 20 626 producentów, to jest ok. 20% 
więcej niż rok wcześniej [14].  
 Produkty rolnictwa ekologicznego odznaczają się wysoką 
jakością, są bezpieczne i zdrowe. Podniesienie ich zdrowotno-

ści i jakości w porównaniu do produktów konwencjonalnych 
związane jest przede wszystkim z restrykcyjnymi zasadami 
gospodarowania, jakie obowiązują w systemie ekologicznym 
[16]. Uzyskaniu artykułu naturalnego sprzyja także wykorzy-
stywanie w produkcji ekologicznej lokalnych odmian roślin i 
rodzimych ras zwierząt, które są doskonale przystosowane do 
miejscowych warunków bytowania. W Polsce do najbardziej 
znanych rodzimych ras zwierząt użytkowanych w rolnictwie 
ekologicznym należą: konik polski – zwany tarpanem, kura 
zielononóżka, bydło czerwone polskie. Wśród świń chętnie 
użytkowana jest rodzima rasa złotnicka pstra [18]. Jest to rasa 
mało wymagająca w odniesieniu do żywienia i warunków 
utrzymania, doskonale czująca się w systemie wolnowybie-
gowym i dobrze wyzyskująca pasze gospodarskie. Dość pry-
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mitywna, cechująca się niewielką mięsnością, słabymi przyro-
stami, ale wyróżniająca się doskonałej jakości mięsem [4, 5, 
10, 17].  
 Ponieważ rolnictwo ekologiczne już z założenia jest 
technologią produkcji przyjazną środowisku i zwierzętom, to 
zapewnienie dobrostanu jest jej priorytetem. Jednym z wa-
runków zachowania dobrostanu jest zapewnienie zwierzętom 
możliwości wyrażania naturalnych zachowań. W przypadku 
świń najbardziej typowym zachowaniem jest skłonność do 
rycia. W związku z tym w ekologicznym chowie świń zaleca 
się wykorzystywanie systemu wolnowybiegowego. Z pośród 
systemów alkierzowych preferowane są systemy ściółkowe: 
na głębokiej ściółce, na płytkiej ściółce czy też system koj-
ców samospławialnych. Dopuszcza się także korzystanie 
z kojców częściowo rusztowych, ale powierzchnia rusztu jest 
znacznie ograniczona. 
 Celem badań była wstępna ocena dobrostanu świń z wyko-
rzystaniem wskaźników behawioralnych, fizjologicznych 
oraz kondycji zwierząt, w dwóch systemach utrzymania eko-
logicznego: wolnowybiegowym i alkierzowym na płytkiej 
ściółce z dostępem do wybiegów. Uwzględnienie jako wskaź-
ników fizjologicznych wyników użytkowości służyć miało 
określeniu ogólnych tendencji w kształtowaniu się poszcze-
gólnych cech użytkowych, co służyć ma sformułowaniu hipo-
tez badawczych do dalszych dokładniejszych badań. 
 
2. Materiał i metodyka badań 
 
 Oceny dobrostanu dokonano, zgodnie z ogólnie przyję-
tymi zasadami, na podstawie wskaźników behawioralnych, 
fizjologicznych oraz kondycji zwierząt. Oceną objęto lochy 
rasy złotnickiej pstrej utrzymywane w gospodarstwach eko-
logicznych w dwóch systemach: wolnowybiegowym i al-
kierzowym na płytkiej ściółce z dostępem do wybiegów. 
Dla wskaźników behawioralnych i kondycji przeprowadzo-
no ocenę opisową. Jako wskaźniki fizjologiczne wykorzy-
stano wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek oraz 
użytkowości rozpłodowej loch. Użytkowość tuczną i rzeźną 
loszek oszacowano przyżyciowo z wykorzystaniem aparatu 
ultradźwiękowego PIGLOG 105, gdy zwierzęta osiągnęły 
wiek ok. 6 miesięcy. Oceniono 8 loszek z systemu wolno-
wybiegowego oraz 7 samic z systemu alkierzowego. W sys-
temie wolnowybiegowym użytkowość rozpłodową okre-
ślono dla 16 loch, a w systemie alkierzowym dla 23 loch.  
 

