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THE INFLUENCE OF REARING SYSTEM ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF PIGS 
 

Summary 
 

The aim of the study was to assess the influence of rearing system on reproductive performance of Zlotnicka Spotted sows. 
The study material were pigs of Zlotnicka Spotted from two rearing systems: organic and conventional. Characteristics of 
reproductive performance of 722 sows were analysed and assessed on the basis of 2062 litters. The results speak for wider 
use of Zlotnicka Spotted pigs variegated in organic production. There was no effect of housing system on the age of first far-
rowing, intervals beetween litters, the number of piglets raised and the number of young boars and gilts from litter raised to 
21 days of age. Maintenance system affect the number of live born piglets per litter, the sows kept in the ecological system 
bear more piglets than sows kept in conventional system. In the ecological system, only worse results were observed in rela-
tion to falls during the rearing of piglets. However not only the maintaining system is the reason of it.  
Key words: pigs; autochtonous breeds; conventional rearing; ecological rearing; reproductive performance; experimenta-
tion 
 
WP�YW SYSTEMU UTRZYMANIA NA WYNIKI U�YTKOWO�CI ROZP�ODOWEJ �WI� 

 

Streszczenie 
 

Celem bada� by�o okre�lenie wp�ywu systemu utrzymania na wyniki u�ytkowo�ci rozp�odowej �wi� rasy z�otnicka pstra. Ma-
teria� badawczy stanowi�y �winie rasy z�otnicka pstra pochodz�ce z chlewni hodowlanych stosuj�cych dwa systemy utrzy-
mania: ekologiczny i konwencjonalny. Analizie poddano cechy u�ytkowo�ci rozp�odowej 722 loch, ocenione na podstawie 
2062 miotów. Uzyskane wyniki przemawiaj� za szerszym wykorzystaniem �wi� rasy z�otnicka pstra w produkcji ekologicz-
nej. Nie stwierdzono wp�ywu systemu utrzymania na wiek pierwszego oproszenia, okres mi�dzymiotu, liczb� prosi�t odcho-
wanych oraz liczb� knurków i loszek odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia. System utrzymania wp�ywa� na liczb� prosi�t 
�ywo urodzonych w miocie, przy czym lochy utrzymywane w systemie ekologicznym rodzi�y wi�cej prosi�t ni� lochy utrzy-
mywane w systemie konwencjonalnym. W ekologicznym systemie hodowli zaobserwowano gorsze wyniki w odniesieniu do 
upadków prosi�t w okresie odchowu. Jednak przyczyn tego nale�y upatrywa� w nie tylko w systemie utrzymania.  
S�owa kluczowe: �winie; rasy rodzime; chów konwencjonalny; chów ekologiczny; u�ytkowo�� rozp�odowa; badania 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Pomimo kryzysu dotykaj�cego ca�� gospodark� euro-
pejsk�, w tym tak�e rolnictwo, ekologiczny system produk-
cji rolniczej od kilku lat rozwija si� systematycznie [11-13, 
18, 25]. Wed�ug danych szacunkowych na dzie� 31 grudnia 
2011 roku w Polsce funkcjonowa�o 23 860 producentów 
ekologicznych, przy czym a� 23 431 producentów prowa-
dzi�o dzia�alno�� w zakresie ekologicznej uprawy ro�lin i 
utrzymania zwierz�t [28]. W�ród nich znaczna grupa wyko-
rzystuje z powodzeniem lokalne odmiany ro�lin oraz ro-
dzime rasy zwierz�t. W Polsce w�ród rodzimych ras zwie-
rz�t gospodarskich cz�sto wykorzystywane s� kury zielo-
nonó�ki, byd�o czerwono-bia�e polskie, byd�o bia�ogrzbiete 
i �winie rasy z�otnicka pstra [20]. Badania wykazuj�, �e go-
spodarstwa ekologiczne prowadz�c hodowl� ras rodzimych 
mog� te� osi�ga� zadawalaj�ce wyniki produkcyjne [26].  
 	winie rasy z�otnicka pstra s� jedn� z trzech rodzimych 
ras �wi� utrzymywanych w Polsce. Charakteryzuje si� ona, 
w porównaniu z rasami wysokowydajnymi, nisk� mi�sno-
�ci�, znacznym ot�uszczeniem oraz niskimi przyrostami [3, 
4, 8, 19, 21, 23, 24], a ze wzgl�du na cechy rozrodcze od-
znacza si� niewielk� liczebno�ci� miotów i pó
nym osi�-
ganiem dojrza�o�ci p�ciowej [21]. Natomiast zaletami tej 
rasy jest odporno��, �atwo�� przystosowywania si� do nie-
korzystnych warunków �rodowiskowych oraz daj�cej do-
skona�ej jako�ci mi�so [24]. Obecnie populacje �wi� 
wszystkich ras rodzimych, w tym rasy z�otnicka pstra, s� 
niewielkie. W aktualnej sytuacji gospodarczej nie mo�na 

