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ABSTRACT
The subject of research were 40 gilts of Polish Large White breed, which were separatively kept and fed under control.

They were slaughtered on 185th day of life. Particular dissection of primary cuts and evaluation of some traits of
meat quality such as pH1, meat colour and soluble protein content were conducted according to methodology applied
in Polish Pig Testing Station. Depending on growth rate during fattening period gilts were divided into two groups
(20 individuals each), i.e. lower daily gains of body weight (up to 680 g) and higher daily gains of body weight (above 680 g). The
limit value regarding daily gain of body weight amounted 680 g and resulted from distribution of this trait in tested population
of animals. Signiﬁcance of differences between tested groups of different growth rate was estimated by using t-Student test and
computer program Statistica PL. Tested gilts characterized by higher growth rate had statistically high signiﬁcant meat weight
in primary cuts such as proper ham, loin, belly and ribs by 0.52; 0.38, 0.26 and 0.07 kg, respectively. Differences in total meat
weight in primary cuts between group of pigs of higher and lower daily gains were 1.58 kg (P≤0.01). However, percentage meat
content re-calculated on 1 kg of half-carcass shaped on similar level in tested groups of gilts. Fat weight in particular primary cuts
and percentage fat content re-calculated on 1 kg of half-carcass and relations between percentage meat content and percentage fat
content in 1 kg of half-carcass in gilts of tested groups were statistically not diversed. In range of traits characterizing meat quality
statistically signiﬁcant differences between group of pigs of higher and lower daily gains of body weight also were not stated.
Therefore, the impact of growth rate on percentage meat and fat content re-calculated on 1 kg of half-carcass and meat quality of
pigs of Polish Large White breed was not proved.
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ABSTRAKT
Przedmiotem badań było 40 loszek rasy wielkiej białej polskiej, które utrzymywano indywidualnie i żywiono w sposób
kontrolowany. Ubijano je w 185. dniu życia. Szczegółową dysekcję wyrębów podstawowych i ocenę niektórych cech jakości
mięsa takich jak pH1 i barwa mięsa oraz zawartość białka rozpuszczalnego przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną w
SKURTCh. W zależności od tempa wzrostu jakie uzyskały loszki w okresie tuczu podzielono je na dwie grupy (po 20 sztuk
w każdej), tj. o niższych przyrostach dobowych masy ciała (do 680 g) i wyższych przyrostach dobowych masy ciała (powyżej
680 g). Przyjęta wartość graniczna dotycząca przyrostu dobowego masy ciała wynosząca 680 g wynikała z rozkładu tej cechy w
badanej populacji zwierząt. Istotność różnic pomiędzy grupami o zróżnicowanym tempie wzrostu określono przy zastosowaniu
testu t-Studenta i wykorzystaniu do obliczeń programu komputerowego Statistica PL.
Badane loszki charakteryzujące się wyższym tempem wzrostu odznaczały się statystycznie wysoko istotnie większą
masą mięsa w takich wyrębach podstawowych jak szynka właściwa, polędwica, boczek i żeberka odpowiednio
o 0,52; 0,38, 0,26 i 0,07 kg. Różnice w łącznej masie mięsa w wyrębach podstawowych pomiędzy grupą świń
o wyższych i niższych przyrostach dobowych wynosiły 1,58 kg (P≤0,01). Jednak procentowa zawartość mięsa
w
przeliczeniu
na
1
kg
półtuszy
kształtowała
się
na
podobnym
poziomie
u badanych grup loszek. Masa tłuszczu w poszczególnych wyrębach podstawowych i procentowa zawartość tłuszczu w przeliczeniu
na 1 kg półtuszy oraz proporcje pomiędzy procentową zawartością mięsa a procentową zawartością tłuszczu w 1 kg półtuszy u
loszek badanych grup nie były statystycznie zróżnicowane. W zakresie cech charakteryzujących jakość mięsa nie stwierdzono
także statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupą świń odznaczającą się wyższymi i niższymi przyrostami dobowymi masy
ciała. Nie wykazano zatem wpływu tempa wzrostu na procentową zawartość mięsa i tłuszczu w przeliczeniu na 1 kg półtuszy oraz
jakość mięsa świń rasy wielkiej białej polskiej.

