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1. Wprowadzenie 
W ostatnich latach na świecie zachodzą bardzo dynamiczne zmiany zarówno w 

produkcji wieprzowiny, jak i w technologii jej hodowli. W styczniu 2020 roku na świecie żyło 
około 677,6 mln świń. Wieprzowina jest drugim najczęściej spożywanym mięsem na świecie, 
a jej spożycie sięga 23,0 kg/mieszkańca. Wzrost liczby ludności zwiększa popyt na mięso. 
Statystyki dotyczące prognozowanego spożycia wieprzowiny wskazują na globalny wzrost o 
około 17%, przewidywany na okres od 2021 do 2029 roku. Ogólny trend zwiększania 
efektywności produkcji trzody chlewnej, przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia, wymaga 
optymalizacji i kompleksowego podejścia do zarządzania stadem. Jednym z najważniejszych 
elementów na drodze do osiągnięcia tego celu jest utrzymanie dobrostanu i zdrowia zwierząt. 

Obecnie świnie utrzymywane w warunkach komercyjnych są narażone na wiele 
czynników stresogennych, takich jak zagęszczenie zwierząt, wysoka koncentracja zwierząt na 
ograniczonej powierzchni, ograniczone możliwości ruchu i ekspresji motywowanych 
zachowań oraz częste przegrupowywanie zwierząt. Mikroklimat w budynkach dla świń ma 
również ogromny wpływ na dobrostan świń i wyniki produkcyjne. Wpływa on na zdrowie 
zwierząt, parametry reprodukcyjne i pobranie paszy. Szkodliwe następstwa stresu zależą od 
wrażliwości zwierząt na stresory, a także od ich nasilenia i czasu działania. Wśród zwierząt 
gospodarskich świnie charakteryzują się najniższą tolerancją na wysokie temperatury 
otoczenia. Wynika to m.in. z małej zdolności adaptacyjnej ośrodka termoregulacji w mózgu, 
małej liczby gruczołów potowych, obecności podskórnej warstwy tłuszczu oraz intensywnej 
przemiany materii. Przekroczenie zdolności organizmu do adaptacji do wysokich temperatur 
(hipertermia) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Hipertermia u świń prowadzi do złej 
kondycji zwierząt, zmniejszenia przyrostów dobowych i wydłużenia okresu tuczu. Ponadto, 
wpływa negatywnie na jakość mięsa wieprzowego, co wynika z interakcji pomiędzy wartością 
pH mięśni a temperaturą w procesie poubojowej denaturacji białek mięśniowych. 
Występowanie reakcji stresowych prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia apetytu, 
zaburzeń rozrodu oraz obniżenia odporności zwierząt. W następstwie tego hodowcy świń 
obserwują niższe przyrosty dzienne, słabe wyniki rozrodu oraz występowanie chorób 
zakaźnych oraz podwyższoną śmiertelność. 

Zdrowie świń w gospodarstwie jest również kluczowym aspektem w ekonomice 
produkcji. Potrzeba utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego stad świń poprzez eliminację 
częstotliwości występowania różnych jednostek chorobowych oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe jest elementem szeroko rozumianej 
strategii zarządzania stadem o wysokim potencjale. W celu zapobiegania stratom 
ekonomicznym z powodu chorób występujących w stadzie, hodowcy świń powinni nabyć 
przynajmniej podstawowe umiejętności diagnozowania i postępowania w przypadku 
pojawienia się jednostki chorobowej w ich chlewni. Zmiany w zachowaniu zwierząt 
poprzedzające lub towarzyszące objawom podklinicznym i klinicznym mogą mieć istotną 
wartość diagnostyczną. Są one często określane mianem zachowań chorobowych, w tym zmian 
w nawykach żywieniowych, zachowaniach społecznych, ruchliwości i postawie. Z definicji 
choroba podkliniczna ma charakter utajony, a zatem bezpośrednie monitorowanie oparte na 
obserwacji personelu jest nieskuteczne. Wynika to z faktu, że jest ono czasochłonne, 
niedokładne i niepraktyczne z punktu widzenia organizacji pracy. 
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W ostatnich latach rynek urządzeń i systemów do ciągłego, automatycznego 
monitorowania stanu zdrowia i zachowania w stadach świń wzbogacił się o innowacyjne 
technologie. Dzięki zastosowaniu czujników (kamer, mikrofonów, akcelerometrów lub 
transponderów do identyfikacji radiowej) obrazy, dźwięki, ruchy i oznaki życiowe zwierząt są 
łączone za pomocą algorytmów i analizowane w celu nieinwazyjnego monitorowania zwierząt, 
co pozwala na wczesne wykrywanie chorób, poprawia ich dobrostan i zwiększa wydajność 
hodowli. Zautomatyzowane, innowacyjne systemy wczesnego ostrzegania oparte na ciągłym 
monitorowaniu określonych parametrów fizjologicznych (np. temperatury ciała) i 
behawioralnych mogą stanowić alternatywę dla bezpośredniej diagnostyki i oceny wzrokowej 
dokonywanej przez lekarza weterynarii lub opiekuna stada. 

W 2016 r. całkowite obroty na rynku precyzyjnych technologii rolniczych - PLF 
oszacowano na 4,8 mld USD. Obecne prognozy przewidują, że do 2025 r. obroty na tym rynku 
wyniosą 12,6 mld USD [54]. Przyjęcie tych technologii jest bardzo zróżnicowane. Technologie 
RFID i akcelerometry są dobrze zintegrowane ze środowiskiem produkcyjnym, ale inne 
systemy takie jak monitoring wizyjny przeznaczony do oceny dobrostanu zwierząt lub 
termografia, nadal podlegają pracom badawczo-rozwojowym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom hodowców trzody chlewnej, utworzono 
grupę operacyjną “ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej”, 
która była podmiotem aplikującym w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 
2014-2020. Grupa operacyjna, korzystała z osobowości prawnej lidera przedsięwzięcia - 
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. W skład konsorcjum 
weszli: 

● Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach - lider operacji, 
● Smart Soft Solutions z siedzibą w Łodzi 
● Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oraz Pracownia Weterynaryjnej 

Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o 
Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

2. Cel      

2.1 Ze strony Spółki Smart Soft Solutions: 

Celem projektu było: 

• Opracowanie platformy do akwizycji obrazów jak i opracowanie algorytmów oraz ich 
optymalizacji w celu identyfikacji zwierząt 

• Implementacja zabezpieczenia urządzenia przed dostępem do danych dla osób trzecich 
• Badania metriałów przeznaczonych na okna termowizyjne pod względem 

wytrzymałośći mechanicznej oraz charakterystyki transparentności dla 
promieniowania podczerwonego 
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• Opracowania rozproszonego systemu akwizycji danych pochodzących z urządzeń 
ThemoEye 

2.2. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 

Celem projektu była: 

● Ocena efektywności systemu ThermoEye w wykrywaniu dynamiki zmian temperatury 
na powierzchni ciała, związanych ze zdrowiem i dobrostanem tuczników, u których 
stosowano farmakoterapię (grupa kontrolna) oraz nie podano żadnych leków w całym 
okresie tuczu (grupa doświadczalna).  

● Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu rui u loszek oraz chorób okresu 
poporodowego u loch karmiących 

● Ocena wpływu warunków środowiskowych, produkcyjnych, oraz stosowania leków 
przeciwdrobnoustrojowych na cechy tuczne i rzeźne świń oraz jakość mięsa. 

 

3. Zakres prac 

3.1 Ze strony Spółki Smart Soft Solutions: 
A. Akwizycja i analiza danych wizyjnych z CCTV 
B. Dobór odpowiedniego materiału przeznaczonego na okna termowizyjne pod 
względem transparentności dla promieniowania podczerwonego oraz wytrzymałości 
mechanicznej 
C. Instalacja, serwis urządzeń, poprawa zabezpieczeń wraz z akwizycją danych  dla 
systemu ThermoEye 
D. Analiza danych pochodzących z systemu ThermoEye dla konsorjcjantów 
 

3.2. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 

A. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu gorączki (hipertermii) 
towarzyszącej określonym chorobom o charakterze zakaźnym i niezakaźnym. (wszystkie 
etapy) 

B. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu rui u loszek oraz chorób okresu 
poporodowego u loch karmiących (wszystkie etapy) 

C. Ocena cech tucznych i rzeźnych tuczników z grupy badawczej oraz jakości mięsa (I i II 
etap) 
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4. Metodyka prac 
 

4.1 Ze strony Spółki Smart Soft Solutions 

A. Akwizycja i analiza danych wizyjnych z CCTV  
Podstawą analizy behawiorystyki jest proces segmentacji oraz klasyfikacji zwierząt z widoku 
górnego (ang. top-view) kamery CCTV. W badaniach zostały uwzględnione zmiany 
oświetlenia w obiekcie niemniej jednak nagranie kamer, które początkowo zostały poddane 
analizie pochodziły z przedziału 8-17 czyli z wyłączeniem godzin dla których światło dnia 
dziennego nie dociera do chlewni. Kamery została umieszczona na wysokości w zakresie od 
2,5 do 3,5m ze względu na różną infrastrukturę budynku. Każda z kamer posiadała 
rozdzielczość min. 2560x1440.  
 
