INFORMACJA
z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

Tytuł zadania: : „Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek
na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na
przykładzie maksymalnie: 200 sztuk kaczek pekin krajowy (P-33), 200 sztuk kaczek
pomniejszonych (K-2) i 200 sztuk kaczek KhO-1”
Lp. 18 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 z późn. zm.)
Okres realizacji: 2016 r.
Cechy kaczek ras P-33, K-2 i KhO-1 to przede wszystkim odporność na choroby,
lepsza jakość jaja i duża płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych
warunków środowiskowych, zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy,
mniejsza płochliwość. dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość
pierza. Kaczki te odgrywają również znaczącą rolę w samozaopatrzeniu wsi (tuszki, krew,
podroby, pierze, nawóz), oraz mogą zostać wykorzystane w rozwijającej się agroturystyce w
kategoriach markowego produktu regionalnego lub stanowić element folkloru wsi.

Kaczki pekin krajowy (P-33)
Kaczki z tego rodu charakteryzuje pierzenie białe, nogi i dziób barwy pomarańczowo
- żółtej, głowa niezbyt duża, szyja średniej grubości, grzbiet długi niezbyt szeroki. Sylwetka
delikatna z bardziej spionowaną postawą. Typ ogólnoużytkowy. Kaczki pekin krajowy (P33) cechuje duża wartość dietetyczna mięsa, mała zawartość tłuszczu w tuszce i dobra
jakość pierza. Nadają się bardzo dobrze do chowu przydomowego, który w swej istocie jest
ekologiczny. Ptaki te wykazują dużą odporność na niekorzystne warunki środowiskowożywieniowe. Kaczki P-33 - w 3 tygodniu kaczory osiągnęły masę ciała 960,0 g a kaczki
897,0 g. Natomiast w 7 tygodniu parametr ten wynosił odpowiednio 2,46 kg i 2,37 kg.
Kaczki P-33 są dość dobrze umięśnione i grubość mięśni piersiowych w 7 tygodniu chowu
wynosiła 1,2 cm u kaczorów i 1,3 cm u kaczek, przy długości grzebienia mostka wynoszącej
odpowiednio 12,7 i 12,4 cm. Produkcji nieśna tych ptaków trwała 20 tygodni i w tym
okresie zniosły 121,6 jaja o średniej masie 90,2 g. Zapłodnienie w tym rodzie było bardzo
dobre i wyniosło 95,5% a wskaźnik wylęgowości z jaj nałożonych 77,9%. Kaczory i kaczki

z rodu P-33 cechowały się bardzo dobrą przeżywalnością w okresie reprodukcji. Wskaźnik
ten dla samców był lepszy jak dla samic i wynosił odpowiednio 100% oraz 98,9%.
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Fot. 1 Kaczki pekin krajowy P-33
Kaczki pomniejszone (K-2)
Kaczki pomniejszone (K-2) wytworzono z dzikiej kaczki krzyżówki (Anas
platyrhynchos L.). U kaczorów nie udało się wyeliminować ciemnych piór, zwłaszcza na
końcówkach skrzydeł i tzw. lusterka w związku ze sprzężeniem tej cechy z płcią, dlatego
zastosowano krzyżowanie posiadanej populacji z wybranymi kaczorami w typie pekin o
niskiej masie ciała. Ptaki te posiadają upierzenie białe, nogi barwy pomarańczowej a dziób
pomarańczowej lub różowej, krępą i zwartą budowę ciała, szeroką pierś, delikatną i dosyć
krótką szyję. Głowa kaczek K-2, proporcjonalnie do tułowia jest mała a nogi krótkie,
szeroko rozstawione. U ptaków tych występuje wyraźnie spionowane ułożenie tułowia.
Mogą być rozpowszechnione do chowu amatorskiego i przydomowego. Okres produkcji jaj
kaczek K-2 trwał 20 tygodni, w okresie tym kaczki zniosły 113,8 jaj o średniej masie 77,4 g
i przy zapłodnieniu 95,0 %.
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Fot.2 Kaczka pomniejszona K-2
Kaczki (KhO-1)
Kaczki KhO-1 utworzono kojarząc kaczki Khaki Campbell z Orpingtonami fauve.
Ptaki charakteryzuje niższa niż u kaczek w typie pekin masa ciała oraz brązowa barwa piór.
Odznaczają się dużą odpornością na niekorzystne warunki środowiskowo- żywieniowe. Z
tego względu oraz z uwagi na charakterystyczny wygląd (niska masa ciała i brązowa barwa
piór) mogą pełnić funkcje ekologiczne na różnego rodzaju pielęgnowanych zbiornikach
wodnych w parkach, ogrodach, zwierzyńcach. Kaczki KhO-1 w ciągu 20 tygodni produkcji
nieśnej zniosły 115,8 jaj o masie 77,0 g, cechujących się jednakże dobrym wskaźnikiem
zapłodnienia (96,7 %). Przeżywalność kaczek z rodu KhO-1 w okresie nieśności wynosiła
98,3 %, natomiast kaczorów 100 %.
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Fot.3 Kaczki mieszańce KhO-1
Przeprowadzona w 2016 roku analiza zmienności cech użytkowych, reprodukcyjnych
i jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji kaczek pekin krajowy (P-33), kaczek
pomniejszonych (K-2) i kaczek KhO-1 utrzymywanych in situ w Stacji Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB ZD Kołuda Wielka) wykazała, że
wartości badanych parametrów kształtują się na dobrym, nieznacznie zróżnicowanym
poziomie. Wskazuje to na prawidłowy przebieg prac hodowlanych. Populacje kaczek pekin
krajowy (P-33), kaczek pomniejszonych (K-2) i kaczek KhO-1 charakteryzują się wysokim
wskaźnikiem przeżywalności, co szczególnie predysponuje je do chowu ekstensywnego:
przydomowego, gospodarstw agroturystycznych czy chowu zgodnego z wymogami
rolnictwa ekologicznego. Wyniki te oraz przesłanki piśmiennictwa wskazują, że badania
należy kontynuować w następnych latach. W zamkniętych rodach hodowlanych kaczek
zachodzą w czasie zmiany we frekwencji alleli (i tym samym genotypów), mającej wpływ
również na zmienność fenotypową. W populacjach kojarzonych losowo i utrzymywanych od
kilkudziesięciu pokoleń w nie zmieniających się istotnie warunkach środowiskowych,
zmiany te zwykle zachodzą wolniej niż w selekcjonowanych stadach hodowlanych. Analiza
uzyskanych wyników badań będzie weryfikacją tej hipotezy. Stwierdzenie wystąpienia
niepożądanych zmian w jednej czy kilku cechach, będzie sygnałem do podjęcia prac nad
rewizją dotychczas stosowanych programów hodowlanych.

