INFORMACJA
z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
Tytuł zadania: „Analiza bioróżnorodności hodowlanych nutrii różnych odmian barwnych
na podstawie cech fenotypowych i użytkowych, na przykładzie populacji nie większej
niż 700 sztuk nutrii ogółem, w tym 220 szt. odmiany standardowej, 20 sztuk odmiany
białej niealbinotycznej, 50 sztuk odmiany bursztynowo-złocistej, 50 sztuk odmiany
perłowej, 50 sztuk odmiany pastelowej, 20 sztuk odmiany sobolowej, 70 sztuk czarnej
dominującej i 220 sztuk nutrii grenlandzkich”
Lp. nr 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170)
Okres realizacji: 2015 r.

Badania prowadzono na trzech fermach nutrii zlokalizowanych w następujących
miejscowościach: 1 – Dobrzyniewo Duże (woj. podlaskie), 2 – Pniewy (woj. Wielkopolskie);
3 – Kraków (woj. Małopolskie).
Wyjściową formą dla odmian barwnych nutrii była odmiana standard o barwie
okrywy najbardziej zbliżonej do ubarwienia nutrii dzikiej.
W wyniku mutacji i wieloletniej pracy hodowlanej powstało szereg odmian barwnych, w
tym:.
-

czarna dominująca będąca homozygotą lub heterozygotą (JJ lub Jj). Cechuje się bardzo
silnym melanizmem, który pogłębia czerń okrywy włosowej. Brak jest strefowości
włosów, jedynie na czole i obrzeżach nozdrzy mogą występować białe włosy.

-

bursztynowo-złocista dominująca do barwy nutrii standardowej i wszystkich
mutacyjnych odmian recesywnych. Występuje w postaci homozygotycznej (MM) i
heterozygotycznej (Mm). Charakteryzuje się jednolicie rudozłotą barwą okrywy
włosowej bez posrebrzenia.

-

biała niealbinotyczna występująca w postaci heterozygotycznej (Hh). Barwa okrywy
włosowej jest czysto biała, zaś tęczówki zabarwione są na niebiesko-czarno.

-

sobolowa będąca homozygotą recesywną (aa). Okrywa włosowa oraz podszycie są
czarne z odcieniem brązowym, przy czym włosy puchowe w partii brzusznej są lekko
rozjaśnione.

-

pastelowa powstała w wyniku połączenia odmiany beżowej z czarną dominującą, stąd
osobniki ciemno pastelowe są homozygotami, a jasnobrązowe heterozygotami. Zwierzęta
te odznaczają się jednolicie brązową barwą okrywy włosowej bez strefowego
umaszczenia włosów puchowych.

-

perłowa będąca homozygotą lub heterozygotą genu posrebrzenia (W). Cechuje się barwą
białą przydymioną z wyraźnym odcieniem jasnoszaro-beżowym zagęszczonym wzdłuż
linii grzbietu. Na podbrzuszu włosy są białe. Barwa tęczówek jest czerwonawo-brązowa.

-

grenlandzka (tntn) do niedawna najbardziej rozpowszechniona w Polsce odmiana nutrii.
Jej włosy pokrywowe są szroniasto – beżowo - szare, a włosy puchowe – szaro beżowe.
W barwie ogólnej wyraźnie widoczny jest odcień beżowy i posrebrzenie. Futro na
grzbiecie jest ciemniejsze niż na podbrzuszu. Kolor tęczówki – czerwono niebieski.

Fot. 1. Nutria standard

Fot. 2. Nutria grenlandzka

Fot. 3. Nutria bursztynowo-złocista

Fot. 4. Nutrie czarne dominujące
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że występują rozbieżności
pomiędzy badanymi fermami we wskaźnikach użytkowości rozpłodowej. Wydaje się
niezbędnym kontynuowanie badań w celu określenia przyczyn i znalezienia środka
zaradczego w celu poprawy wskaźników użytkowości rozpłodowej samic nutrii. Również
liczba uzyskiwanych miotów była stosunkowo niewielka. Z kolei obserwacje młodych
wykazały duże wyrównanie masy ciała pomiędzy odmianami. Na podstawie analizy żywienia
przeprowadzonej na fermach można stwierdzić, że hodowcy dążą do używania pasz
najtańszych co nie zawsze korzystnie wpływa na tempo wzrostu młodych nutrii.