Akwizycja obrazów została oparta o wykorzystanie gotowych rejestratorów jak i 
przemysłowych kamer CCTV  
 
Sektory obserwacji zostały podzielone na strefę: karmienia, picia oraz spoczynku. W 
początkowej fazie rozwoju strefy są określane manualnie natomiast docelowo została 
rozpoznana potrzeba automatycznej detekcji stref oraz użycia 1 kamery szerokokątnej. 
 
W celu wykonania poprawnej segmentacji tj wyodrębnienia zwierząt z tła oraz następnego ich 
śledzenia dokonano implementacji dwóch odrębnych algorytmik. Jedna opierała się na pracy 
autorskiej w trakcie projektu, druga z kolei została oparta na obecnych badaniach naukowych.  
Należy nadmienić, iż bardzo dokładne wysegmentowanie obiektu z obrazu jest bardzo istotne 
z punktu widzenia prowadzenia pogłębionych analiz behawioralnych zwierząt. W przypadku 
osiągnięcia współczynnika Sørensen–Dice na poziomie wyższym niż 90% oraz indeksu 
Jaccarda na poziomie wyższym niż 88%, mogłoby umożliwić analizę ruchu zwierzęcia w 
trakcie jego spoczynku w celu dowiedzenia, czy np. zwierzę odpoczywa prawidłowo w 
bezruchu czyli nie posiada nerwowych zachowań wobec otoczenia tj. poziom jego stresu jest 
zbalansowany. Obraz wejściowy to obraz zredukowany do wymiarów 720x1024 pixel oraz 
skonwertowany do skali szarości.  
W celu powyższym celu został zaimplementowana algorytmika, która w ogólnej formie 
opierała się na poniższej sekwencji: 

1. Usunięcie tła - pomimo, iż trzoda chlewna wykazuje się wysokim kontrastem w 
porównaniu do podłoża, niestety w przypadku standardowego, czyli nierównomiernego 
oświetlenia oraz w przypadku różnorodnego podłoża (ruszta), które cechuje się wysoką 
zmianą gradientu, wykrycie obiektu z wykorzystaniem wykrywania zmian gradientów( 
krawędzi) niestety nie skutkowało powodzeniem. Dlatego usunięcie tła działa na 
podstawie retrospektywnego odejmowania poszczególnych klatek filmu.  

2. Operacje morfologiczne - w ramach operacji morfologicznych, rozkład histogramu 
skłonił do empirycznego ustawienia progu dla powyższego obrazu w granicach 50-140, 
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niemniej jednak w celu automatyzacji procesu został zaimplementowana metoda Li i 
Lee1 bazująca na minimalnej entropii krzyżowej. 

3. Wyodrębnienie konturu - kontur został wyodrębniony z wykorzystaniem podejścia 
Satoshi Suzuki2. Wynikowy obraz konturu w dalszym ciągu w niektórych przypadkach 
potrafił być wciąż nieregularny, dlatego dodatkowo zredefiniowano jego 
wyodrębnienie do dalszych kroków. Zdefiniowany został maksymalny gradient, obraz, 
do którego poszczególne piksele były ‘dociągane’, czyli zmieniały swoje wartości na 
najwyższą zmianę gradientu w okolicy okna 20 pikseli (okno to zostało dobrane 
empirycznie na podstawie średniej wielkości zwierzęcia notowanego w obrazie). 

4. Redukcja zapętleń konturów - wynikiem powyższego algorytmu jest stosunkowo 
poszarpany kontur, wraz z lokalnymi zapętleniami (w związku z dociąganiem do 
maksymalnego gradientu). W celu redukcji poszarpania konturu, przefiltrowano 
zależności węzłowe (poszczególnych punktów konturu) i usunięto te, dla których kąt 
nie powinien być mniejszy niż 220 stopni w związku z cylindrycznym kształtem 
zwierząt. W kolejnym etapie algorytm usuwał zapętlenia. W tym celu kontur został 
podzielony na X segmentów odpowiadającym węzłom tworzącym go. Następnie dla 
węzłów dodane zostały kolejne punkty odpowiadające średniej długości wszystkich 
węzłów. Kolejnym krokiem było badanie zależności dystansowej - jeśli którykolwiek 
punkt był bliżej siebie, niż średni dystans, wówczas algorytm sprawdza, czy pomiędzy 
segmentami nie występuje punkt przecięcia, jeśli tak wszystkie punkty pomiędzy tymi 
dwoma są usuwane wraz z zapętleniem. 

Tabela wynikowa wraz ze współczynnikiem wynikowym Sørensen–Dice oraz Jaccarda dla 
kilkunastu przypadków została zaprezentowana poniżej:  
 

Case ID DICE JCC 

Rys(a) 0,964 0,931 

Rys(b) 0,981 0,965 

Rys(c) 0,978 0,956 

Rys(d) 0,982 0,965 

Rys(e) 0,955 0,914 

Rys(f) 0,980 0,961 

Rys(g) 0,986 0,972 

Rys(h) 0,974 0,951 

 
1 Li, C., Lee, C.: Minimum cross entropy thresholding. Pattern Recognition 26(4),617–625 (1993). DOI 10.1016/0031-3203(93)90115-D 

 
2 Satoshi Suzuki, K.A.B.: Topological structural analysis of digitized binary images by border following. Computer Vision, Graphics, and Image Processing 30 , 32–46 
(1985). DOI 10.1016/0734-189X(85)90016- 
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Rys(i) 0,975 0,952 

Rys(j) 0,974 0,952 

Rys(k) 0,981 0,963 

Rys(l) 0,964 0,931 

Mean 0,974 0,951 
Tabela 1 Numeryczna ocena segmentacji zwierząt dla indeksu Jaccarda oraz współczynnika DICE 

 
Rysunek 1 Wynik opisywanego powyżej algorytmu. Żółty kolor konturu został wykonany manualnie, zielony naniesiony przez 

algorytm. 

, gdzie 
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Drugim zaimplementowany algorytm został w głównej mierze oparty na kilku prac naukowych 
345 i składa się z poniższych kroków: 

1. Poprawienie obrazu za pomocą wyrównania histogramu. 
2. Segmentacja za pomocą globalnego progu (Otsu threshold) i maksymalnej entropii.  
3. Operacje morfologiczne (imopen, bwlabel, regionprops, bwmorph, imfill) w celu 
optymalizacji ekspozycji zgrubnego obszaru poszukiwań (w celu wyodrębnienia 
jaśniejszych elementów od tła).  Należy również wspomnieć, iż w związku ze zmiennym 
oświetleniem nawet w godzinach pomiaru (8-17) zastosowanie jednego globalnego 
thresholdu nie przynosiło satysfakcjonującego efektu ostatecznego, dlatego 
zdecydowano się podzielić obraz na NxN sub-bloków, gdzie ich centroid stanowił 
obliczony geometrycznie punkt centralny wcześniej wstępnie wysegmentowanego 
obszaru. Rozmiar takiego bloku, również został oparty o wyselekcjonowany obiekt oraz 
na nim opisany. 
4.  Wysegmentowany obszar następnie przeprocesowano morfologicznym otwarciem z 
elementem strukturyzującym o zmiennym promieniu w celu usuniecia zniekształceń 
oraz redukcji wspólnych elementów tła z poszukiwanym obiektem. 
5.  Wysegmentowane obszary zostały oznaczone (labeled) oraz usunięto te które miały 
mniejszy obszar niż standardowy rozmiar zwierzęcia. Następnie użyto flood-fill w celu 
wypełnienia obiektów.  
 

 
3 Yi-zheng Guo, Wei-xing Zhu, Peng-peng Jiao, Chang-hua Ma, Jian-jun Yang, 
Multi-object extraction from topview group-housed pig images based on adaptive partitioning and multilevel 
thresholding segmentation, Biosystems Engineering, Volume 135, 2015, Pages 54-60, 
 
4 Chang, Chein-I & Du, Y. & Wang, J. & Guo, S.-M & Thouin, P.D.. (2007). Survey and comparative analysis 
of entropy and relative entropy thresholding techniques. Vision, Image and Signal Processing, IEE Proceedings -
. 153. 837 - 850. 10.1049/ip-vis:20050032.  
 
5 Kashiha, Mohammadamin & Bahr, C. & Ott, Sanne & Moons, Christel & Niewold, Theo & Tuyttens, Frank & 
Berckmans, Daniel. (2013). Automatic Monitoring of Pig Locomotion Using Image Analysis. Livestock Science. 
159. 10.1016/j.livsci.2013.11.007.  
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Trzecia algorytmika, która została wdrożona w celu ciągłego śledzenia zwierząt została oparta 
na regionach z konwolucyjną/splotową siecią neuronową (R-CNN). Wykorzystano 
implementację YOLO6 w wersji 3 wraz z narzędziem darknet. Dla celów treningowych z 
poszczególnych klatek manualnie wybrano i opisano około 1000 obiektów, wśród 
zdefiniowanych klas można wyróżnić: 
1 klasa - 1 pig; 
2 klasa - group of animals.  
Istotnym elementem założeń było to, iż zwierzęta bardzo często skupiają się w grupach, gdzie 
poszczególna ich identyfikacja, lub oddzielenie od pozostałych z kamery innej niż top-view, 
niestety jest bardzo niepewna, stąd zwierzęta łączące się w grupy traktowane są jako osobna 
klasa.  
Zbiór treningowy został utworzony na podstawie wycinków klatek z poszczególnych filmów, 
gdzie minimalny odstęp od konkretnych klatek wynosił 10 sekund, w celu zróżnicowania 
obrazu.  
 
