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KAROL BORZUTA

lnstytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, ul. Głogowska 239, 60-1 11 Poznań

, ,Model,n clasśification ńe s of,,,pig,]catcasses

Intensywny rozwój nowocze snych, obiektywnych i
szybkich metod oceny warlości rzeźnej tusz zwierząt
rzeźnych datuje się od niedawna. Największym im-
pulsem tego rozwoju były dyrektywy l rozporządze-
nia Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zlat
osiemdziesiątych, wprowadzaj ące obowiązek klasyfi-
kacji fusz według systemu EUROP (\2, B).Decyzja
Rady EWG wyzwoliła szereg inicjatyw twórczych w
ośrodkach badawczych wielu krajów świata oTaz w
l ab orato ri ach sp e cj al i s Ę czny ch ftm zmter zaj ący ch do
opracowania metod szacowania zawartości mięsa w
tuszach i skonstruowania o dp owi e dn ich ur ządzeń.

W Polsce prace w tej dziedzinie uruchomiono po
wprowadzeniu w 1995 r. znowelizowanej normy PN-
A- 8 2 0 0 1 /A I l 19 9 5, w której zaw arto nowy p o dział tusz
na klasy, uwz ględniaj ący pIo c en tow ą zaw arto ś ć mi ę -

sa. Dzięki temu obok imporlowanych powstały także
kraj owe ltządzenia do o c eny mię sno ś c i flsz, c o pr zy -

spieszyło prace wdrożeniowe w przemyśle mięsnym.
Wdrożenie aparaturowej klasyfikacj i tusz wieprzo-
wych w Polsce i wykorzystanie mięsności jako kryte-
rillm zapłaty za surowtęc okazało się jednym z naj-
i stotniej s zych czynników p owo duj ących zahamow a-
nie spadku wartości rzeźnej tucznikow, która na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych osiągnęła poziom po-
równylvaln y z w częsnym okre s em p owoj enny m, gdy ż
średnia mięsność populacji krajowej dochodziŁa już
do 43Yo (3). Powodem tego była między innymi cał-
kowita rezygnacja z klasyfikacji jakościowej żywca i
tusz w skupie.

Celem opracowania jest omówienie nowoczesnych
metod klasyfikacji tusz wieprzowych ze szczególnym
uwzględnieniem sposobów oceny ich mięsnośct oraz
stosowanych do tego cellurządzeń, atakżę przedsta-
wienie zmian jakości tusz będących rezultatem wdra-
żantatychmetod.

§tandardy jakościowe tusz w UE i w Polsce
O podziale tusznaklasy decyduje ich mięsność, któ-

rąokreśla się metodami obiektywnymi (ab. 1). Służą
do tego celu aparaty klasyfikacyjne zwane choirome-
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trami i metody szacowania mięsności oparte naftzycz-
nych pomiarach liniowych wskaźników umięśnienia.
Obowiązkowo stosuje się 5 klas jakościowych E, U,
R, O, P. Kraje, w których znacznaczęść populacjtt:lcz-
ników osiąga mięsnośc powyżej 60Yo, mo gądodatko-
wo stosować klasę S, o czym jednak zobowiązane są
powiadomićwładze UE w Brukseli. Unia Europejska
dopuściła możliwość stosowania tylko tych aparatów
i metod, które pozwalają określić mięsnośc tusz z
wystarczaj ącą dokładnością statystyczną. Równanie
regresji do szacowania mięsności musi być wyliczone
dla każdego aparatlklasyfikacyjnego w oparciu o po-
miary co najmniej 120 losowo wybranych tusz, któ-

rych mięsność zostaj e określona metodą szczegółowej
dysekcji. Od 1995 r.możnastosować dysekcję uprosz-
czonąwg WalsĘ i Merkusa (15). Mięsnośc oszaco-
wanaprzy pomocy danego aparatu musi wykazywać
współczynnik korelacjt z zawartością mięsa co naj-



mniej 0,8. Odchylenie standardowe
(RSD) określane także jako ,,błąd
szacowania" musi wynosić ponizej
2,5 . Błąd ten wyltcza się j ako odchy-
lenie standardowe różntc mięsności
rzeczywistej i oszacowanej wszyst-
kich badanych tusz.

