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Historia świń rasy puławskiej sięga początków XX wieku. Rasa 
ta powstała na bazie prymi tywnych świń miejscowych, występujących 
w Polsce południo wo-wschodniej, w typie małej polskiej świni ostro-
uchej i wypie rających ją świń wielkich długouchych. Decydujący wpływ 
na uszlachetnienie tego lokalnego pogłowia miały hodowle importo-
wanych świń rasy berkshire, utrzymywanych w majątkach pod Pu-
ławami i Lubartowem (woj. lubelskie). Mieszańce lokalnych świń z rasą 
berkshire dały początek populacji dzisiejszych „łaciatek”, choć nie jest 
wy kluczone, że przy ich tworzeniu brały udział także zwierzęta rasy 
tamworth. Łaciate mieszańce charakteryzowały się odmiennymi cechami 
niż miejscowe świnie – szybko rosły i wcześnie dojrzewały.

Wszystko zaczęło się  
w 1926 roku

Prof. Zdzisław Ludwik Zabielski

1926 –  początek prac hodowlanych nad doskonaleniem świń gołębskich pod kierunkiem  
 prof. Zdzisława Ludwika Zabielskiego w Stacji Zootechnicznej w Borowinie  
 Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

1935 –  oficjalne rozpoczęcie wpisywania świń w typie „łaciatek” do ksiąg pod nazwą „gołębska” 

1951 –  zmiana nazwy świni „gołębska” na „puławska”

1997 – objęcie świń rasy puławskiej Programem ochrony zasobów genetycznych

2000 – zezwolenie MRiRW dla PZHiPTCh „POLSUS” na prowadzenie ksiąg świń rasy puławskiej

2002 – upoważnienie MRiRW dla PZHiPTCh „POLSUS” do prowadzenia oceny wartości  
 użytkowej świń rasy puławskiej

2004 – powierzenie przez MRiRW Instytutowi Zootechniki w Balicach koordynacji działań  
 nad realizacją Programu ochrony zasobów genetycznych, a wykonanie zadań związanych  
 z prowadzeniem oceny wartości użytkowej PZHiPTCh „POLSUS”

2005 – powstanie Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej  
 „PUŁAWIAK”

2009 – wpisanie świni rasy puławskiej na Listę Produktów Tradycyjnych



Świnie rasy puławskiej wykazują korzystne dla hodowli cechy ras, 
z których powstały, czyli wczesne dojrzewanie, szybki wzrost masy 
ciała, doskonałą wydajność rzeźną i żywotność. Obecnie rasa pu-
ławska jest formą przejściową pomiędzy typem tłuszczo wo-mięsnym 
a mięsnym świń. 

Umaszczenie świń jest łaciate czarno-białe z przewagą barwy 
czarnej. Czasem występuje umaszczenie trójbarwne czarno-biało-ru-
de oraz umaszczenie czarne z białymi plamami w dolnej części ryja, 
kończyn i ogona.

Dorosłe lochy ważą 200-280 kg, a knury 250-300 kg. Wysokość 
w kłębie wynosi 60-80 cm.

Rasę charakteryzuje wczesne dojrzewanie rozpłodowe, dobre 
przystosowanie do trudnych warunków utrzymania, długo wieczność 
oraz wysoka odporność na specyficzne czynniki cho robotwórcze. 
Pod względem użytkowym świnie rasy puławskiej spełniają kryteria 
standardu hodowlanego dla komponentu ma tecznego. Lochy cha-
rakteryzują się wysoką płodnością, porówny walną nawet z rasami 
białymi, troskliwością macierzyńską i łagod nym usposobieniem. Ich 
mleko zawiera o ok. 0,5% więcej tłuszczu niż mleko loch innych ras. 
Spośród cech użytkowości tucznej rasę wyróżnia efektywniejsze wy-
korzystanie składników odżywczych dawki pokarmowej, przy wyż-
szej sprawności przetwarzania ich na składniki ciała, w tym głównie 
tłuszcz. Tuczniki rasy puławskiej dobrze przyrastają także w mniej 
sprzyjających warunkach ży wienia i utrzymania. W dalszym ciągu 
charakteryzują się większą niż rasy białe zawartością tłuszczu w tu-
szy i ustępują mięsnością popularnym w Polsce rasom, tj. polskiej 
białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej.