spodziewa� si� wzrostu liczebno�ci tych ras, poniewa� 
zwierz�ta te nie osi�gaj� wysokich wydajno�ci, tak wi�c 
utrzymywanie ras rodzimych ogranicza si� do niewielkiej 
grupy hodowców [21]. Wysoko�� dotacji, jak� otrzymuj� 
hodowcy, z za�o�enia maj�ca rekompensowa� ró�nice w 
wydajno�ci, utrzymuje si� od wielu lat na tym samym po-
ziomie. Hodowcy coraz cz��ciej wskazuj�, i� przy aktual-
nych wysokich cenach pasz dalsze utrzymywanie �wi� jest 
nieop�acalne. Wielu rolników zajmuj�cych si� chowem i 
hodowl� trzody chlewnej zrezygnowa�o z tej produkcji, 
pomimo i� opiera�o j� na rasach wysoko produkcyjnych, 
takich jak polska bia�a zwis�oucha czy wielka bia�a polska. 
W rezultacie, od kilku lat obserwuje si� drastyczny spadek 
pog�owia �wi� w Polsce [10, 16]. 
 Zatrzymanie tej tendencji spadkowej jest bardzo wa�ne, 
szczególnie w przypadku ras rodzimych. Wygini�cie ka�-
dej, pojedynczej rasy powoduje zmniejszenie bioró�norod-
no�ci w uj�ciu nie tylko lokalnym, ale i globalnym. Alar-
muj�cy powinien by� fakt, �e w ci�gu ostatnich lat na �wie-
cie wygin��y 62 rasy zwierz�t. Co gorsza, ogromna liczba 
ras zwierz�t jest sklasyfikowana jako „zagro�one”, a jed-
nym z regionów wskazywanych jako ten o najwi�kszym 
udziale ras „zagro�onych” jest Europa [6]. 
 Dla ras lokalnych szersze wykorzystanie w produkcji 
ekologicznej, prowadzonej w sposób bardziej ekstensywny 
w stosunku do konwencjonalnej mo�e by� op�acalne. 
Szczególnie w przypadku �wi� rasy z�otnicka pstra, ze 
wzgl�du na dobr� jako�� i przydatno�� technologiczn� mi�-
sa produkcja wyrobów ekologicznych z surowca mi�snego 
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pozyskiwanego z tej rasy wydaje si� uzasadniona. Na taki 
kierunek poprawy funkcjonowania mniejszych gospo-
darstw, a takie stanowi� wi�kszo�� w�ród gospodarstw 
utrzymuj�cych �winie rasy z�otnicka pstra, wskazywa� tak-
�e Pejsak [17].  
 Obecnie na rynku krajowym dzia�a zaledwie jeden eko-
logiczny zak�ad masarski produkuj�cy w oparciu o t� ras�. 
Produkcja nie jest du�a, ale sie� sklepów usytuowanych 
w du�ych miastach, gdzie �atwiej o bardziej maj�tnego kon-
sumenta zapewnia zbyt. Rolnicy, którzy utrzymuj� �winie 
rasy z�otnicka pstra w systemie ekologicznym maj� zapew-
niony odbiór tuczników po cenach, jakich nie byliby w sta-
nie uzyska� za taki surowiec rze
ny produkuj�c go sposób 
konwencjonalny, chocia�by ze wzgl�du na ni�sz� mi�sno�� 
oraz id�ce za tym znaczne ot�uszczenie. Dlatego okre�lenie 
przydatno�ci �wi� rasy z�otnicka pstra do produkcji ekolo-
gicznej na podstawie wyników produkcyjnych jest zagad-
nieniem nie tylko wa�nym, ale i bardzo aktualnym. Badania 
takie mog� si� przyczyni� do zwi�kszenia zainteresowania 
ekologicznym chowem rodzimych �wi�. Z kolei wi�ksza 
liczba producentów wieprzowiny z hodowli systemem eko-
logicznym, mo�e stanowi� zaplecze dla przetwórni stosuj�-
cych wymagania ekologiczne. Obecnie, nawet gdyby popyt 
na takie wyroby wzrós�, poda� jest niewystarczaj�ca ze 
wzgl�du na ograniczony dost�p do surowca ekologicznego. 
Aby zach�ci� rolników do wykorzystywania �wi� ras ro-
dzimych w produkcji ekologicznej konieczna jest akcja 
promuj�ca tak� produkcj�. Nie mo�na jej jednak przepro-
wadzi� bez przekazania potencjalnym hodowcom rzetel-
nych informacji na temat wyników produkcyjnych uzyski-
wanych w ekologicznym chowie �wi� rasy z�otnicka pstra.  
 Celem bada� by�o okre�lenie wp�ywu systemu utrzyma-
nia na wyniki u�ytkowo�ci rozp�odowej �wi� rasy z�otnicka 
pstra.  
 