Słowa kluczowe: loszki, zróżnicowane tempo wzrostu, zawartość mięsa i tłuszczu, jakość mięsa
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DETAILED ABSTRACT
Doskonalenie świń w kierunku wysokiego tempa
wzrostu doprowadziło do wzrostu odkładania białka
w ciele i w konsekwencji do zwiększenia umięśnienia
i zmniejszenia otłuszczenia. Wartość rzeźna świń
zależy przede wszystkim od udziału mięsa w
tuszy a zwłaszcza w najbardziej wartościowych
wyrębach i od jego jakości. O zawartości takich
składników tkankowych w tuszy jak mięso
i tłuszcz decydują czynniki genetyczne i środowiskowe.
Wśród rosnących świń poszczególnych ras występują
znaczne różnice dotyczące ilości pobieranej paszy, co
ma wpływ na ich tempo wzrostu, skład ciała i koszty
produkcji mięsa. Wyniki wielu badań mogą świadczyć o
niekorzystnym wpływie wysokich przyrostów dobowych
masy ciała na wartość rzeźną świń. Celem prezentowanej
pracy było określenie wpływu tempa wzrostu na
zawartość mięsa i tłuszczu oraz jakość mięsa świń rasy
wielkiej białej polskiej utrzymywanych w ujednoliconych
warunkach i ubijanych w 185. dniu życia. Po szczegółowej
analizie indywidualnych przyrostów dobowych masy
ciała zwierząt uzyskanych w okresie tuczu i zapoznaniu
się z rozkładem wartości tej cechy badaną populację
loszek liczącą 40 sztuk uszeregowano pod względem
tempa wzrostu od najmniejszego do największego i
podzielono ją na dwie grupy (po 20 sztuk w każdej),
tj. o niższych i wyższych przyrostach dobowych
masy ciała. Do grupy o niższych przyrostach
dobowych masy ciała włączono świnie, które
uzyskały wyniki w tym zakresie poniżej 680 g,
wynoszące od 627 g do 679 g, dla których
= 660,90
± 18,41 g. Do grupy o wyższych przyrostach
dobowych zaliczono loszki charakteryzujące się
tempem wzrostu wynoszącym powyżej 680 g
a kształtującym się od 681 g do 873 g, dla których
= 736,16 ± 40,25 g. Należy zaznaczyć, że u badanych
loszek wartość dotycząca przyrostu dobowego masy ciała
wynosząca 680 g stała się wartością graniczną i wynikała
ona z rozkładu tej cechy w badanej populacji zwierząt.
Szczegółową dysekcję wyrębów podstawowych i ocenę
niektórych cech jakości takich jak pH1 i barwa mięsa
oraz zawartość białka rozpuszczalnego przeprowadzono
zgodnie z metodyką stosowaną w SKURTCh.
Na podstawie wyników dotyczących masy mięsa
i tłuszczu w wyrębach podstawowych i masy półtuszy
prawej zimnej obliczono procentową zawartość mięsa
i tłuszczu w przeliczeniu na 1 kg półtuszy. Wyliczono
także proporcję pomiędzy procentową zawartością mięsa
a procentową zawartością tłuszczu w przeliczeniu
na 1 kg półtuszy. Istotność różnic pomiędzy
dwoma badanymi grupami loszek, tj. o niższych
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i wyższych przyrostach dobowych masy ciała
określono przy zastosowaniu testu t-Studenta
i wykorzystaniu do obliczeń programu komputerowego
Statistica PL.
Badane loszki charakteryzujące się wyższym tempem
wzrostu uzyskały o 75 g większe przyrosty dobowe masy
ciała w porównaniu ze zwierzętami o niższym tempie
wzrostu (P≤0,01). Odznaczały się także większą masą
ciała przed ubojem o 7,91 kg w wieku 185 dni i większą
masą półtuszy prawej zimnej o 2,94 kg. Stwierdzono
również statystycznie wysoko istotnie większą masę
mięsa w takich wyrębach podstawowych jak szynka
właściwa, polędwica, boczek i żeberka odpowiednio o
0,52; 0,38; 0,26 i 0,07 kg. Różnice w łącznej masie mięsa
w wyrębach podstawowych pomiędzy grupą świń
o wyższych i niższych przyrostach dobowych
wynosiły 1,58 kg (P≤0,01). Należy jednak podkreślić,
że procentowa zawartość mięsa w przeliczeniu
na 1 kg półtuszy kształtowała się na podobnym
poziomie u badanych grup loszek. Masa tłuszczu
w poszczególnych wyrębach podstawowych oraz
procentowa zawartość tłuszczu w przeliczeniu na
1 kg półtuszy u loszek badanych grup nie była statystycznie
zróżnicowana. Proporcja dotycząca procentowej
zawartości mięsa do tłuszczu w przeliczeniu na 1 kg półtuszy
kształtowała się na zbliżonym poziomie w badanych
grupach zwierząt. W zakresie cech charakteryzujących
jakość mięsa nie wykazano statystycznie istotnych
różnic pomiędzy grupą świń odznaczającą się wyższymi
i niższymi przyrostami dobowymi masy ciała.
Nie wykazano zatem wpływu tempa wzrostu
na procentową zawartość mięsa i tłuszczu w
przeliczeniu na 1 kg półtuszy oraz jakość mięsa
świń rasy wielkiej białej polskiej. Wyniki uzyskane
w prezentowanej pracy są zbieżne z badaniami
sugerującymi, że u świń charakteryzujących się
dużymi genetycznie uwarunkowanymi możliwościami
odkładania białka wyższe tempo wzrostu nie wpływa na
zwiększenie otłuszczenia i zmniejszenie umięśnienia. W
pracy nie potwierdzono wyników badań świadczących
o niekorzystnym oddziaływaniu wyższych przyrostów
dobowych masy ciała na mięsność świń.
Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć
wniosek, że świnie rasy wielkiej białej polskiej
charakteryzujące się wyższymi przyrostami dobowymi
masy ciała odznaczały się większą masą mięsa w
szynce właściwej, polędwicy, boczku, żeberkach
i sumie wyrębów podstawowych w porównaniu
ze zwierzętami o niższym tempie wzrostu. Jednak
procentowa zawartość mięsa w przeliczeniu na 1 kg
półtuszy kształtowała się na podobnym poziomie
u badanych grup loszek. Tempo wzrostu nie wpłynęło
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Table 1. Results of particular dissection, including meat and fat weight (kg) and meat quality of pigs of different
growth rate
Tabela 1. Wyniki dysekcji szczegó�owej, w tym masa mi�sa i t�uszczu (kg) oraz jako�� mi�sa �wi� o
zró�nicowanym tempie wzrostu
Traits
Cechy