 
Wnioski: 
 W trakcie trwania prac, opisane zostały trzy podejścia. Pierwsze z nich choć cechowało się 
wysokim współczynnikiem Jaccarda oraz Dice, niestety w trakcie testów, pozytywnie 
wypadały jedynie w chlewniach, które mają zainstalowane ruszta. Dodatkowym ograniczeniem 
dla tego typu algorytmiki jest specyficzny kąt padania kamery na kojec, mianowicie im obraz 
jest bardziej prostopadły do powierzchni, tym algorytm działa sprawniej. Niestety w przypadku 
przeniesienia algorytmiki, która miała zastosowanie nie wysokiej chlewni z ułożonymi na 
podłożu, do budynku ze ściółką, powodowało utracenie pokrycia wysegmentowanego obiektu 
z poziomy ok 96% do 50%, co w zasadzie przerwało dalsze pracę nad rozwojem uniwersalnego 
algorytmu.  
Wyżej wspomniana druga algorytmika oparta, na wiedzy płynącej z badań naukowych 
sprawdzała się nieco gorzej na poziomie pokrycie DICE ~90%, ale również dla kamer 
instalowanych w sposób typowy dla top-view, oraz stosunkowo niewielkich kojców.  
Implementacja algorytmiki opartej o gotową implementację R-CNN umożliwiła lokalizowanie 
zwierząt w sposób dostateczny dla m.in. śledzenia ruchliwości zwierząt, tj ich ogólnej 
behawiorystyki. Należy przy tym dodać, że behawiorystyka w przypadku systemu ThermoEye 
oraz badanego systemu wizyjnego, oparta jest o dane z dwóch źródeł: 
 - Dane z kamer CCTV - ogólna mapa przemieszczenia zwierząt, ich ruchliwość w 
czasie; 

- Dane z systemu ThermoEye - zarówno dane temperaturowe jak i bezpośrednie odczyty 
czujników RFID świadczą o obecności zwierząt w pobliżu kojców. Istotnym jest 
również to, iż system nie klasyfikował zwierząt w fazie spożycia posiłku, jeżeli tylko 
chwilowo znajdowały się przy karmniku, ale to podejście jest jedynie możliwe w 
przypadku wykorzystania czujników RFID - ponieważ system za każdym razem 
otrzymuje bezpośrednią informację o identyfikacji zwierzęcia. 

 
6 Redmon, Joseph & Farhadi, Ali. (2018). YOLOv3: An Incremental Improvement.  



11 

Algorytmika została przygotowywana w sposób możliwie szeroki dla dalszej reprodukcji, 
dlatego dwa pierwsze podejścia, pomimo iż w niektórych przypadkach oferowały znacznie 
większe możliwości badawcze, a za czym idzie optymalizację procesu hodowlanego, na chwilę 
obecną były złudne z racji ich braku reprodukowalności na dużą skalę. W przypadku 
wykorzystania sieci R-CNN oraz dostatecznie dużego opisanego zbioru danych aplikacja 
korzystająca z obrazu może być instalowana w innych lokalizacjach, oczywiście przy 
uwzględnieniu podstawowych założeń typu minimalnej odległości zwierząt od kamery.  

 
Rysunek 2 Przykładowy obraz dla klasyfikacji zwierząt z wykorzystaniem  R-CNN 

 
 
 

 
B. Dobór odpowiedniego materiału przeznaczonego na okna termowizyjne pod 

względem transparentności dla promieniowania podczerwonego oraz 
wytrzymałości mechanicznej 

Ze względu na fakt, że czujniki znajdują się wewnątrz obudowy, a obudowa musi spełniać 
normę szczelności konieczne jest zastosowanie okna termoprzezroczystego, czyli takiego w 
dla którego długość fali rejestrowanej przez czujnik jest przepuszczalna. Należy nadmienić, iż 
czujniki podczerwieni działają w innym spektrum fali, niż spektrum światła widzialnego 
dlatego m.in. szkło kwarcowe, jest niemalże całkowitym izolatorem dla długości fali IR. 

Spektrum, w którym pracuje system ThermoEye to FIR (far infrared) reprezentowany przez 
długość fali między około 3 μm, a 100 μm. Założyliśmy, że temperatura jaką obserwujemy za 
pomocą ThemoEye (37 stopni), ma odzwierciedlenie w fali długości ok. 8 um.  
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Rysunek 3 Analiza spektrum długości fali 

  
Z powyższego wykresu wnioskuje się, że dla odczytu temperatury równego 313K(39,85 
stopnia C),  najwięcej energii dostarczanej jest dla zakresu długości fali od 7,5μm do 10μm.  
Badania nad poszukiwaniem odpowiedniego materiału na szkło termoprzepuszczalne, skupiły 
się na analizie szkieł, które posiadają wysoką transparentność, dla fali o długości 7,5μm do 
10μm. Zawężając ten zakres zaobserwowaliśmy, że będzie on odpowiedni dla przedziału 9-
10μm. 
 
 



13 

 
Rysunek 4 Wykres zależności transparentności dla określonej długości fali 

  
Na podstawie powyższego wykresu oraz obszernego opisu7 można stwierdzić, iż gronem 
najbardziej dopasowanych szkieł będą to CaF2 (Calcium fluoride) jak i ZnSe (ZINC 
SELENIDE). 
  
Poniższy rysunek potwierdza powyższą tezę: 
 

 
Rysunek 5 Dodatkowy wykres zależności transparentności dla określonej długości fali 

 
7 https://www.newport.com/n/optical-materials 
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 Badania zostały przeprowadzone w trybie ciągłej rejestracji obrazu, zarówno dla powierzchni 
płaskiej o stałej temperaturze otoczenia jak i temperatury referencyjnej (black body) również 
przy stałej temperaturze otoczenia. Drugi eksperyment przeprowadzono w oparciu o zmienną 
temperaturę otoczenia, dla której w poszczególnych materiałach transparentność dla fali IR 
zmieniała się wraz ze zmian temperatury zewnętrznej. 
  
Wnioski 
Dla wykonanej analizy, wynika iż materiałem najbardziej odpowiadającym wymaganiom, 
które docelowo mogą zostać wykorzystane do zabezpieczenia czujnika bolometrycznego jest 
materiał ze związku cynku i selenu (ZnSe). Posiada on szeroki zakres dosyć wysokiej 
transparentności (ok 70%) dla fal o długościach 8-10nm.   
Dodatkowo zostały przebadane materiały z grupy polimerów etenu tj. HDPE, MDPE, 
materiały w stałym oraz niewielkim stopniu zaburzały emisję cieplną obiektu referencyjnego.  

 
C. Instalacja, serwis urządzeń, poprawa zabezpieczeń wraz z akwizycją danych  dla 

systemu ThermoEye 
 

 
Instalacja urządzeń ThermoEye do pomiaru temperatury zwierząt 

 
W budynku UPP zostały zainstalowane 4 urządzenia na kojcach dwóch grup zwierząt. 
Pierwsza grupa była hodowana bez udziału antybiotyków, natomiast w chowie drugiej grupy 
uwzględniano antybiotykoterapię. 
 
Urządzenia zostały uzbrojone w 2 sensory termowizyjne Melexis 90640 o rozdzielczości 
32x24px oraz termometr zewnętrzny do pomiaru temperatury otoczenia.  
 
Przy pierwszym podejściu urządzenia zostały zainstalowane na bieżącej infrastrukturze. W 
wyniku obserwacji była konieczna zmiana automatów paszowych na modele ze skośną ścianą, 
która definiowała ustawienie urządzenia. Skutkowało to ograniczeniem miejsca do wykonania 
pomiaru na powierzchni ciała zwierzęcia. W wyniku tego pomiar był często wykonywany na 
plecach zwierzęcia, a nie według założeń – na karku. 
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Rysunek 6 Widok zwierzęcia z czujnika IR – algorytmicznie przeskalowany do rozmairów 340x240 

 
Ekspozycja miejsc, których emisja cieplna jest najwyższa, stanowi kluczowy element dla 
jakości pomiaru. Przy złym ustawieniu zwierzęcia otrzymujemy wiele pomiarów FN oraz FP.  
Skutkuje to brakiem standaryzacji infrastruktury w budynkach inwentarskich. Zatem 
koniecznym jest dostosowanie automatów paszowych tak, aby nie ograniczały mechanicznie 
możliwości wykonania poprawnego pomiaru.   
 
 

 
Rysunek 7 Urządzenia ThermoEye zainstalowane na I wersji karmników. 
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Rysunek 8 Urządzenia ThermoEye zainstalowane na I wersji karmników. 

  

 
W pierwszej wersji również została wykorzystana komunikacja internetowa z wykorzystaniem 
protokołu Ethernet, natomiast w dalszej fazie projektu został on zastąpiony przez protokół Wi-
Fi. Który w znaczący sposób ogranicza koszty infrastruktury sieciowej.  
 