2. Materia� i metodyka bada� 
 

 Materia� badawczy stanowi�y �winie rasy z�otnicka pstra 
z chlewni hodowlanych stosuj�cych dwa odr�bne systemy 
utrzymania: ekologiczny i konwencjonalny. Dane 
ród�owe 
uzyskano z systemu Okr�gowej Stacji Hodowli Zwierz�t 
(OSHZ) Trzoda Chlewna. Zebrano dane dotycz�ce u�ytko-
wo�ci rozp�odowej 722 loch, od których uzyskano ��cznie 
2062 mioty, z czego 369 miotów pochodzi�o od loch 
utrzymywanych w systemach ekologicznych, a 1693 od 
samic z systemu konwencjonalnego. W pracy przeanalizo-
wano nast�puj�ce cechy u�ytkowo�ci rozp�odowej: 
- wiek pierwszego oproszenia (dni), 
- okres mi�dzymiotu (dni), 
- liczb� prosi�t �ywo urodzonych w miocie (szt.), 
- liczb� prosi�t odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.), 
- liczb� knurków odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia 

(szt.), 

- liczb� loszek odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia 
(szt.), 

- straty prosi�t w okresie odchowu (%). 
 Uwzgl�dniono wp�yw sposobu utrzymania. Dane scha-
rakteryzowano za pomoc� �redniej arytmetycznej ( x ), od-
chylenia standardowego (SD) i wspó�czynnika zmienno�ci 
(CV). Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za po-
moc� pakietu statystycznego SAS v. 9.2. W celu obliczenia 
ró�nic mi�dzy grupami loch z ró�nych systemów utrzyma-
nia dla analizowanych cech, zastosowano test istotno�ci 
dwóch �rednich (test t–Studenta).  
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 W tab. 1 przedstawiono wyniki u�ytkowo�ci rozp�odo-
wej loch rasy z�otnicka pstra dla ca�ej badanej populacji. 
	redni wiek pierwszego oproszenia dla badanych samic by� 
pó
ny. Lochy prosi�y si� po raz pierwszy w wieku 456 dni. 
Ni�szy wiek pierwszego oproszenia obserwowali we wcze-
�niejszych badaniach inni autorzy [2, 15]. Okres mi�dzy-
miotu zaobserwowany u analizowanych loch wynosi� �red-
nio 204 dni, przy znacznej zmienno�ci. 	rednia liczba pro-
si�t �ywo urodzonych w miocie wnosi�a 8,97 sztuk, przy 
zmienno�ci na poziomie 29,54%. Odnotowana liczebno�� 
miotów by�a niska, zw�aszcza je�li porówna si� uzyskany 
wynik z liczebno�ci� miotu ras polska bia�a zwis�oucha 
i wielka bia�a polska. 	rednia liczba prosi�t �ywo urodzo-
nych w miocie dla rasy polska bia�a zwis�oucha w roku 
2011 wynosi�a 11,68 szt., dla rasy wielka bia�a polska 11,54 
szt. [27]. Jednak uzyskany w badaniach w�asnych wynik 
jest typowy dla wielu ras rodzimych. Podobn� niewielk� 
liczb� prosi�t urodzonych w miocie dla rasy z�otnicka pstra 
odnotowali we wcze�niejszych pracach Alexandrowicz 
i Buczy�ski [1, 5]. Szulc [22] w badaniach nad ocen� do-
brostanu �wi� rasy z�otnicka pstra w dwóch ekologicznych 