lower - ni�sze

Daily gains of body weight, g
Przyrosty dobowe masy cia�a, g
higher - wy�sze

x = 660.90 ±18.41
x = 736.16 ±40.25
Body weight before slaughter, kg
101.05B±4.89
93.14A±2.87
Masa cia�a przed ubojem, kg
Right cold half-carcass, kg
39.67B±1.80
36.73A±1.41
Pó�tusza prawa zimna, kg
Slaughter performance, %
79.16±2.03
78.77±1.82
Wydajno�� rze�na, %
Meat weight, kg:
Masa mi�sa, kg:
butt - karkówka
2.75±0.26
2.85±0.27
shoulder - �opatka
2.55±0.34
2.83±0.42
5.19B±0.51
4.67A±0.49
proper ham - szynka w�a�ciwa
shank - golonka
0.76±0.09
0.79±0.10
4.62B±0.44
4.24A±0.31
loin - pol�dwica
2.33B±0.31
belly - boczek
2.07A±0.29
A
0.59 ±0.07
ribs - �eberka
0.66B±0.08
19.21B±1.81
Total meat weight in primary cuts, kg
17.63A±1.46
w
wyr�bach
��czna
masa
mi�sa
podstawowych, kg
Fat weight, kg:
Masa t�uszczu, kg:
butt - karkówka
1.55±0.21
1.63±0.24
shoulder - �opatka
1.07±0.15
1.18±0.12
1.78±0.18
1.93±0.29
proper ham - szynka w�a�ciwa
shank - golonka
0.36±0.05
0.39±0.04
2.66±0.38
2.62±0.42
loin - pol�dwica
belly - boczek
1.95±0.27
2.14±0.33
0.06±0.02
0.07±0.02
ribs - �eberka
Total fat weight in primary cuts, kg
8.97±1.88
9.94±1.25
��czna masa t�uszczu w wyr�bach
podstawowych, kg
0.25±0.03
0.25±0.04
Psoas weight, kg
Masa pol�dwiczki, kg
Leaf fat weight, kg
0.89±0.14
0.84±0.15
Masa sad�a, kg
6.11±0.23
6.11±0.29
pH1
Colour, brightness
25.74±3.74
26.88±3.32
Barwa, jasno��
7.99±0.44
7.80±0.39
Soluble protein, %
Bia�ko rozpuszczalne, %
Means in rows marked by different letters differ each other; capital letters - P�0.01
�rednie w rz�dach oznaczone ró�nymi literami istotnie ró�ni� si� od siebie; wielkie litery - P�0,01
również na zróżnicowanie masy tłuszczu w poszczególnych
wyrębach podstawowych i procentowej zawartości
tłuszczu w przeliczeniu na 1 kg półtuszy oraz jakości mięsa
u badanych loszek rasy wielkiej białej polskiej.
INTRODUCTION
Slaughter value of pigs mostly depends from the share of
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A