Rozszerzenie funkcjonalności systemu ThermoEye o moduł antenowy RFID 

Urządzenia zostały rozbudowane o system detekcji kolczyków RFID. Dzięki 
wykorzystaniu anten RFID o paśmie 132,5 kHz możliwy był odczyt ID kolczyków, które 
posiadały zwierzęta. 
Urządzenia raportowały moment przybycia zwierzęcia do miejsca karmienia.  
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Rysunek 9 Urządzenia ThermoEye zainstalowane na I wersji karmników. 

 
Rysunek 10 Urządzenia ThermoEye zainstalowane na I wersji karmników. 
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System dotyczący akwizycji danych termograficznych 
 

 
Rysunek 11 Diagram BPM systemu akwizycji 

  
 

 
Rysunek 12. Schema bazodanowa dla akwizycji obrazu oraz zarządzania danymi 
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Algorytmika związana z przetwarzaniem danych jest zaimplementowana bezpośrednio na 
urządzeniu. Taka postać jest zdecydowanie mniej bezpieczna z powodu łatwiejszego dostępu 
do algorytmu przez osoby trzecie, ale niestety jest ona wymagana z racji systemu w wersji 
offline. Dodatkowym ograniczeniem jest również czas odpowiedzi z serwera. Jeśli system 
miałby możliwość przesyłania danych do analizy do zdalnego serwera w czasie bliskim 
rzeczywistego, niezbędne by było użycie wysoce niezawodnego połączenia internetowego, co 
w przypadku najczęściej odosobnionych budynków, jest praktycznie nierealne, a zatem w 
konsekwencji wygenerowane opóźnienie przez powolną transmisję danych skutkować 
mogłoby tym, że oznakowane by zostało nie to zwierzę, które być powinno. 
 
W celu zabezpieczenia systemu przed niechcianym dostępem, na koniec działań operacji został 
opracowany nowy projekt PCB, który zakłada użycie mikrokomputera z wbudowaną pamięcią 
eMMC, który uniemożliwia dostęp do kodu źródłowego poprzez kopiowanie nośnika SD. 
Dodatkowo został zastosowany mikrokontroler z przeznaczeniem do użycia w rozwiązaniach 
przemysłowych. Wymagało to kompletnego przemodelowania schematu elektronicznego, 
którego efektem jest załączona poniżej płytka PCB spełniająca założenia, które wynikły 
podczas realizacji zadania. W celu zapobieżenia metodzie reverse engineering elektronika 
zostanie zabezpieczona substancją, która uniemożliwi odłączenie mikrokontrolera i próbę 
wdarcia się do systemu.   

 
Rysunek 13 Projekt zoptymalizowanej płytki PCB ThermoEye 
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D. Analiza danych pochodzących z systemu ThermoEye dla konsorcjantów 

 
1. Badania tuczników – Rolnik 1 

 
Analiza dziennego odczytu temperatury grupy zwierząt w kontekście zmiany temperatury otoczenia oraz 

behawiorystyki ruchowej. 
  
  
Dzień badania: 19.11.2021 
  
Grupa zwierząt: 115 sztuk 
Waga początkowa: 32kg 
Dzień chowu w gospodarstwie: 69 
Waga zwierząt: ~75 kg 
Rasa: Duroc Mix 
Ilość urządzeń ThermoEye – 5 szt. 
  
  
Ocena statusu pobierania pokarmu: 
Ilość podejść do automatów paszowych per zwierzę: 8,87 razy 
Średnia czas przebyty przy karmniku przez zwierzę: 108 minut 
  
Ocena temperaturowa: 
Ilość wykrytych podwyższeń temperatur: 0 
Ilość wykrytych fałszywych podwyższeń temperatur: 14 
  
Ocena behawiorystyki: 
Brak wystąpienia ruchliwości powyżej 75% - brak stwierdzonej agresywności. 
  
Ocena ogólna stada: 
Prawidłowa, brak symptomów chorobowych, brak podawanych leków. 
  
  
  
  
Warunki środowiska 
  

 
Rysunek 14 Temperatura oraz wilgotność śr. zew. 18.11.2021 
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Rysunek 15 Aktywność ruchowa zwierząt 

  
  
  

 
Rysunek 16 Korelacja odczytu temperatury zwierzęcia z temperaturą otoczenia 
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Wnioski  
Ruchliwość zwierząt oscylująca w granicach 40% w porze karmienia oraz 20% w porze „ciemnej” 
klasyfikuje jednostkę w etapie tuczu jako prawidłową. Wartość natężenia światła zewnętrznego, poniżej 
2000 lux sprawia, że zwierzęta nie są pobudzone. Niska temperatura zewnętrzna sprawia, że komfort 
termiczny w budynku jest bardzo dobry. Niski stopień zanieczyszczenia powietrza w budynku przez 
siarkowodór oraz amoniak nie podwyższają agresji zwierząt. Po okresie karmienia, zwierzęta pozostają 
w dużej części w spoczynku. 
  
Temperatura zwierząt układa się na stałym poziomie. Treshold podąża za krzywą temperatury otoczenia. 
Odczyty podwyższonych temperatur pojawiały się epizodycznie i poprzez analizę oraz brak kolejnych 
pomiarów potwierdzających zostały uznanej jako fałszywe – mogły wynikać z nagłego zbliżenia 
zwierzęcia do sensora w momencie agregacji danych przez system. 
  
Zabrudzenie urządzeń pozostaje na wysokim poziomie, była konieczna interwencja osoby opiekującej 
się zwierzętami do cyklicznego przetarcia wizjerów termowizyjnych. Stan obudów pozostaje 
niezmienny – brak uszkodzeń. 
  
 

 

Data/godzina 
zdarzenia, 

Nr 
kolczy
ka 

Płeć Zdarzenie Temp.pom
. 

Ciepłota ciała Wynik testu ThermoEye 

2021.09.26/08
:00 

12 L B 22 39,7 CP 

2021.09.30/08
:00 

43 L B 22 39,9 CP 

2021.10.03/08
:00 

29 K B 23 39,6 CP 

2021.10.04/08
:00 

07 L - 25 38,5 FN 

2021.10.25/08
:00 

66 L - 26 38,6 FN 

2021.10.29/08
:00 

61 K B 24 39,1 CP 

2021.11.05/08
:00 

17 L B 22 39,2 CP 

2021.11.19/08
:00 

25 K V 25 38,2 FN 

2021.11.25/08
:00 

32 K B 22 38,9 CP 

2021.12.01/08
:00 

00 K B 24 39,1 CP 

Tabela 2 Podsumowanie występowania zdarzeń temperaturowych - Rolnik 1 
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Rysunek 17 Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 1 
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Rysunek 18 - Zainstalowane urządzenia ThermoEye – Rolnik 1 

 
Podsumowanie tuczu 
Urządzenia ThermoEye zostały zainstalowane w jednym sektorze liczących 115 zwierząt. 
Tucz badanej grupy zwierząt trwał 93 dni. Zwierzęta osiągnęły średnią wagę ubojową 132 kg. 
Zwierzęta charakteryzowały się dobrą kondycją zdrowotną oraz wysokim przyrostem 
dziennym. Konsumpcja paszy oscylowała na poziomie ~2.7kg na kilogram przyrostu masy 
ciała. W grupie badanej nie odnotowano upadków. Główną jednostką chorobową, która 
dominowała w stadzie była biegunka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

2. Badania tuczników – Rolnik 2  
 

Analiza dziennego odczytu temperatury grupy zwierząt w kontekście zmiany temperatury otoczenia oraz 
behawiorystyki ruchowej. 

  
  
Dzień badania: 02.12.2021 
  
Grupa zwierząt: 100 sztuk 
Waga początkowa: 31kg 
Dzień chowu w gospodarstwie: 83 
Waga zwierząt: 124 kg 
Rasa: Duroc Mix 
Ilość urządzeń ThermoEye – 5 szt. 
  
  
Ocena statusu pobierania pokarmu: 
Ilość podejść do automatów paszowych per zwierzę: 10,11 razy 
Średnia czas przebyty przy karmniku przez zwierzę: 120 minut 
  
Ocena temperaturowa: 
Ilość wykrytych podwyższeń temperatur: 0 
Ilość wykrytych fałszywych podwyższeń temperatur: 3 
  
Ocena behawiorystyki: 
Brak wystąpienia ruchliwości powyżej 75% - brak stwierdzonej agresywności. 
  
Ocena ogólna stada: 
Prawidłowa, brak symptomów chorobowych, brak podawanych leków. 
  