systemach utrzymania (wolnowybiegowym i alkierzowym) 
prowadzonych na znacznie mniejszej populacji stwierdzi�a, 
�e �rednia liczba prosi�t odchowanych z miotu waha�a si� 
w przedziale od 8,74 do 9,39 sztuk. Zbli�one rezultaty uzy-
skali Franci i Pugliese dla rodzimych w�oskich ras �wi� [7]. 
 W badaniach w�asnych �rednia liczba prosi�t odchowa-
nych z miotu wynosi�a 7,90 sztuk, przy �redniej liczbie 
knurków wynosz�cej 4,02 sztuki i liczbie loszek 3,90 sztuk. 
Nieco lepszy rezultat uzyska�a Szulc [22], badane przez ni� 
lochy rasy z�otnicka pstra odchowywa�y �rednio 8,27–8,43 
prosi�ta z miotu. Jednak uzyskany wynik nale�y uzna� za 
niski w porównaniu z rezultatami, jakie obserwuje si� dla 
innych ras �wi� utrzymywanych w Polsce. 	rednia liczba 
prosi�t odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia dla najlicz-
niej utrzymywanej w kraju rasy polska bia�a zwis�oucha 
wynosi�a 10,85 sztuk [27]. W badanej populacji upadki 
w okresie odchowu osi�gn��y �redni� warto�� 11,04%.  

 
Tab. 1. Wyniki u�ytkowo�ci rozp�odowej ca�ej badanej populacji �wi� rasy z�otnicka pstra 
Table 1. Reproduction results of Zlotnicka Spotted pigs – Polish autochthonous breed 
 

Cechy n x  ± SD CV 
Wiek pierwszego oproszenia (dni) 722 456 ± 172 37,83 
Okres mi�dzymiotu (dni) 1051 204 ± 63 30,74 
Liczba prosi�t �ywo urodzonych w miocie (szt.) 2062 8,97 ± 2,65 29,54 
Liczba prosi�t odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 2062 7,90 ± 2,65 32,45 
Liczba knurków odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 2062 4,02 ± 1,80 43,91 
Liczba loszek odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 2062 3,90 ± 1,85 48,03 
Upadki prosi�t w okresie odchowu (%) 2062 11,04 ± 19,33 37,83 
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Tab. 2. Wyniki u�ytkowo�ci rozp�odowej �wi� rasy z�otnicka pstra z uwzgl�dnieniem systemu utrzymania 
Table 2. Reproduction results of Zlotnicka Spotted pigs depending on rearing system  
 

System ekologiczny 
n = 369 

System konwencjonalny 
n = 1693 Cechy 

x  ± SD CV x  ± SD CV 
Ró�nica 

Wiek pierwszego oproszenia (dni) 477 ± 130 27,31 453 ± 178 39,29 NS 
Okres mi�dzymiotu (dni) 209 ± 72 34,40 202 ± 60 29,70 NS 
Liczba prosi�t �ywo urodzonych w miocie (szt.) 9,42 ± 2,54 26,96 8,87 ± 2,66 30,02 ** 
Liczba prosi�t odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 7,43 ± 2,55 32,63 7,90 ± 2,56 32,42 NS 
Liczba knurków odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 4,10 ± 1,81 44,24 4,00 ± 1,76 43,83 NS 
Liczba loszek odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia (szt.) 3,73 ± 1,86 49,83 4,00 ± 1,85 47,64 NS 
Upadki prosi�t w okresie odchowu (%) 16,03 ± 20,20 126,00 9,96 ± 18,97 190,52 ** 