 W systemie wolnowybiegowym, lochy luźne, prośne 
i karmiące utrzymywane były grupowo. Maksymalnie po 
10 sztuk, na wybiegach całorocznych, zaopatrzonych 
w schronienia (budki drewniane, dodatkowo okryte brezen-
tem i wyścielane słomą). Łączna powierzchnia wybiegów 
ma ok. 1 ha. Aby nie dopuścić do nadmiernego wyeksplo-
atowania gleby i zniszczenia roślinności, obszar jest po-
dzielony na kwatery. Świnie korzystają z jednego wybiegu, 
a pozostałe „odpoczywają”. Dzięki racjonalnemu użytko-
waniu wybiegów służą one jednocześnie jako pastwiska 
i mogą być użytkowane przez wiele lat. Na dwa tygodnie 
przed spodziewanym porodem maciory umieszczano na 
mniejszych wybiegach indywidualnych, na których także 
znajdowały się budki. Wszystkie wybiegi były ogrodzone 
pastuchem elektrycznym. Paszę (treściwą i objętościową) 
oraz wodę na wybiegi dostarczano dwa razy dziennie. Pro-
sięta nie otrzymywały specjalnej paszy, tylko korzystały z 
tej przeznaczonej dla matek. Okresowo zwierzęta wypę-
dzano na ścierniska i kartofliska, gdzie miały możliwość 
spożywania resztek pożniwnych. Prosięta z matkami 

utrzymywano 8-9 tygodni. Kiedy młode dobrze pobierały 
paszę stałą, samice ponownie umieszczano na wybiegach 
grupowych wraz ze swoimi miotami.  
 