  
Warunki środowiska 

 
Rysunek 19 Wykres temperatury śr. zew. dla 02.12.2021 

 
Rysunek 20 Wykres wilgotności śr. zew. dla 02.12.2021 
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Rysunek 21 Korelacja odczytu temperatury zwierzęcia z temperaturą otoczenia 

 
 

 
Rysunek 22 Aktywność ruchowa zwierząt 

4.Wnioski  
Ruchliwość zwierząt oscylująca w granicach 43,39% w porze karmienia oraz 10,5% w porze 
„ciemnej” klasyfikuje jednostkę w etapie tuczu jako prawidłową. Wartość natężenia światła 
zewnętrznego, poniżej 2000 lux sprawia, że zwierzęta nie są pobudzone. Niska temperatura 
zewnętrzna sprawia, że komfort termiczny w budynku jest bardzo dobry. Niski stopień 
zanieczyszczenia powietrza w budynku przez siarkowodór oraz amoniak nie podwyższają agresji 
zwierząt. Po okresie karmienia, zwierzęta pozostają w dużej części w spoczynku. 
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Wysoka waga zwierząt sprawia, że są niechętne do przemieszczania się. Po okresie karmienia w 
głównej mierze pozostają w spoczynku. 
  
Temperatura zwierząt układa się na stałym poziomie. Treshold podąża za krzywą temperatury 
otoczenia. Odczyty podwyższonych temperatur pojawiały się epizodycznie i poprzez analizę oraz brak 
kolejnych pomiarów potwierdzających zostały uznane jako fałszywe. 
  
  

 

Data/godzina 
zdarzenia, 

Nr 
kolczy
ka 

Płeć Temp.pom
. 

Ciepłota ciała Wynik testu ThermoEye 

2021.09.12/08
:00 

30 L 24 37,9 FN 

2021.09.25/08
:00 

34 K 25 39,4 CP 

2021.09.30/08
:00 

12 L 23 38,1 FN 

2021.10.10/08
:00 

92 L 24 39,4 CP 

2021.10.15/08
:00 

03 K 24 39,3 CP 

2021.11.02/08
:00 

35 K 20 39,5 CP 

2021.11.13/08
:00 

33 K 19 39,1 CP 

2021.11.15/08
:00 

41 K 24 38,8 CP 

Tabela 3 Podsumowanie występowania zdarzeń temperaturowych - Rolnik 2 
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Rysunek 23 - Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 2 

  
Rysunek 24 - Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 2 
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Rysunek 25 - Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 2 

 

 
Rysunek 26 - System wizyjny - Rolnik 2 
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Podsumowanie tuczu u konsorcjanta nr 2 
Urządzenia ThermoEye zostały zainstalowane w jednym sektorze liczących 100 zwierząt. 
Tucz badanej grupy zwierząt trwał 96 dni. Zwierzęta osiągnęły średnią wagę ubojową 129 kg. 
Zwierzęta charakteryzowały się dobrą kondycją zdrowotną oraz wysokim przyrostem 
dziennym. Konsumpcja paszy oscylowała na poziomie ~2.8kg na kilogram przyrostu masy 
ciała. W badanej grupie odnotowano 1 upadek.  
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3. Badania tuczników – Rolnik 3 

 
 
Dzień badania: 10.11.2021 
  
Grupa zwierząt: 55 sztuk 
Waga początkowa: 31kg 
Dzień chowu w gospodarstwie: 66 
Waga zwierząt: ~60 kg 
Rasa: Duroc Mix 
Ilość urządzeń ThermoEye – 3 szt. 
  
  
Ocena statusu pobierania pokarmu: 
Ilość podejść do automatów paszowych per zwierzę: 8,87 razy 
Średnia czas przebyty przy karmniku przez zwierzę: 108 minut 
  
Ocena temperaturowa: 
Ilość wykrytych podwyższeń temperatur: 1 
Ilość wykrytych fałszywych podwyższeń temperatur: 21 
 
Ocena behawiorystyki: 
Współczynnik ruchliwości powyżej 75% - wystąpiły agresywne zachowania. 
  
Ocena ogólna stada: 
Prawidłowa, brak symptomów chorobowych, brak podawanych leków. 
  
Warunki środowiska  
  

 
Rysunek 27 Wykres wilgotności powietrza oraz temperatury śr. zew. dla 11.10.2021 
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Rysunek 28 Wykres aktynowści ruchowej 

  
 

 
Rysunek 29 Korelacja odczytu temperatury zwierzęcia z temperaturą otoczenia 
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Wnioski 
Ruchliwość zwierząt oscylująca w granicach 79% w momencie gwałtownego wzrostu temperatury 
otoczenia. Wzrost temperatury otoczenia spowodował nasiloną ruchliwość oraz agresywne zachowania 
zwierząt. W stadzie zostały zarejestrowane agresywne ataki zwierząt. 
  
Podwyższona temperatura otoczenia wpłynęła negatywnie na ilość pobieranej paszy. Zwierzęta 
znacząco obniżyły czas przebywania przy automacie paszowym. 
  
Wartość natężenia światła zewnętrznego, poniżej 2000 lux sprawia, że negatywny udział natężenia 
światła na agresję jest neutralny. 
  
W związku z podwyższeniem temperatury otoczenia stopień zanieczyszczenia powietrza w budynku 
przez siarkowodór oraz amoniak jest wyczuwalny. 
  
Temperatura zwierząt znacząco zwiększyła się po odnotowaniu wzrostu temperatury otoczenia. 
Treshold podąża za krzywą temperatury otoczenia. Odczyty podwyższonych temperatur pojawiały się 
częściej niż zwykle, w dużej mierze zostały spowodowane wysoką aktywnością zwierząt i nerwowymi 
zachowaniami w strefie karmienia. 
  
Rozdrażnienie zwierząt ustało po interwencji opiekuna stada i zwiększeniu udziału wentylacji 
mechanicznej w utrzymaniu klimatu budynku. 
Wzrost temperatury spowodował nagły przyrost stężenia w/w gazów, które wywołały u zwierząt 
agresję. Opiekun stada w dalszym ciągu boryka się z dużą wrażliwością zwierząt na wahania 
temperatury oraz podatnością na agresję w stadzie. Zwierzęta w dużym stopniu obgryzają sobie ogony, 
co w skutkach prowadzi do występowania silnych kulawizn oraz paraliżu tylnych nóg. 
  
Do paszy zostały zastosowane dodatkowe suplementy oparte na minerałach i witaminach. 
 

 

 
Rysunek 30 Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 3 
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Rysunek 31 Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 3 

 

 
Rysunek 32 Zainstalowane urządzenia ThermoEye - Rolnik 3 
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Data/godzina 
zdarzenia, 

Nr 
kolczy
ka 

Płeć Zdarzenie Temp.pom
. 

Ciepłota ciała Wynik testu ThermoEye 

2021.09.12/08
:00 

19 L - 22 38,2 FN 

2021.09.22/08
:00 

20 L B 26 39,3 CP 

2021.09.23/08
:00 

21 L B 25 38,9 CP 

2021.09.28/08
:00 

12 L B 22 39,8 CP 

2021.10.02/08
:00 

23 K - 23 38,2 FN 

2021.10.11/08
:00 

34 L B 25 39,4 CP 

2021.11.10/08
:00 

54 L B 24 39,6 CP 

2021.11.12/08
:00 

76 L B 24 39,8 CP 

2021.11.22/08
:00 

69 K B 24 39,3 CP 

2021.12.03/08
:00 

43 L B 24 39,4 CP 

2021.12.05/08
:00 

82 L - 27 38,1 FN 

2021.12.09/08
:00 

60 L B 26 39,1 CP 

Rysunek 33 Podsumowanie występowania zdarzeń temperaturowych - Rolnik 3 

Podsumowanie tuczu u konsorcjanta nr 3 
 
Urządzenia ThermoEye zostały zainstalowane w dwóch sektorach liczących 55 zwierząt 
każdy. Tucz badanej grupy zwierząt trwał 108 dni. Zwierzęta osiągnęły średnią wagę 
ubojową 127 kg. W związku z wystąpieniem kanibalizmu oraz agresji u zwierząt, wystąpiły 
liczne kulawizny oraz zapalenia tylnych kończyn. W łącznej grupie 110 zwierząt zostały 
zanotowane 4 upadki spowodowane głównie agresywnym zachowaniem w stadzie. Silna 
agresja została zdiagnozowana przy wykorzystaniu systemu wizyjnego. ThermoEye podczas 
monitorowania temperatury stada wielokrotnie napotykał na globalny wzrost temperatury 
stada spowodowany dużą ruchliwością zwierząt.  
 
 



36 

4.2. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 

W tym zadaniu badaniem zostało objetych 210 tuczników  (70 tuczników w jednym cyklu 
tuczu) rasy złotnickiej białej należących do Krajowego Programu Ochrony Zasobów 
Genetycznych. Każde zwierzę było oznakowane indywidualnie kolczykiem RFID w momencie 
rozpoczęcia doświadczenia. Zwierzęta w obiekcie należącym do UPP, były utrzymywane w 
kojcach na głębokiej ściółce o powierzchni 70 m2, spełniające wszystkie wymagania 
zootechniczne. 