 
 W tab. 2 zawarto wyniki u�ytkowo�ci rozp�odowej loch 
z uwzgl�dnieniem systemu utrzymania. Wiek pierwszego 
oproszenia wynosi� 477 dni dla loch z systemu ekologicz-
nego i 453 dnia dla loch utrzymywanych w gospodarstwach 
konwencjonalnych. Ró�nica, jak� zaobserwowano mi�dzy 
samicami z obu grup, nie by�a statystycznie istotna. Podob-
nie dla drugiej z analizowanych cech, okresu mi�dzymiotu, 
nie zaobserwowano ró�nic statystycznych mi�dzy grupami, 
dla loch z chowu ekologicznego wynosi� 209 dnia, dla sa-
mic z systemu konwencjonalnego 202 dni. 	redni okres 
mi�dzymiotu odnotowany samic z ekologicznego systemu 
utrzymania by� zbli�ony do wyniku uzyskanego przez 
Szulc, gdzie waha� si� od 190 do 254 dni [22]. D�ugo�� te-
go okresu stwierdzona dla obu grup odbiega�a jednak od 
wyników uzyskanych w roku 2011 dla rasy polska bia�a 
zwis�oucha i rasy wielka bia�a polska, dla których �redni 
okres mi�dzymiotu by� krótszy i wynosi� odpowiednio 172 
i 168 dni [27].  
 Zarówno pó
ny wiek pierwszego oproszenia, jak i sto-
sunkowo d�ugi okres mi�dzy miotu obserwowany w obu 
systemach pozornie nie jest korzystny. Jednak produkcja 
ekologiczna nie jest nastawiona na uzyskanie ekstremalnie 
wysokich wyników produkcyjnych, a przede wszystkim na 
otrzymanie produktu zdrowego. U loch wcze�nie krytych, 
uzyskuj�cych bardzo wcze�nie swój pierwszy miot, rodz�-
cych wcze�nie obserwuje si� spadek produkcyjno�ci. Nad-
miernie eksploatowane lochy cz�sto s� wcze�nie brakowa-
ne. Przynosi to wymierne straty finansowe. Lochy wcze�nie 
brakowane, po 2–3 oproszeniach, nie maj� mo�liwo�ci wy-
kazania swoich mo�liwo�ci produkcyjnych, które przypada-
j� na mioty 4–6. W przypadku loch rasy z�otnicka pstra za-
dowalaj�c� p�odno�� obserwuje si� nawet u loch starszych 
[15]. Wprowadzanie na ich miejsce m�odych samic obni�a 
ogólny wynik produkcyjny stada, gdy� pierwiastki rodz� 
�rednio oko�o jedno prosi� mniej ni� lochy starsze, przy 
czym s� bardziej nerwowe i mniej mleczne ni� wieloródki. 
Odchowanie lub zakup loszek jest operacj� bardzo kosz-
town�, o czym cz�sto si� zapomina.  
 Analizuj�c kolejne cechy, mo�na zauwa�y�, �e wi�cej 
m�odych rodzi�y lochy utrzymywane w systemie ekolo-
gicznym, �rednio 9,42 prosi�t w miocie. Wynik ten by� 
zgodny z rezultatem uzyskanym przez Szulc [22]. Z kolei 
lochy utrzymywane w systemie konwencjonalnym rodzi�y 
8,87 sztuk. Stwierdzona pomi�dzy grupami ró�nica by�a 
statystycznie istotna (P�0.01). Nie stwierdzono natomiast 
ró�nic pomi�dzy grupami samic w odniesieniu do liczby 
prosi�t odchowanych z miotu do 21 dnia �ycia oraz liczby 
odchowanych knurków i loszek. Ostatnim z badanych pa-
rametrów by�y upadki prosi�t w okresie odchowu. Jest to ze 
wzgl�dów ekonomicznych bardzo istotny parametr, gdy� 
decyduje o plenno�ci loch, a to przek�ada si� na wynik eko-