B

total - ��cznie

x = 696.65±48.68
96.90±5.59

38.13±2.17
78.97±1.92

2.79±0.27
2.68±0.40
4.92±0.56
0.77±0.09
4.42±0.42
2.20±0.32
0.62±0.08
18.38±1.80

1.59±0.22
1.13±0.14
1.85±0.25
0.37±0.05
2.64±0.39
2.04±0.31
0.07±0.02
9.43±1.66
0.25±0.04
0.87±0.14
6.11±0.25
26.20±3.55
7.92±0.42

meat in carcass especially in the most valuable cuts and it’s
quality. The content of such tissue components in carcass
as meat and fat decides from genetic and environmental
factors [13]. Among growing pigs of particular breeds
there are signiﬁcant differences concerning the amount of
intaken fodder, what impacts on their growth rate, body
composition and meat production costs [7]. The results
of many research may show unfavourable impact of high
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daily gains of body weight on slaughter value of pigs [1,
2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20]. The aim of presented
paper was estimating the impact of growth rate on meat
and fat content and meat quality of pigs of Polish Large
White breed.
MATERIAL AND METHODS
The subject of research were 40 gilts of Polish Large
White breed, separatively kept and fed under control
duly to age with regard to following weeks of fattening
period. They were slaughtered on the same age, i.e.
185th day of life. After particular analysis of individual
daily gains of body weight of animals obtained during
fattening period and instructed with value distribution
of this trait by tested population of 40 gilts they were
drew up regarding to growth rate from the lowest to the
highest and divided into two groups (20 individuals in
each), i.e. of lower and higher daily gains of body weight.
The group of lower daily gains of body weight consisted
of pigs, which obtained results in this range under 680 g,
amounted from 627 g up to 679 g, where
= 660.90 ±
18.41 g. The group of higher daily gains consisted of gilts
characterized by growth rate higher than 680 g, shaped
from 681 g up to 873 g, where
= 736.16 ± 40.25 g.
It should be stated that in tested gilts daily gain of body
weight value amounted 680 g was a limit value and
resulted from distribution of this trait in tested population
of animals.
Particular dissection of primary cuts and evaluation of
some traits of meat quality such as pH1, meat colour and
soluble protein content were conducted according to
methodology applied in Polish Pig Testing Station [17].
On the base of results regarding meat and fat weight in
primal cuts and right cold half-carcass weight percentage
meat and fat content was calculated and re-counted in 1
kg of half-carcass. Also relation between percentage meat
content and percentage fat content in re-count on 1 kg of
half-carcass was calculated. Signiﬁcance of differences
between two tested groups of gilts, i.e. lower and higher
daily gains of body weight was estimated by t-Student
test [18] and use of computer program Statistica PL [19].
Moreover the results of two tested groups of gilts were
put together and were presented in Tables in column 3.
RESULTS
In Table 1 were given the results of particular dissection,
including meat and fat weight expressed in kg and traits
which are characterizing the quality of meat of pigs of
Polish Large White pigs diversed by growth rate. In Table
2 was given percentage meat and fat content re-calculated
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on 1 kg of half-carcass and meat to fat relation of tested
groups of pigs. Tested gilts characterized by high growth
rate had daily gains of body weight higher by 75 g compared
with animals of lower growth rate (P≤0.01). They also
had higher body weight before slaughter by 7.91 kg in age
of 185 days and higher right cold half-carcass weight by
2.94 kg. Statistically high signiﬁcant meat weight was
also stated in primary cuts such as proper ham, loin, belly
and ribs by 0.52; 0.38; 0.26 and 0.07 kg, respectively.
Differences in total meat weight in primary cuts between
group of pigs of high and low daily gains were 1.58 kg
(P≤0.01). However, percentage meat content re-calculated
on 1 kg of half-carcass shaped on similar level in tested
groups of gilts (Table 2). Thus, growth rate did not impact
on diversity of percentage meat content re-calculated
on 1 kg of half-carcass. Fat weight (kg) in particular
primary cuts (Table 1) and percentage fat content recalculated on 1 kg half-carcass (Table 2) in gilts of tested
groups was statistically not diversed. Relation regarding
percentage meat content to percentage fat content
re-calculated on 1 kg of half-carcass shaped on similar
level in tested groups of animals (Table 2). In range of
traits characterizing meat quality statistically signiﬁcant
differences between group of pigs of high and low
daily gains of body weight were not stated (Table 1).
Therefore, the impact of growth rate on percentage meat
and fat content of pigs of Polish Large White breed was
not proved.
DISCUSSION
In presented paper the impact of growth rate on meat and
fat content and meat quality of pigs of Polish Large White,
slaughtered at the same age, i.e. 185th day of life were
examined. Because two tested groups of pigs differed
each other i.e. body weight before slaughter, therefore
on the base of results regarding meat weight in primal
cuts and right cold half-carcass weight percentage meat
and fat content was calculated, re-counted on 1 kg of
half-carcass. It was stated that in tested groups of gilts of
diversed growth rate, i.e. characterized by low and high
daily gains of body weight percentage meat content recalculated on 1 kg of half-carcass shaped on similar level,
because amounted 47.96 % and 48.35 %, respectively. In
case of percentage fat content re-calculated on 1 kg of
half-carcass results obtained in both tested groups were
also similar (24.45 % and 25.13 %) and relations between
percentage meat content and percentage fat content recalculated on 1 kg of half-carcass were shaping on similar
level: 2.12 and 1.98. Regarding to above mentioned traits
statistically signiﬁcant differences between tested groups
of gilts were not stated. Thus, the impact of growth rate
on meat and fat content re-calculated on 1 kg of half-
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Table 2. Meat and fat content (%) re-calculated on 1 kg of half-carcass and relation between meat
and fat in pigs of different growth rate
Tabela 2. Zawarto�� mi�sa i t�uszczu (%) w przeliczeniu na 1 kg pó�tuszy oraz proporcja
pomi�dzy mi�sem a t�uszczem u �wi� o zró�nicowanym tempie wzrostu
Traits
Cechy