 W systemie alkierzowym lochy luźne i prośne również 
utrzymywane były grupowo, po 15 loch w jednym kojcu. 
Kojce grupowe miały powierzchnię 24 m2 (wymiary 3 x 8 
m). Każdy kojec miał dostęp do dwóch wybiegów, każdy 
o powierzchni 24 m2, które były użytkowane przemiennie. 
Część każdego wybiegu przylegająca do budynku była wy-
betonowana. Na około dwa tygodnie przed oproszeniem 
maciory umieszczano w pojedynczych kojcach. Kojce były 
bezjarzmowe, o wymiarach ok. 2 x 3 m, nie miały części 
wydzielonej dla prosiąt. Młode cały czas do odsadzenia, 
które przypada na 6 tydzień życia prosiąt, przebywały 
z matką. Lochy w kojcach zbiorowych umieszczano po 
skutecznym kryciu. W kojcach ścielono słomą, najczęściej 
żytnią i pszenżytnią. Świnie żywiono dwa razy dziennie, 
woda w kojcach była dostępna w poidłach. W żywieniu 
stosowano pasze treściwe i dodatek pasz objętościowych. 
Zależnie od pory roku była to zielonka, siano lub okopowe. 
W obu systemach stosowano krycie naturalne z użyciem 
knura rasy złotnickiej pstrej.  
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 System wolnowybiegowy ma wiele odmian i jest popu-
larny w krajach europejskich, np. we Włoszech i Hiszpanii, 
w których jest łagodniejszy klimat. System ten wykorzystu-
je się głównie do utrzymywania lokalnych ras świń [3, 15]. 
Jednak w większości krajów europejskich, pomimo iż zale-
ty i korzyści utrzymania outdoor są znane, nie jest to po-
wszechna metoda produkcji zwierzęcej [20].  
 W Polsce ze względu na specyfikę warunków klima-
tycznych (gorące i słoneczne lata oraz mroźne zimy) jest 
stosowany rzadko. System wolnowybiegowy ma szereg za-
let, które oddziaływają korzystnie na organizm zwierzęcy. 
Ruch na świeżym powietrzu eliminuje negatywny wpływ 
domieszek gazowych, jakie występują w chowie alkierzo-
wym. Poprawia to zdrowotność, szczególnie w odniesieniu 
do układu oddechowego. Zwiększenie powierzchni przypa-
dającej na pojedynczego osobnika nie tylko poprawia kom-
fort zwierząt, ale też ogranicza przenoszenie czynników 
chorobotwórczych. Rozpatrując zalety systemu pod wzglę-
dem dobrostanu zwierząt, jako najważniejszą należy uznać 
możliwość ujawniania naturalnych zachowań zwierząt.  
 Chów wolnowybiegowy stosuje się najczęściej dla loch, 
ale przy odpowiednim zabezpieczeniu wybiegów (ogrodze-
niu) można go stosować dla wszystkich grup technologicz-
nych świń. Wadą systemu jest konieczność posiadania 
znacznej powierzchni, na której można urządzić wybiegi. 
Również należy zwrócić uwagę, że w krajowych warunkach 
klimatycznych nie wszystkie rasy świń nadają się do takiego 
systemu, są zbyt delikatne, a ze względu na białe umaszcze-
nie łatwo mogą ulec poparzeniom słonecznym. 
 System na płytkiej ściółce jest często stosowanym sposo-
bem utrzymania trzody chlewnej zarówno w gospodarstwach 
ekologicznych, jaki i konwencjonalnych. Jego zaletami są: 
możliwość wykorzystania obornika jako nawozu oraz moż-
liwość częściowego ujawniania naturalnych zachowań świń.  
 Oceniając dobrostan na podstawie wskaźników behawio-
ralnych stwierdzono pozytywny wpływ systemu wolnowy-
biegowego na zachowanie zwierząt. Lochy wykazywały za-
chowania typowe dla gatunku. Budowały gniazda, wykorzy-
stując do tego ściółkę dostarczoną przez człowieka (słomę), 
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ale też trawę i kłącza perzu. Wodziły prosięta „ucząc” je 
buchtowania w poszukiwaniu pokarmu. W grupie występo-
wała wyraźna hierarchia, a najsilniejsza locha obejmowała 
rolę przewodniczki. Najniżej w hierarchii znajdowały się 
loszki nowo wprowadzane do grupy. W systemie tym nie 
zaobserwowano żadnych negatywnych zachowań, tzw. ste-
reotypii. Zwierzęta nie wykazywały też nadmiernej agresji. 
Znaczna powierzchnia wybiegów powodowała, że konflikty 
wynikające z hierarchii kończyły się ucieczką pokonanego 
osobnika. 
 W systemie alkierzowym u niektórych loch także zaob-
serwowano budowanie gniazda. Jednak ze względu na ogra-
niczoną powierzchnię kojca lochy często dokonywały ich 
„przebudowy” szczególnie, gdy w chlewni wykonywano 
prace porządkowe i zakłócano spokój zwierząt. W systemie 
tym również nie zaobserwowano żadnych negatywnych za-
chowań. W grupie loch prośnych wyraźna była hierarchia, 
szczególnie widoczna podczas karmienia. 
 W obu systemach nie stwierdzono problemu „cichych rui”. 
Lochy wyraźnie wykazywały zachowania charakterystyczne 
dla tego okresu aktywności płciowej, tj. wzajemne obskakiwa-
nie, występowanie odruchu tolerancji oraz „hukanie”.  
 Jako wskaźniki fizjologiczne wykorzystano w ocenie do-
brostanu wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej oraz rozpło-
dowej. Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek przed-
stawiono w tab. 1. Rasa złotnicka pstra jak większość ras ro-
dzimych charakteryzuje się dużym otłuszczeniem i niską mię-
snością [4, 17]. Spośród polskich ras rodzimych wykazuje naj-
słabsze wyniki użytkowości rzeźnej. W 2010 roku średnia 
mięsność dla loszek tej rasy wynosiła zaledwie 48,2%, w po-
równaniu z 51,1% odnotowanych dla rasy złotnickiej białej 
oraz 53,1% dla rasy puławskiej [11].  
 