 

A. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu gorączki (hipertermii) 
towarzyszącej określonym chorobom o charakterze zakaźnym i niezakaźnym. 
(wszystkie etapy) 

Opracowano protokół bezinwazyjnej oceny ciepłoty ciała tucznikow, który obejmował 
następujące kryteria - diagnostykę kliniczną (badanie kliniczne, termometrowanie) i 
laboratoryjną oraz analizy statystyczne, mające odniesienie do obszarów: zdrowia, 
zachowania zwierząt. Z tego powodu system ThermoEye był weryfikowany pod kątem 
jego skuteczności w wykrywaniu hipertermii (gorączki), jako jednego z pierwszych 
objawów chorób układowych, w tym: układu oddechowego, oraz urazów - technopatii. 
Tuczniki z grupy badawczej i kontrolnej, były kontrolowane dwukrotnie w ciągu dnia 
(godzina 7.00 i 15.00) przez personel pomocniczy, w celu wykrycia zwierząt 
podejrzanych o chorobę. Ponadto każdy tucznik, u którego system Thermoeye 
odnotował wzrost temperatury powierzchniowej ciała, był również kwalifikowany do 
grupy zwierząt podejrzanych o chorobę (badanie retrospektywne). Dodatkowe 
kryterium, decydujące o zakwalifikowaniu zwierząt do badań szczegółowych, opierało 
się na obecności określonych zachowań tzw. objawów prodromalnych (zaleganie, 
apatia, kulawizny) obecnych w monitoringu wideo. Zwierzęta podejrzane o chorobę 
były odpowiednio znakowane (“kredką”) a następnie poddane termometrowaniu per 
rectum. W sytuacji w której odnotowano wyraźny wzrost ciepłoty ciała w badaniu 
klinicznym, zwierzę kierowano do dalszej diagnostyki laboratoryjnej. Badania były 
prowadzone w trzech cyklach w okresach wiosenno-letnim, jesienno-zimowym, letnio-
jesiennym.  
Weryfikacja wyników badań termograficznych była przprowadzana na podstawie 
badania temperatury wewnętrznej ciała per rectum u zwierząt zakwalifikowanych do 
grupy ryzyka – grupa badawcza. Do obliczenia miar czułości  testowanego urządzenia, 
służyły wyniki badania klinicznego zwierząt oraz termograficznego (Tabela 1D.). Za 
prawdziwy dodatni - Correct positive (CP), był uznawany wynik, w którym stan 
zwierzęcia z gorączką (>40C) były skorelowane z podwyższoną temperaturą ciała 
odnotowaną w badaniu termograficznym oraz wynik prawdziwy ujemny - Correct 
negative (CN), w którym stan fizjologiczny zwierzęcia był współzależny z prawidłową 
temperaturą ciała odnotowaną przez urządzenie testowe. Różnica (< 1,5C) pomiędzy 
wynikiem badania zwierząt z hipertermią potwierdzoną klinicznie a wynikiem średniej 
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temperatury skóry podstawy ucha dla grupy zwierząt przebywających w danym kojcu i 
danym dniu, była uznawana za wynik fałszywy; przy czym za wynik fałszywy dodatni 
- False positive (FP) był uznany wynik w którym odnotowano wyłącznie wzrost 
temperatury w badaniu termograficznym (niepotwierdzony w badaniu klinicznym per 
rectum) wobec braku objawów chorobowych i zaburzeń w zachowaniu zwierząt 
wywołujących hipertermię, za wynik fałszywy ujemny - False negative (FN) był uznany 
wynik w którym nie odnotowano wzrostu temperatury w badaniu termograficznym 
(>1,5C) wobec potwierdzonych objawów klinicznych i hipertermii. Czułość 
diagnostyczną metody (Sens.), definiowano jako prawdopodobieństwo potwierdzenia 
dodatniego potwierdzenia gorączki przy użyciu urządzenia ThermoEye u tuczników, 
które w rzeczywistości miały gorączkę. Dokładnością diagnostyczną, albo 
wiarygodnością badań (Acc.), określano zgodność wyniku testu (detekcja gorączki z 
zastosowaniem urządzenia ThermoEye) z wartością rzeczywistą (wynikiem badania 
ciepłoty ciała wszystkich tuczników - n). 

Sens.= (CP/(CP+FN)) x 100% 

Acc.= (CP+CN)/n 

 

 

B. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu rui u loszek oraz chorób 
okresu poporodowego u loch karmiących (wszystkie etapy) 

Dokładne wykrywanie rui może poprawić współczynniki zapładnialności i zwiększyć 
wydajność produkcji świń. Niestety, obecne praktyki oparte na indywidualnym 
zachowaniu zwierząt mogą być nieefektywne ze względu na duże populacje w 
gospodarstwach komercyjnych i związany z tym duży nakład pracy. Podczas całego 
doświadczenia (3 cykle tuczu w okresach: wiosenno-letnim, jesienno-zimowym oraz 
letnio-jesiennym) system ThermoEye był oceniany pod kątem możliwości 
automatycznej detekcji pierwszej rui u loszek na podstawie zmian ciepłoty ciała. W 
przypadku loch przebywających w kojcach porodowych weryfikowano możliwość 
wykorzystywania urządzenia ThermoEye w monitoringu temperatury powierzchni ciała 
w stanach fizjologicznych takich jak: ruja, okres okołoporodowy i laktacja oraz 
poszczególnych stanów patologicznych z nimi związanych (np.: MMA - mastitis, 
metritis and agalactia syndrome). Tuczniki-loszki po 5 m-cu życia, tuczone w systemie 
ściołowym, były poddane obserwacji indywidualnej pod kątem manifestowania 
zachowań typowych dla fazy przedrujowej (niepokój, redukcja apetytu, pohukiwanie, 
obrzęk i zaczerwienienie sromu, śluzowy wypływ z pochwy, obskakiwanie innych loch 
z jednoczesnym brakiem odruchu tolerancji) i rujowej (odruch tolerancji na 
obskakiwanie oraz próby uciskowe oraz zasinienie sromu z utrzymującym się 
śluzowym wypływem) cyklu płciowego. Aktywność określano jakościowo dodatkowo 
za pomocą monitoringu wideo. W trakcie 7 dniowych obserwacji, sprawdzano obecność 
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rui dwa razy dziennie (07.00 i 15.00). Personel zootechniczny wykonywał pomiary 
ciepłoty ciała per rectum w momencie prezentowania przez loszki odruchu tolerancji. 
Loszki podczas trwania obserwacji przejawiały średnio 2 następujące w około trzy 
tygodniowych odstępach ruje, trwające średnio 2 dni. Regularność i stopień 
manifestowania objawów rujowych korespondowały z intensywnością stymulacji 
międzyosobniczej, wewnątrzgrupowej oraz dodatkowo wprowadzanych środków 
stymulujących zapach knura - PigLine.   

C. Ocena cech tucznych i rzeźnych tuczników z grupy badawczej oraz jakości mięsa (I i 
II etap) 

Badaniami zostało objętych  60 tuczników rasy złotnickiej białej [ES1] (30 loszek i 30 
wieprzków) w dwóch powtórzeniach (n=120). Wszystkie zwierzęta objęte 
doświadczeniem pochodziły ze stada zarodowego, dla którego Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi księgi hodowlane. Przy selekcji zwierząt kierowano 
się: niskim poziomem zinbredowania, brakiem mutacji w genie RYR1 (HAL). Prosięta 
zostały losowo przydzielone do dwóch grup: ‘GRUPA 1’ poddana leczeniu oraz 
GRUPA 2’. w której nie stosowano żadnych leków. Każde zwierzę było indywidualnie 
oznakowane poprzez tatuaż oraz kolczyk RFID z niepowtarzalnym numerem. Tucz 
świń prowadzono od masy 30 kg do masy ubojowej 120 kg, w dwóch etapach: 

 

● I - 30 – 70 kg – pasza typu grower 
● II - >70 - 120 kg (osiągnięcie masy ubojowej) – pasza typu finisher 

Tuczniki żywiono „ad libitum”, standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi, 
których skład był  zgodny z Normami Żywienia Świń 2014, ze  stałym dostępem do 
wody. Zwierzęta były utrzymywane w kojcach na głębokiej ściółce (słoma) o 
powierzchni 70 m2. Każdy kojec wyposażony był  w automaty paszowe z  
zamontowanym systemem detekcji IRT (ThermoEye). W celu określenia tempa 
przyrostów, świnie były ważone indywidualnie przez cały okres trwania doświadczenia. 
Zwierzęta z GRUPY 1 u których zdiagnozowano określone jednostki chorobowe, 
otrzymywały następujące leki: 
A. Przy objawach zapalenia górnych dróg oddechowych (kaszel) 
• Oxyvet (oxytetracyklina) 50mg/ml w iniekcji domięśniowej w ilości 5 mg-10 mg 
oxytetracykliny/kg m.c. przez 5 dni 
• Tiamowet (tiamulina) 162,2 mg w iniekcji domięśniowej w ilości 8 mg-12 mg 
tiamuliny/kg m.c. przez 5 dni 
B. W przypadku wystąpienia biegunki: 
• Tiamowet (tiamulina) 162,2 mg w iniekcji domięśniowej w ilości 8 mg-12 mg 
tiamuliny/kg m.c. przez 5 dni 
• Enroxil (enrofloksacyna) 50mg/ml w iniekcji domięśniowej 2,5mg/kg m.c. przez 3 dni 
Leki stosowano jednokrotnie, (tzn. był jeden cykl terapii: oksytetracykliną, tiamulina i 
enrofloksacyną) w całym życiu zwierząt – od wyproszenia do uboju. 
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Do oceny etogramu zwierząt wykorzystano monitoring video aby określić aktywność 
zwierząt w okresie tuczu. Behawior monitorowano w godzinach największej 
aktywności tuczników, o 07.00, 10.00, 12.00 i 14.00. Celem było określenie 
procentowego udziału osobników aktywnych/ nieaktywnych, stereotypii, zachowań 
agresywnych. 