Daily gains of body weight, g
Przyrosty dobowe masy cia�a, g
lower - ni�sze
higher - wy�sze
total - ��cznie

x = 660.90A±18.41

x = 736.16B±40.25

x = 696.65±48.68

Fat content in 1 kg of half-carcass, %
Zawarto�� t�uszczu w 1 kg pó�tuszy, %

24.45 ± 5.16

25.13 ± 3.47

24.77 ± 4.40

Relation between meat and fat
Proporcja pomi�dzy mi�sem a t�uszczem

2.12 ± 0.82

1.98 ± 0.40

2.05 ± 0.65

Meat content in 1 kg of half-carcass, %
Zawarto�� mi�sa w 1 kg pó�tuszy, %

47.96 ± 2.96

carcass and relations between percentage meat content
and percentage fat content re-calculated on 1 kg of halfcarcass were not stated. The results regarding growth rate
of tested gilts of Polish Large White breed were typical
as for pigs of this breed [1, 14].
The results obtained in presented paper are convergent with
research suggesting that pigs with genetically conditions
of high possibilities to protein deposition, high growth rate
does not impact on fat increase and meat decrease [4, 8, 9].
In the paper did not conﬁrm the results of research show
unfavourable impact of high daily gains of body weight
on meat content of pigs [2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20].
Polish Large White pigs exhibit good growth rate,
slaughter performance and good meat quality [14].
Breeding research tends to improve their meat content
and decrease fat content of carcass.
CONCLUSIONS
Tested gilts characterized by high daily gains of body
weight had higher meat content in proper ham, loin, belly
and total primary cuts weight as compared with animals
of lower growth rate. However, percentage meat content
re-calculated on 1 kg of half-carcass shaped on similar
level in tested groups of gilts. Growth rate also did not
impact on diversity of fat weight in particular primal cuts
and percentage fat content re-calculated on 1 kg of halfcarcass and meat quality of tested gilts of Polish Large
White breed.
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