
  

 

Produkcja mięsa bez 

swoistego zapachu z knurów  
Faza produkcji: Tucz 

Kraj pochodzenia: Niemcy 
Ryzyko zapachu knura można zmniejszyć prawie do 

zera, wybierając poszczególne knury z linii końcowej do 

sztucznego zapłodnienia. Wykorzystanie knurów 

„sprawdzonych pod kątem zapachu” pomoże rolnikom 

zapewnić sprzedaż wieprzowiny i, w przyszłości,  

Analiza kosztów i korzyści 

Ryzyko zapachu knura u tuczników 
płci męskiej jest bliskie zeru, jeśli 
wybierze się grupę 25% knurów          
o najlepszym zapachu. 
 Odchylenia od zapachu występują 

tylko w 0,75%, gdy tusze są 
sprawdzane pod kątem zapachu 
w rzeźni, w porównaniu z 3,5%      
u świń z produkcji bez użycia 
knurów badanych pod kątem 
zapachu. 

 W dłuższej perspektywie producenci 
będą mogli uniknąć strat pieniężnych 
w przypadku tusz  knurów                 
o wyraźnym zapachu, które mają 
wpływ na przydatność mięsa. 
Odliczeń nie będzie do czasu 
wprowadzenia zakazu kastracji bez 
znieczulenia, który w Niemczech 
weszło w życie w styczniu 2019 r. 

 Oszczędności przeważą nad 
dodatkowym kosztem nasienia 
knurów o zmniejszonym zapachu. 
Zakładając ubój 2250 knurów, bez 
użycia knurów, u których badano 
zapach, 79 knurów wykaże zapach 
knura ze stratą od 1580 do 6320 €. 
Korzystając z knurów przebada-
nych pod kątem zapachu, tylko 17 
knurów będzie wykazywać zapach 
knura, a straty zostaną ograniczo-
ne do maksymalnie 1360€. 
Dodatkowy koszt nasienia knurów 
o obniżonym zapachu wynosi 
990 € na 150 macior. 

 Rolnicy mogą zaprzestać kastracji     
i zmniejszyć związane z nią koszty 
pracy. 

 Można poprawić cechy końcowe, 
takie jak dzienny przyrost               
i konwersja paszy. 

uniknąć potrąceń należności za wyraźny zapach tusz knurów. Zapach knura 

powodują androstenon i skatole. Obie te substancje mają wysoką 

odziedziczalność, więc cechy te należy uwzględnić przy obliczaniu wartości 

hodowlanej zwierząt do dalszego rozrodu. 

Podstawy genetyczne 

Knura o cechach genetycznych warunkujących niski poziom zapachu 

zidentyfikowano podczas badań w ramach projektów EN-Z-EMA (elektroniczny 

nos, hodowla, tucz knura) i Strat-E-Ger (strategiczny wybór knura bez zapachu) 

prowadzonych na Uniwersytecie w Bonn. Potomstwo knura zostało poddane 

intensywnym testom, dzięki czemu udowodniono jego przydatność do 

wykorzystania w tuczu knurów. 

Rozwiązanie – Najlepsza praktyka 

Istnieją protokoły dotyczące przechowywania i kontroli temperatury, zarówno 

przed, jak i po przybyciu nasienia na fermę. 

 Ssące prosięta spędzają pierwsze cztery tygodnie z matką i później, 

po odsadzeniu, samce i samice są zazwyczaj wychowywane razem. 

 W okresie tuczu zwierzęta są rozdzielane według płci.  

 Po uboju każda tusza knura jest sprawdzana przez niezależną jednostkę 

certyfikującą pod kątem możliwych odchyleń zapachu: określony obszar 

tkanki tłuszczowej na szyi jest podgrzewany i sprawdzany przez specjalnie 

przeszkolony, wrażliwy na zapach personel. 

 Tusze o potencjalnie jednoznacznym, wyrazistym zapachu są oddzielane. 

 Nasienie jest dostępne w handlu dla producentów prosiąt w całej Unii 

Europejskiej. 

 

W okresie tuczu zwierzęta są 

rozdzielane według płci 

Sprawdzanie odchylenia zapachu 

określony obszar tkanki tłuszczowej szyi 

jest podgrzewany i sprawdzany przez 

personel wrażliwy na zapach  

Pozostałe badania i linki  projektu na 

stronie internetowej https://eupig.eu/ 

Link raportu technicznego 

Linki do odpowiednich czasopism 

naukowych 

Kontakt  RPIG (Niemcy): 

Wiebke von Seggern 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy 
o dotację nr 727933. Niniejszy dokument został przygotowany dla Komisji Europejskiej, ale odzwierciedla on jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji. 
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