Po uboju wykonano badanie mięsności tuczników przy pomocy choirometru CGM 
Sydel (system SEUROP), a następnie zważono tusze oraz narządy wewnętrzne. 
Pobrano mięśnie m. longissimus thoracis et lumborum (LTL) oraz m. 
semimembranosus (SM) oraz wykonano ich analizy fizykochemiczne. Badania 
obejmowały pomiary we wczesnym okresie poubojowym (45 min od uboju), po 24 h 
chłodzeniu prób oraz po 7 dniach przechowywania chłodniczego. Tuż po uboju 
wykonano pomiar pH w mięśniu. Po 24 godzinach od uboju mięśnie podzielono na 2 
próby, A i B. Próby A zostały poddane analizom 24 godziny od uboju, próby B 
zapakowano w woreczki próżniowe i przechowywano 7 dni w warunkach chłodniczych, 
a następnie powtórzono analizy. Próby A i B zostały poddane następującym badaniom: 
pH, barwy, zawartości wody wolnej metodą ucisku, wycieku termicznego, wycieku 
naturalnego oraz tekstury. Wartość pH rejestrowano zarówno 45 minut po uboju (pHi) 
jak i 24 godziny po uboju (pHu). W czasie trwania doświadczenia próby 
przechowywano w warunkach chłodniczych (2-3°C). Opis wykorzystanej aparatury i 
metodyki analiz został zamieszczony w Tabeli 1C. 

 
Tabela 1C. Opis metodyki badań jakości mięsa 

Rodzaj badania Metoda i aparatura Cel badania Mięsień 

pH  Metoda: 
Pomiar wykonywany w mięśniu 
Aparatura: 
pH metr Mettler Toledo, typ 1140, 
elektroda Lo 406-M6-DXK-S7/25 

Pomiar pH pozwala określić czy 
przemiany poubojowe w mięsie są 
prawidłowe. 

LTL, SM 

Barwa, metoda CIELab;  
Pomiar jasności L*, 
indeksu czerwieni a*; 
indeksu żółci b* 

Metoda: 
Pomiar wykonywany na przekroju 
mięśnia 
Aparatura: 
Spektrofotometr CM 700d 

Pomiar barwy pozwala określić czy 
mięso jest odpowiedniej jakości. 
Wartość parametrów barwy jest 
zależna od żywienia zwierząt oraz od 
tempa spadku pH mięsa w pierwszych 
24 godzina po uboju. 

LTL, SM  

Pomiar wycieku 
termicznego 

Metoda: 
metoda termiczna  
Aparatura:  
Łaźnia woda, chłodnia, wagi precyzyjne  

Wykorzystuję się temperaturę (łaźnia 
wodna rozgrzana do temp. 77°C, 
temperatura w próbie powinna 
wynosić 70°C). Straty obliczone z 
różnicy masy i wyrażone w procentach 
stanowią wyciek naturalny. 

LTL 
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Pomiar wycieku 
naturalnego 

Metoda 
grawitacyjna wg Honikel’a (1998) 
Aparatura 
chłodnia, wagi precyzyjne 

Wykorzystuje się siłę grawitacji. 
Zawieszone próby przechowuje się 24 
godziny w wwarunkach chłodniczych. 
Straty obliczone z różnicy masy I 
wyrazone w procentach stanowią 
wyciek naturalny. 

LTL 

Pomiar tekstury mięsa Metoda: 
Pomiar wykonywany według na próbach 
po obróbce termicznej 
Aparatura: 
teksturometr TA.XT Plus Texture 
Analyser z przystawką do cięcia Warner 
Bratzler 

Pomiar tekstury polega na oznaczeniu 
twardości mięsa i przekłada się na 
odczucia konsumentów odnośnie 
kruchości mięsa. 

LTL 

Podstawowy skład 
chemiczny 

Metoda: 
Metody AOAC (Association of O 
cial Analytical Chemists) 
Analizy składu chemicznego wykona 
instytucja zewnętrzna 
Aparatura 
Aparat Kjeldahla, aparat Soxhleta, piec 
muflowy, cieplarka 

Metoda AOAC pozwala określić 
podstawowy skład chemiczny mięsa, 
które wykazuje zróżnicowanie 
pomiędzy badanymi mięśniami. 

LTL, SM 

 

Dо аnаliz stаtуstусznусh zastosowany zostanie раkiеt SAS® v. 9.3 (2014). Wykorzystano 
procedurę PROC MIXED w celu przebadania wpływu zastosowania antybiotyku z 
uwzględnieniem płci oraz wpływu masy ciała w dniu uboju, na cechy tuczne i rzeźne świń 
oraz na jakość mięsa wieprzowego. 

5. Wyniki i omówienie 

A. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu gorączki (hipertermii) 
towarzyszącej określonym chorobom o charakterze zakaźnym i niezakaźnym. 
(wszystkie etapy) 

Badania wykazały, że wiarygodność badania termowizyjnego jest uwarunkowana od 
szeregu czynników zależnych od parametrów technicznych systemu ThermoEye, 
warunków środowiskowych, indywidualnych cech zwierząt oraz metodologii badania. 
Podczas pierwszego cyklu tuczu wykryto 8 przypadków klinicznych wśród tuczników 
z grupy badawczej (w której nie stosowano antybiotyków w całym okresie tuczu), 
wśród których zaobserwowano: kaszel, kulawizny z obrzękiem stawu skokowego lub 
nadgarstkowego oraz stany apatii (Tabela 1A). U trzech tuczników odnotowano w 
badaniu klinicznym per rectum gorączkę. Urządzenie ThermoEye wykazało wzrost 
temperatury powierzchni ciała > 1.5C w stosunku do średniej temperatury skóry 
zwierząt w badanej grupie, tylko w jednym przypadku (tucznik z objawami kaszlu). 
Badanie morfologiczne krwi wykazało leukocytozę, potwierdzającą przebieg stanu 
zapalnego u ww. zwierzęcia. W wyniku przeprowadzonych analiz, odnotowano 2 
wyniki zgodne-negatywne (CN) oraz 5 wyników niezgodnych-negatywnych (FN). Na 
podstawie uzyskanych wyników badania oszacowano miary czułości i dokładności 
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urządzenia w detekcji gorączki. Czułość (Sens.) testu mierzona procentowo, wyniosła 
zaledwie 17% a dokładność (Acc.) 36% (Tabela 1A). W drugim cyklu tuczu spośród 35 
tuczników z grupy badawczej, odnotowano 17 przypadków klinicznych, w których 10 
tuczników wykazywało objawy ze strony układu oddechowego, 3 zwierzęta zalegały a 
4 wykazywały kulawiznę. W tym samym cyklu tuczu odnotowano dodatkowo biegunkę 
u 15 tuczników, w grupie kontrolnej. Wyżej wymienione zdarzenia kliniczne, zostały 
potwierdzone badaniami morfologicznymi krwi. Na tym etapie badań uzyskano wyższą  
czułość (60%) i dokładność testu (58%). W ostatnim cyklu tuczu, czułość i dokładność 
badanego urządzenia uzyskała umiarkowany wynik,  wynoszący kolejno 64 i 67% 
(Tabela 1A).  

Tabela 1A. Wyniki detekcji gorączki urządzeniem ThermoEye w odniesieniu do 
zdarzeń klinicznych, wyników ciepłoty ciała oraz badania laboratoryjnego krwi 

Data/godzina 
zdarzenia, 

Nr 
kolczy
ka 

Płe
ć 

Zdarzen
ie 

Temp.po
m. 