Tab. 1. Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej świń rasy 
złotnickiej pstrej w zależności od systemu utrzymania 
Table 2. Slaughter and carcass results of Zlotnicka Spotted 
pigs depending on rearing system 
 

Sposób utrzymania 

Cechy Utrzymanie 
wolnowybie-

gowe 

Utrzymanie 
na płytkiej ściół-
ce z wybiegiem 

Grubość słoniny (mm) 13,5 21,1 
Grubość „oka” polędwi-
cy (mm) 

41,3 39,7 

Mięsność (%) 53,4 46,4 
Przyrost dzienny (g) 467 384 

 
 U samic utrzymywanych na wolnym powietrzu stwier-
dzono większą grubość „oka” polędwicy oraz wyższą mię-
sność. Podobne wyniki uzyskał Gentry i wsp. [9]. Porównano 
też grubości słoniny zwierząt pochodzących z porównywa-
nych systemów. Wyraźnie cieńszą słoninę odnotowano u lo-
szek utrzymywanych w systemie wolnowybiegowym. Cho-
ciaż stałe przebywanie poza budynkami mogłoby doprowa-
dzić do zwiększenia grubości słoniny, która chroni zwierzę 
przed zimnem, to nie stwierdzono takiego zjawiska u bada-
nych loszek. Zauważono natomiast, że ruch wpłynął korzyst-
nie na rozwój mięśni, co znalazło odzwierciedlenie w wyż-
szej mięsności. Wynik ten jest odmienny od rezultatu uzyska-
nego przez Gentry i wsp., autor ten zaobserwował większą 
grubość słoniny (ocenianą za ostatnim żebrem) u zwierząt 
utrzymywanych w systemie wolnowybiegowym [9]. Z kolei 
Acciaioli w badaniach nad włoską rodzimą rasą Cinta Senese 
odnotowała, że osobniki utrzymywane w systemie wolnowy-

biegowym w wieku ok. 6 miesięcy maja niższą grubość tłusz-
czu podskórnego niż zwierzęta z chowu alkierzowego. Za-
uważyła natomiast, że wraz z wiekiem zwierząt tendencja ta 
ulegała zmianie [1].  
 Przyrosty dobowe, zaliczane do cech tucznych, jakie 
stwierdzono w prowadzonych badaniach, są niskie. Porównu-
jąc oba systemy stwierdzono wyższe przyrosty dla loszek 
utrzymywanych na wolnym powietrzu, a wynik ten zbliżony 
był do średniej uzyskanej dla rasy w 2010 roku, która wynosiła 
469 g. Uzyskany rezultat był inny od odnotowanego przez 
Acciaioli i wsp. oraz Franci i wsp. dla świń Cinta Senese, 
gdzie wyższe przyrosty występowały u świń utrzymywa-
nych w systemie alkierzowym, co potwierdziło wcześniej-
sze wyniki badań Enfält i wsp. prowadzonych na szlachet-
nych rasach świń [1, 7, 8].  
 Wobec tego wydaje się konieczne podjęcie dalszych 
badań mających na celu zweryfikowanie otrzymanych re-
zultatów, gdzie uwzględnione zostaną jako czynniki nie 
tylko systemy utrzymania, ale także wiek zwierząt, sposób 
żywienia, pora roku, czyli szereg parametrów środowisko-
wych jak: temperatura, wilgotność, ilość opadów. 
 W tab. 2 przedstawiono wyniki użytkowości rozpłodo-
wej loch. Samice utrzymywane stale na wybiegach cecho-
wały się późniejszym wiekiem pierwszego oproszenia oraz 
dłuższym okresem międzymiotu, niż maciory utrzymywane 
w budynkach. Ze względów ekonomicznych nie jest to ko-
rzystne, gdyż ogranicza liczbę miotów, a tym samym pro-
siąt uzyskanych od jednej lochy. Jednak biorąc pod uwagę 
dobrostan, wyraźnie widać, że zwierzęta „wpasowały się” 
w naturalny rytm przyrody. Później niż w systemie alkie-
rzowym uzyskiwały dojrzałość płciową. Z przeprowadzo-
nych obserwacji wynika, iż ma to związek z długością dnia 
świetlnego. Najwyraźniejsze ruje obserwowano, w okresie 
późnej jesieni oraz późnej wiosny. Krycia przeprowadzane 
w tym okresie wykazywały dużą skuteczność. Dzięki temu 
prosięta rodziły się w marcu i wrześniu, gdzie występuje 
największa obfitość naturalnego pokarmu. Lochy w syste-
mie wolnowybiegowym rodziły niewielką ilość prosiąt, 
średnio zaledwie 8,74 sztuki w miocie. Więcej prosiąt ro-
dziły samice utrzymywane w budynkach, średnio było to 
9,37 sztuk. Odnotowana liczebność miotów jest niska.  
 