W Polsce wiążącym przepisem do
stosowania klasyfikacji EUROP jest
Polska Norma PN-A-82001/A1 :

1995 Mięso w tuszach, półtuszach i
ćwierćtuszach. Norma ta będzie
wkrótce zastryiona Rozp orządze -
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czego wy-
maga harmonizacj a przepi s ów kraj owych z przepisa-
mi UE. Dla przemysłu mięsnego tusze o wysokiej mię-
sności mają znacznie większą wartość handlową, Z
badań Strzeleckiego i Borzuty (5) wynika, żę wzrost
mięsności tuszy o Ioń zwtększa jej wartość handlową
o ok,0,6Yo.

Metody ooeny mięsności

Znane dotychczas metody ap arafu rowej o ceny mi ę -

sno ś ci fitsz w iepr zowych wykorzys§wane w praktyce
przemysłu mięsnego można sklasyfikować według
schematu przedstawionego w tab,2 (4).

W schabowej metodzie oceny dokonuje się pomia-
ru grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu w
punkcie C,na ogół w jednym miejscu tj. na wysoko-
ści ostatniógo żebraw odległości7 cm od linii prze-
cięcia tuszy na półtusze (ryc. 1) lub dodatkowo na
wysokości 3l4 żebra od końca. W metodzie szynko-
wej dokonuje się dwóch (metoda ZP)ltlb trzech (me-
toda PLE) pomiarów grubości słoniny i warstwy mięś-
ni lędźwiowo-pośladkowych (MLP).

Metoda pośrednia od bezpośredniej różni się tym,
że w tej pierwszej m|ęrzy się grubość tkanek pośred-

ostatnie żebro
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Ryc. 1. Miejsca pomiaru grubości słoniny i mięśni w schabo-
wej (A) i szynkowej(B) metodzie oceny mięsności tusz wie-
przowych

nio np. przy pomocy techniki ultradźwiękowej, w dru-
giej natomiast bezpośrednio w widocznych punktach
pomiarowych półtuszy.

Według techniki pomiaru urządzenia do oceny mię-
sno ści można sklasyfikować następuj ąco :

- urządzenta ultradźwiękowe Auto-Fom, Ultra-
Fom, PorkitronUS, Ultra-Meater, Piglog 105, Dramiń-
ski System, Acra-Grade System;

- urządzenia optyczno-igłowe - Fat-o-Meateą Hen-
nessy HGĘ PG-200,Uni-Fom, Destron, Classafication
Centeą CGM, Optical Probe;

- lrządzenia elektroniczno-liniowe - PQM -Il ZP,
PLE, CMM, DLC;

-urządzeniaelektromagneĘczne-urządzenieame-
rykańskie TOBEC;

-urządzeniawtzyjne - CSB-Image Meater (1).
Wyniki pomiarów oraz obserwacje praktyczne wy-

kazały, że metoda schabowa i szynkowa reprezentują
podobną pr ecy zję szacowania mięsno ści, j ednak róż-
nią się powtarzalnością pomiarów tej samej tlszy,
Lepszą powtarzalnośó wykazuje metoda szynkowa,
która została zastosowana w Polsce dopiero w 1996 r.
(4). Metodatapozwala również na ocenę mięsności
tus z chł o dzony c h. Z lnny ch ur ządzeń p o dob ną mo ż 1 i -
wość ma tylko duńskie lrządzenie Uni-Fom.

Urządzenia do oceny mięsności

Ogólnącharakterystykę choirometrów stosowanych w
krajach europejskich przedstawiono w tab.3 (4,],ID.

Do najpowszechniej stosowanych w Europie i świe-
cte lr ządzeń należą niewątp liwie ap araty optyczno -

igłowe, a wśród nich nowozelandzki Hennessy Gra-
ding System HGP oraz duński Fat-o-Meater (8).Zale-
tątych urządzeń jest więme odczytywanie pomiarów
grubości słoniny i mięśnia LD, a także widoczny ślad
kłucia, który jest dowodem na poprawne miejsce po-
miaru, Mankament em ln ządzeń optyczno - i głowych s ą
ich częstsze uszkodzeni a, chociaż i tu technika pomia-
rowa jest doskonalona, co zmniejsza możliwości
uszkodzeń, np. nowe urządzenie francuskie CGM cha-
rakteryzuj e się wysoką dokładno ścią pomiarów (RSD
: I,98oń we Francji) i małąawaryjnością(6).