nomiczny produkcji. Zauwa�ono, i� system utrzymania 
wp�ywa� istotnie (P�0.01) na upadki prosi�t w okresie od-
chowu. W systemie ekologicznym upadki by�y znaczne, 
�rednio wynosi�y 16,03%. W systemie konwencjonalnym 
by�y istotnie mniejsze, wynosi�y 9,96%. Wy�szy odsetek 
strat w�ród prosi�t utrzymywanych ekologicznie mo�e 
mie� ró�ne przyczyny. Cz��� stad w hodowli ekologicznej 
utrzymuje lochy na porodówkach w kojcach tradycyjnych, 
bez jarzma. Jarzmo z jednej strony pogarsza dobrostan lo-
chy, ale jednocze�nie zapobiega przypadkowym przygnie-
ceniom. Ju� we wcze�niejszych badaniach nad ekologicz-
nym utrzymaniem �wi� rasy z�otnicka pstra stwierdzono, 
ni�sz� �miertelno�� m�odych (poni�ej 10%) w systemie 
wolnowybiegowym, w porównaniu do systemu alkierzo-
wego, gdzie nie stosowano jarzm [22]. Drug� prawdopo-
dobn� przyczyn� wy�szej �miertelno�ci obserwowanej dla 
prosi�t utrzymywanych ekologicznie by�a liczebno�� mio-
tów. 	miertelno�� jest bowiem istotnie skorelowana z wiel-
ko�ci� miotu, im liczniejszy miot tym wi�ksza jest �mier-
telno�� m�odych [9]. Wi�ksza liczba prosi�t urodzonych 
w miocie przek�ada si� na ich ni�sz� mas� oraz znaczne 
zró�nicowanie masy pomi�dzy poszczególnymi prosi�tami. 
Prosi�ta mniejsze, cz�sto s�absze s� bardziej nara�one na 
przygniecenia.  
 Okazuje si�, �e dla wyniku produkcyjnego wa�ny jest 
nie tylko wybór systemu: ekologicznego b�d
 konwencjo-
nalnego, ale tak�e dobranie w ramach systemu optymalne-
go sposobu utrzymania samic na porodówkach, zapewnia-
j�cego prawid�owy odchów prosi�t. Zwierz�ta rodzime 
zdecydowanie lepiej czuj� si� w tych systemach utrzyma-
nia, gdzie nie tylko maj� dost�p do �wie�ego powietrza, ale 
te� powierzchni� umo�liwiaj�c� im swobodny ruch, a tym 
samym mo�liwo�� zaspakajania naturalnych instynktów. 
Dla �wi� rasy z�otnicka pstra najbardziej korzystnym spo-
sobem organizacji rozrodu jest utrzymanie loch w budkach 
na wolnym powietrzu, gdzie ka�da locha jako porodówk� 
wykorzystuje oddzielny domek. 
 
4. Stwierdzenia i wnioski 
 
 Badana populacja �wi� rasy z�otnicka pstra charaktery-
zowa�a si� stosunkowo niskimi wynikami u�ytkowo�ci roz-
p�odowej w porównaniu do innych krajowych ras �wi�. 
Wyniki te by�y jednak typowe dla ras rodzimych. 
 Nie stwierdzono wp�ywu systemu utrzymania na wiek 
pierwszego oproszenia, okres mi�dzymiotu, liczb� prosi�t 
odchowanych oraz liczb� knurków i loszek odchowanych 
z miotu do 21 dnia �ycia. System utrzymania wp�ywa� na 
liczb� prosi�t �ywo urodzonych w miocie, przy czym lochy 
utrzymywane w systemie ekologicznym rodzi�y wi�cej pro-
si�t ni� lochy utrzymywane w systemie konwencjonalnym.  
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 W ekologicznym systemie zaobserwowano wi�kszy 
procent upadków w�ród prosi�t w okresie odchowu. Jednak 
przyczyn tego nale�y upatrywa� w sposobie organizacji po-
rodówek oraz prawdopodobnie nieprawid�owej opiece nad 
loch� i prosi�tami w okresie ich odchowu. 
 Uzyskane wyniki przemawiaj� za szerszym wykorzy-
staniem �wi� rasy z�otnicka pstra w produkcji ekologicznej. 
	winie w obu systemach charakteryzuj� si� zbli�onym po-
ziomem cech produkcyjnych w zakresie rozrodu, a mo�li-
wo�� uzyskania wy�szej ceny za �ywiec ekologiczny ni� 
produkowany konwencjonalnie przemawia za wykorzysta-
niem tego systemu utrzymania. 
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