Kilka słów o rasieKilka słów o rasie



Obecnie wielu z nas poszukuje mięsa wieprzowego i wędlin regio-
nalnych o wyjątkowym sma ku i wysokiej jakości, wytwarzanych według 
tradycyjnych receptur. Ten trend stał się szansą rozwoju dla rodzimej 
rasy świń puławskich. Prowadzone przez dziesiątki lat prace hodowlane 
w Polsce i w Europie spowodowały znaczne zmniejszenie zawartości 
tłuszczu w wieprzowinie dostępnej dziś na rynku. Zmniejszeniu uległa 
kaloryczność wieprzowiny i grubość słoniny. Znacząco obniżyła się za-
wartość tłuszczu śródmięśniowego w mięsie (IMF), co jest zjawiskiem 
niekorzystnym. Tłuszcz śródmięśniowy ma ogromny wpływ na smako-

Wieprzowina puławska –  
w czym tkwi sekret jej smaku?

witość mięsa, powo dując jego kruchość i soczystość po przygotowa-
niu. Zawartość IMF na poziomie 2-3% w schabie gwarantuje właści-
we walory smakowe gotowej potrawy. Mięso ze świń rasy puławskiej, 
w odróżnieniu od mięsa wieprzowego ze świń innych ras, odznacza 
się właśnie takim poziomem tłuszczu śródmięśniowego. Każdy z nas 
może łatwo ocenić wzrokowo, czy dany kawałek schabu w sklepie 
ma właściwy poziom tłuszczu „niosącego” smak, ponieważ tłuszcz 
śródmięśniowy, to nic innego jak sieć cieniutkich, białych niteczek 
widocznych na plastrze schabu.



Kolebką świń rasy puławskiej jest Lubelszczyzna. Dziś rasę 
tę można znaleźć niemal w każdym rejonie Polski w tradycyjnych, 
niewielkich, rodzinnych gospodarstwach. Jest ceniona za jej kruche, 
smakowite i pełne składników odżywczych mięso, a także wyroby. 
Gdzie je znaleźć, jak rozpoznać?

Lokalna współpraca hodowców, zakładów mięsnych i sklepów 
daje konsumentom gwarancję nabycia świeżego, nie mrożonego 
mięsa oraz wyrobów, które wyróżniane są nazwą rasy, przez co nie 
są to masowe, anonimowe produkty wieprzowe, ale ze szczególnej 
rasy świni – puławskiej. 

Produkt regionalnyProdukt regionalny

Świnie rasy puławskiej jako rasa rodzima mogą być oznakowane 
logo PRODUKT POLSKIPRODUKT POLSKI. Jest to znak stosowany dobrowolnie przez 
polskich producentów, którzy chcą wyróżnić na rynku swoje produkty.

Proponowaną przez Instytut Zootechniki PIB marką dla rasy pu-
ławskiej jest znak „Rasa Rodzima Świnia PuławskaRasa Rodzima Świnia Puławska”. Marka ta ma na celu 
promowanie na rynkach lokalnych produktu pochodzącego z polskiej 
rasy rodzimej objętej Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, 
utrzymywanej i żywionej w sposób tradycyjny.

Świnie rasy puławskiej mogą być wykorzystywane do produk-
cji mięsa o doskonałych walorach smakowo-zapachowych w systemie 
jakości wieprzowiny PQSPQS (Pork Quality System). Jest to tzw. sposób  
produkcji od pola do stołu, zgodny z przyjętymi wymogami i poświad-
czony certyfikatem.

W 2009 roku świnia rasy puławskiej została wpisana na ministe-
rialną Listę Produktów TradycyjnychListę Produktów Tradycyjnych, co pozwala na jej dodatkowe wy-
różnienie, bowiem na taką listę wpisywany jest produkt, którego jakość 
lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych 
metod produkcji. Takie wyróżnienie tylko dodatkowo potwierdza uni-
kalność produktów pochodzących ze świń rasy puławskiej.
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