Tab. 2. Wyniki użytkowości rozpłodowej świń rasy złot-
nickiej pstrej w zależności od systemu utrzymania 
Table 2. Reproduction results of Zlotnicka Spotted pigs de-
pending on rearing system 
 

Sposób utrzymania 

Cechy Utrzymanie 
wolnowy-
biegowe 

Utrzymanie 
na płytkiej 
ściółce z 

wybiegiem 
Średni wiek pierwszego  
oproszenia lochy (dni) 

489 455 

Średnia liczba prosiąt żywo  
urodzonych w miocie (szt.) 

8,74 9,39 

Średnia liczba prosiąt odchowa-
nych do 21 dnia życia szt.) 

8,27 8,34 

Średni okres międzymiotu (dni) 254 190 

 
 Na równie niską liczebność miotów występującą u świń 
rasy złotnickiej pstrej wskazywał już Alexandrowicz [2].  
Zaobserwował, że lochy tej rasy rodzą średnio 8-10 prosiąt 
w miocie. W roku 2010 średnia liczba prosiąt żywo uro-
dzonych dla całej populacji świń rasy złotnickiej pstrej wy-
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nosiła 8,92 sztuk. Dla pozostałych ras rodzimych utrzymy-
wanych w Polsce średnia liczebność miotów przy urodze-
niu wynosiła 9,35 dla rasy złotnickiej białej i 10,93 dla rasy 
puławskiej [11]. 
 W prowadzonych badaniach stwierdzono mniejsze stra-
ty w odchowie prosiąt loch utrzymywanych w systemie 
wolnowybiegowym. Odchowywały one średnio 8,27 pro-
siąt z miotu. Wskazuje to na niską śmiertelność wśród pro-
siąt (poniżej 10%). Zjawisko to należy tłumaczyć tym, że 
maciory, które mają możliwość swobodnego poruszania się 
i wyrażenia naturalnych instynktów są troskliwszymi mat-
kami. Bardzo rzadkie były przypadki przyduszenia prosiąt 
przez matkę. Nie bez znaczenia jest hartowanie młodych 
przez dostęp do świeżego powietrza. Jest to zjawisko warte 
podkreślenia, tym bardziej, że w gospodarstwie, w którym 
utrzymywane są lochy na wolnym powietrzu nie stosuje się 
żadnych szczepień profilaktycznych. Zwierzęta nie są od-
robaczane środkami farmakologicznymi. W ramach zapo-
biegania zarobaczeniu świnie otrzymują jako dodatek do 
paszy buraki ćwikłowe. Prosiętom nie podaje się żelaza,  
ale nie notuje się przypadków anemii. Młode, naśladując 
matki, ryją w ziemi i pobierają potrzebne im mikro- 
i makroelementy.  
 U loch utrzymywanych w systemie alkierzowym straty 
w odchowie były większe. Maciory rodziły więcej prosiąt, 
średnio 9,39 sztuk w miocie, jednak odchowywały zaledwie 
8,34 prosięta. Problemem były biegunki, których prawie nie 
obserwowano w systemie wolnowybiegowym. Sporadycznie 
zdarzały się przypadki przygniecenia prosiąt przez matkę.  
 Ostatnim wskaźnikiem, na podstawie którego oceniono 
dobrostan była kondycja. Lochy w obu systemach odzna-
czały się dobrą kondycją, nie odnotowano u nich poważ-