Naj b ardziej kontrowers y jną okazała s ię meto da ul-
tradźwiękowa, która zuwagi na bezinwazyjny sposób
p omiaru or az niezwykl e małą awaryj no ś ć j e st chętnie

A

Tab.2. Systematyka metod oceny mięsności tusz wieprzowych

Lokalizacja analomiczna
wskaźników oceny

Sposób pomiatu

wskaźników oceny

Stopień aulomatyzacji

schabowa

szynkowa

pomiat pośredni

pomiat bezpośtedni

a ut0 malyczna

półautomatyczna

rę czn a

Fat-o-Mealer, Ultra-Fom, CGM

PLE, cMM, DLc, POM

Ultta-Fom, Auto-FOm, Fat-o-Meatet, CGM

PLE, cMM, DLc, POM

CC, Aulo-Fom, CSB, lmage Meater

Ultta-Fom, PLE, Fat-o-Mealer

introskop, liniały



Tab.3. Cechy urządzeń do szacowania mięsności

0 plyczno-igłowa

U ltradźwiękowa

PG-200

Fa1-o-Meater

U ni-Fom

cGM

HGP

Porkitron

Ultra-Fom 100

Ullta-Fom 300

U ltra-Mealer

sza bl0 n

POM

PLE, cMM

DcL

class. cenler

Aulo-Fom

Aulo-Fom

Aulo-FOm

CSB lmage-Meater

RFN, Belgia, Polska

RFN, Dania, W. Brytania, Włochy,
Porlugalia, Hiszpania, Grecja

RFN, Dania, Polska

Ftancja, Belgia, Polska

Szwecia, RFN, HOlandia, lrlandia,
Finlandia, Grec|a, Portugalia

N iemcy

W. Brytania, Dania, Polska

Polska

W. Brylania, RFN

Niemcy, Szwecja, Francja, Czechy

Auslria, Polska

Polska
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Dania

Dania
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Ryc.2. Niektóre urządzenia stosowane do klasyfikacji tusz wieprzowych w rzeź-
niach krajowych a) Ultra-Fom 100, b) Ultra-Fom 300, c) CGM, d) tiniał elektro-
niczny PLE 3

powtarzalnoŚci, a nawet zdarzają-
cych się grubych błędów pomiaro-
wych, które obniżajązaufante do nie-
których aparatów ultradźwiękowych,
Wolne od tych mankamentów jest
skonstruowane w 1999 r.vrządzęnię
nowej generacji Ultra-Fom 300, któ-
rego błąd szacowania podczas testo-
wania na surowcu kraj owym wyniósł
ĘIko 2,2 Ioń (2 ). NiewąĘlio.ry oupływ
na tę dokładność ma dlża ilość mi-
krogłowic zęk zalnstalowanych w
sondzie pomiarowej (64 szt.), a tak-
że większa częstotliwość fal ultra-
dźwiękowych (3,5 MHz) niż w po-
jedynczej sondzie pomiarowej np.
aparatuUltra-Fom 100. LiniĄ elek-
troniczne charakteryzują się na ogół
gorszą dokładnoŚcią niż aparaty
optyczno-igłowe i niektóre urządzę -
nia ultr adźwi ękowe al e umozliwi aj ą
pomiar grubości słoniny i mięśnia na
widocznych przekrojach tuszy, co
uniemozliwia popełnienie grubego
błędu. Ze względu na niską cenę są
stosowane głównie w małych rzeź-
niach. Dla małych rzeżni szczęgól-
nie polecany może być aparat kon-
strukcji krajowej Combo (14), który
szacuje mięsność metodą kombino-
waną szynkowo-schab ow % przez co
jego dokładnośc jest większa (RSD
:2,4I).

W dużych rzężniach największą
przydatność mają vrządzenia auto-
maty czne, coraz częściej stosowane
w kraj ach Unii Europej skiej. DuĄm
osiągnięciem j est skonstruowanie w
1996 r. automatycznego urządzęnia
Auto-Fom służącego do szacowania
masy i procentowegoudziafu mięsa
w całej tuszy or az w poszczególnych
jej częściach, takich jak: szynka,
schab, przod, boczek (5). Automat
ten jest szczegolnieprzydatny w za-
kładach dysponuj ący ch zapleczem
surowcowym o wyrównanej warto-
ści rzeżnej.

Inne urządzęnię automatyczne
oparte na wizyjnej technice obrazl
powstało kilka lat temu w Niem-
częch. Jest to urządzente o nazwię
CSB - Image Meater, które reprezen-

stosowanaprzęzprzemysłmięsny. Jednakniewszyst- Ęe nowągenerację aparatów opartychnabezpośred-
kte urządzenia ultradźwiękowe są wystarczająco do- nim, automatycznympomiarzę wskaźników umięśnie-
kładne. Zbyt sucha skóra, zróżnicowana temperatura nia na widocznychpłaszczyznach póhuszy (I).
tuszy,występującerozwarstwieniasłoninyiinnejesz- W Polsce najpowszechniej stosuje się urządzenia
czę nie rozpoznane przyczyny są powodem gorszej ultradźwiękoweUltra-Fomorazliniałyelektroniczne,



Medycyna

które pracują na liniach ubojowych około
400 rzeźni (ryc, 2).Urządzenta optyczno-
igłowe CGM-PG-200 i Unii Fom stosuje
rylko kilka zal<Ładów mięsnych, a w jednej
r zęźnt z kapitałem duńskim zainstalowano
Auto-Fom.

Upowszechnienie aparutlry klasyfika-
cyjnej i systemów rozltczeń za mięsność
przyczyntło się do znacznęgo wzrostu war-
tości rzeźnej tuczników kraj owych. Według
danych monitoringu mięsności prowadzo-
nychprzez Instytut Przemysłu Mięsnego i
Tłuszczowego (9) średnia zawartość mię-
sa w tuszy zwiększyła się z ok. 44Yo w
1995 r. do 50,2oń w 2000 f. (ryc. 3). Dalszy
postęp w tej dziedzinie będzie wymagał
Jeszcze większego wysiłku hodowców i
producentów trzody chlewnej. Ze względu
na uj emną korelacj ę pomiędzy zawartością
mięsa w tuszy a jego jakością docelowy poziom mię-
sności krajowej nie powinienprzehoczyć 55%.
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KANO R., KONISHI K., |{AKATA K., sA|{O K.,
KOMATSU S., NOMURA M., OKUZUMI K.,
HASEGA\ryA A.: Izolacj a Candida krusei od jed-
norocznej jałówki z przypadku odoskrzelowego
zapalenia płuc. (Isolation of Candida krusei from a
ca§e of bovine bronchopneumonia in a one-year-
old heifer). Vet. Rec. I48, 636,200I (20)

U jałówki rasy holsztyńsklej w wieku 1 roku z defektell przegrody między-
komorowej selca występowała duszność, wilgotny kaszel, gorączka (41,5'C),
wycieJ< od surowjczo-krwistego do śluzowo-ropnego z nosa. W preparatach mi-
kroskopov,ych sporządzonych z wycieku z jarny nosowej występowały gron-
kowce i komór]<i przypominające wyglądem grzyby, Leczenie przy użyciu enro-

floksacyny pogorszyło stan kliniczny zwierzęcia Po miesiącu zwierzę zabito.
Badanie sekcyjne wykazało ropne odoskrzelowe zapalenie płuc. Z wycieku z
jamy nosowej wyizolowano na podłożu Sabourauda z dekstrozą Candida husei.
Identyfikację zarazkaprzeprowadzono w oparciu o test asymilacji (Mtek YBC)
i test PCR. DNA zarazka występował we kr-wi, co sugeruje występowanie po-
socznicy i potwierdza jego udział w etiologii odoskrzelowego zapalenia płuc

G.

HUTCHINSON M. J., JACOBS D. E., BELL C.
D., MENCKE N.: Ocena przydatności imidaklopri-
du do zwal.cz^nia i profilaktyki inwazji pchły ko-
ciej (Ctenocephalides felis felis) u królików. (Eva-
luation of imidacloprid for the treatment and pre-
vention of cat flea (Ctenocephalides felis felis) infe-
station in rabbits). Vet. Rec. I48,695-696,200I (22)

Badania przcprowadzono na królikach (6 samcórł, i 6 samic) o masie 2,3-3,7
kg utrzymywanych indywidualnie w klatkach, w pomieszczeniu o kontrolowa-
nych paranretrach środowiskowych Każde zwierzę zarażono l00 dorosłymi
wygłodzonymi pchłami (Ctenocephalicles felis łb}is) na dzień pred Ieczeniem,
a następnie w odstępach tygodnlowych, w dniach 1, ], 14,2l i 28. Dnia 0

podano miejscowo w środl<owej linii grzbietu 0,zł ml 10% imidaklopridu Popu-
lacje pcheł określano po 8, i 24 godz po leczeniu t po 24 godz po każdym
zarażenjl. U leczonych królików populacja pcheł zmniejszyła s.ię o 96,4% po 8

godz i o l00% po 21 godz. po zastosolvaniu leku Działanie ochronne przed
ponowną inwazjąpcheł wynosiło po tygodniu 9.1,8%, po 2 tyg 8 1,8%, po 3 tyg
78,7% i po 4 tyg 67,6%

G.