niejszych schorzeń. Zauważalne były też różnice pokrojowe 
badanych grup samic. Maciory utrzymywane na wolnym 
powietrzu były szczuplejsze i bardziej sprawne. Obserwo-
wano u nich różnice w gęstości i długości szczeciny w za-
leżności od pory roku. W chłodnych porach roku była ona 
dłuższa i grubsza, a u niektórych osobników obserwowano 
podszerstek (włos puchowy) i wyraźnie dłuższe włosy na 
grzbiecie, które przypominały „chyb” dzika. W ciepłych 
porach roku świnie gubiły część włosów. U loch utrzymy-
wanych w budynkach pewne różnice w uwłosieniu były 
widoczne, lecz nie były tak wyraźne. O dobrej kondycji 
samic w obu systemach świadczy też długość ich użytko-
wania. Lochy były brakowane najczęściej po odchowaniu 
8 miotów. Przyczynami brakowania najczęściej był charak-
terystyczny dla starszego wieku samic spadek liczby prosiąt 
urodzonych w miocie oraz pogorszenie mleczności, co 
również jest zjawiskiem całkowicie fizjologicznie natural-
nym dla gatunku świni domowej. 
 
4. Podsumowanie 
 
 Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno w systemie 
wolnowybiegowym, jak i alkierzowym spełniono minimalne 
wymagania dotyczące dobrostanu, jakie narzucają producen-
tom akty prawne regulujące kwestie produkcji ekologicznej  
[16]. Powierzchnia kojców i wybiegów przekraczała minimal-
ne normy. Świniom zagwarantowano dostęp do ściółki,  
a w żywieniu wykorzystywano dodatek pasz objętościowych. 
Także prosięta przebywały z matką dłużej niż wymagają tego 
uregulowania prawne, tj. 40 dni.  
 W obu systemach utrzymania ocena dobrostanu dla 
wszystkich wskaźników wypadła pozytywnie. Lochy swobod-

nie wyrażały swoje naturalne zachowania. Większą różnorod-
ność behawioru odnotowano u macior utrzymywanych na 
wolnym powietrzu. W żadnym z systemów nie stwierdzono 
zachowań patologicznych. Wskaźniki fizjologiczne dla syste-
mu wolnowybiegowego były nieco niższe w odniesieniu do 
wyników użytkowości rozpłodowej, natomiast lepsze dla wy-
ników użytkowości tucznej i rzeźnej. Kondycja samic była 
dobra w obu systemach, lochy nie chorowały i były długo 
użytkowane. Zarówno chów wolnowybiegowy, jak i alkie-
rzowy gwarantował dobrostan zwierząt. 
 Uzyskane wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej, wykorzy-
stane w niniejszej pracy jako wskaźniki fizjologiczne, pozosta-
ją zasadniczo w sprzeczności z doniesieniami innych autorów 
na ten temat, dlatego słuszna będzie kontynuacja badań i nale-
ży uwzględnić w nich obok systemu utrzymania dodatkowe 
czynniki jak np.: wiek zwierząt, sposób żywienia czy pora 
roku. 
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