Ciepło
ta ciała 

Wynik 
testu 
ThermoE
ye 

WB
C 

RB
C 

Hem
og 

HC
T 

MC
V 

MCH
C 

MC
H 

PL
T 

I cykl tuczu             
                

2020.07.06/07
:00 

28 K A 23 40,7 FN 25,
3 

5,0
9 8,6 

29,
2 57 29,5 

16,
9 

59
7 

2020.07.10/07
:00 

66 K A 22 40,2 CP 
24 

5,4
9 8,9 

31,
6 58 28,2 

16,
2 

52
4 

2020.07.07/07
:00 

28 K A 21 39,7 FN 20,
6 

5,7
2 10 34 60 29,3 

17,
4 

43
5 

2020.07.12/07
:00 

96 K A 20 38,5 CN 15,
3 

3,7
6 6 

21,
3 57 28,3 

16,
1 

41
4 

2020.08.04/15
:20 

10 L B 19 37,8 CN 22,
7 

5,0
4 8,9 31 62 28,6 

17,
6 

45
2 

2020.09.21/07
:00 

51 L B 21 39,9 FN 20,
7 

6,6
8 11,3 

40,
7 61 27,9 17 

36
6 

2020.09.20/15
:15 

48 L C 19 40,1 FN 
7,2 

5,3
3 8,9 

30,
9 58 28,9 

16,
7 36 

2020.07.14/07
:00 

42 L C 23 38,7 FN 16,
8 

5,6
2 9,8 

34,
4 61 28,4 

17,
4 

45
4 

II cykl tuczu                             

2021.02.15/07
:00 

55 L A 12 40,7 CP 20,
7 

5,9
3 9,4 

32,
4 55 29 

15,
8 

51
7 

2021.02.15/07
:00 

31 L A 12 40,5 CP 20,
9 

2,7
4 4,4 

14,
9 54 29,5 16 34 

2021.02.16/07
:00 

29 K A 13 39,0 CN 23,
3 6,7 10,7 37 55 28,9 16 

62
8 
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2021.02.18/07
:00 

53 L A 13 41,2 CP 20,
3 

6,3
2 9,9 

35,
5 56 27,9 

15,
7 

56
3 

2021.02.15/07
:00 

55 L A 12 39,8 CN 22,
2 

6,3
1 9,5 

33,
3 53 28,5 15 

57
5 

2021.03.10/15
:15 

19 K A 16 38,9 FP 21,
0 

5,7
2 8,8 

31,
1 54 28,3 

15,
4 

32
9 

2021.03.10/07
:00 

57 L A 16 40,6 FN 23,
2 

6,3
9 10,2 

37,
5 59 27,3 16 

50
8 

2021.03.11/07
:00 

57 L A 17 40,2 CP 20,
2 

7,3
2 10,4 

39,
8 54 26,2 

14,
3 

42
6 

2021.03.21/07
:15 

74 K A 14 40,4 FN 22,
0 

5,8
2 9 

31,
2 54 28,8 

15,
5 

61
3 

2021.04.15/07
:15 

02 K A 13 39,3 CN 21,
5 

5,6
7 8,9 

33,
3 59 26,7 

15,
7 

53
5 

2021.02.18/07
:00 

53 K B 13 40,7 FN 16,
4 

6,5
4 11,2 40 61 27,9 

17,
1 

57
1 

2021.05.04/07
:00 

33 L B 17 37,8 CN 14,
9 

5,5
6 9,2 

32,
7 59 28 

16,
5 

41
9 

2021.02.05/07
:00 

36 L B 16 39,7 FP 19,
5 

5,8
7 9,1 

32,
6 55 27,8 

15,
4 

49
4 

2021.02.06/07
:00 

36 L C 16 39,7 FP 27,
1 

5,9
6 9,2 

33,
2 56 27,6 

15,
4 

44
4 

2021.03.15/07
:00 

08 L C 12 41,0 CP 20,
2 

6,5
7 9,9 

34,
8 53 28,3 15 

54
6 

2021.03.15/07
:15 

63 L C 12 40,7 CP 26,
1 

6,1
3 9,9 

34,
7 57 28,4 

16,
1 

19
1 

2021.04.01/07
:00 

42 L C 15 40,3 FN 23,
7 

7,0
2 11,4 43 61 26,5 

16,
2 

35
1 

III cykl tuczu             
                

2021.10.07/07
:00 

89 L A 14 40,1 FN 22,
2 

7,1
9 10,8 

38,
3 53 28,3 

15,
1 

48
6 

2021.10.10/07
:00 

91 L A 15 38,6 CN 26,
5 

5,2
5 8,3 

29,
6 56 28,1 

15,
8 

43
5 

2021.11.02/07
:00 

95 K A 17 41,5 CP 20,
6 

5,7
2 10 34 60 29,3 

17,
4 

43
5 

2021.11.02/15
:00 

95 K A 17 41,5 CP 15,
3 

3,6
4 5,6 19 52 29,4 

15,
4 

28
9 

2021.12.06/7:
00 

53 L A 10 40,3 FN 22,
7 

2,2
1 4 

12,
7 58 31,2 18 

25
9 

2021.10.20/07
:00 

99 K B 18 38,5 CN 20,
7 

5,3
4 9,4 

32,
9 62 28,6 

17,
6 

38
9 
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2021.10.20/15
:00 

88 K B 22 40,0 CP 11,
4 

6,3
9 10,9 

37,
2 58 29,3 

17,
1 

43
1 

2021.10.20/15
:00 

01 L B 22 38,9 FP 16,
8 3,9 6 

20,
5 53 29,5 

15,
5 

12
2 

2021.12.10/07
:00 

05 L B 22 39,0 FP 22,
4 

5,3
8 9,5 32 59 29,6 

17,
6 

39
1 

2021.10.12/15
:20 

02 K C 21 39,9 CN 21,
6 

5,4
5 9,8 34 62 29 

18,
1 

40
7 

2021.11.22/15
:20 

11 L C 14 39,5 CN 20,
8 

4,1
4 6,2 

21,
2 51 29,2 

14,
9 

26
3 

2021.11.25/15
:20 

98 L C 12 40,3 CP 20,
3 

6,0
5 9,3 

32,
2 53 28,7 

15,
3 

39
6 

2021.12.04/15
:20 

97 L C 13 37,2 FP 20,
4 

3,3
1 5,3 

17,
5 53 30 

15,
9 

25
4 

2021.12.04/15
:20 

00 L C 13 37,3 CN 21,
7 

2,1
9 3,6 

12,
1 55 30 

16,
6 

20
7 

K-knurek, L-loszka, A-kaszel, B-apatia, C-kulawizna, CP-wynik prawdziwy pozytywny, CN-wynik prawdziwy negatywny, FP-wynik 
fałszywie pozytywny, FN-wynik fałszywie negatywny. WBC - leukocyty, RBC-erytrocyty, Hemog.-hemoglobina HCT-hematokryt, MCV-
średnia objętość krwinki czerwonej, MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, MCH-średnia masa hemoglobiny w krwince 
czerwonej, PLT-płytki krwi. 

 

W przypadku zdarzenia klinicznego objawiającego się biegunką wśród tuczników z 
grupy kontrolnej, zastosowano przesiewowy pomiar ciepłoty ciała a uzyskane wyniki 
porównano retrospektywnie z wynikami zapisanymi przez system ThermoEye w ujęciu 
grupowym. Spośród wszystkich tuczników z biegunką, hipertermię (tc=39,5°C) 
odnotowano zarówno w badaniu klinicznym per rectum oraz z zastosowaniem 
urządzenia ThermoEye wśród 10 z nich. Na podstawie wyników badań, uzyskano 
stosunkowo wysoką czułość i dokładność pomiarową, wynoszącą  kolejno 76% i 73%. 
Nasze badania, potwierdziły hipotezę, że skuteczność zdalnego pomiaru temperatury ze 
skóry zwierząt z zastosowaniem podczerwieni (IRT) w wykrywaniu gorączki u 
poszczególnych zwierząt jest mało dokładne. Do podobnych wniosków doszedł w 
swoich badaniach Dewulf i wsp . 2003 [1] który uznał że temperatura skóry mierzona 
podczerwienią (IRT) jest niewystarczająca do wykrycia gorączki u pojedynczych 
tuczników min. ze względu na szeroki zakres temperatury fizjologicznej u świń, 
oscylującej między 38 a 40°C. Omawiając prawdopodobne inne przyczyny wyników 
fałszywie ujemnych (False negative - FN), czyli takich, w których był uznany wynik w 
którym nie odnotowano wzrostu temperatury w badaniu termograficznym wobec 
potwierdzonych objawów klinicznych i hipertermii, należy nadmienić, że mogą one 
wynikać z przyczyn niezaleznych od samego urządzenia. Czynniki środowiskowe, takie 
jak: temperatura otoczenia, wilgotność względna obiektu, stopień natężenia światła oraz 
dynamika przepływu powietrza, mogą znacznie zakłócać detekcję promieniowania 
podczerwonego. Na konieczność zapewnienia stabilnych warunków atmosferycznych 
podczas termografii, zwraca również uwagę Church i wsp. 2014 [2], który w swoich 



44 

badaniach udowodnił, że nawet niewielka fluktuacja temperatury (<0,8 °C) na 
powierzchni ciała zwierzęcia, może prowadzić do wzrostu odsetka nieprawidłowych 
diagnoz. Z kolei jak wynika z badań Martello i wsp. 2016 [3],  temperatura skóry 
zwierząt prezentuje często niższe wartości w porównaniu do temperatury wnętrza ciała. 
Zakres różnicy może wahać się od 2 do 7 °C (średnio 5 °C). Dynamika tych zmian jest 
również zależna od płci oraz miejsca badania na powierzchni skóry. W naszym 
doświadczeniu zaobserwowaliśmy natomiast korelację wzrostu temperatury na 
powierzchni skóry zwierząt (o 1,5 - 1,7°C) zarówno wobec wzrostu ciepłoty ciała oraz 
temperatury środowiska w odniesieniu do całej populacji. W przypadku wzrostu 
temperatury środowiska tj. temperatury otoczenia, podążał za nim zawsze wzrost 
tempertatury skóry obiektu. Poddając analizie retrospektywnej dane pomiarowe 
pochodzące z przedziału 24h zaobserwowaliśmy wyraźną tendencję wzrostową 
temperatury mierzonej podczerwienią (IRT) grupy zwierząt, która bezpośrednio 
znalazła potwierdzenie we wzroście temperatury mierzonej rektalnie. Metoda 
retrospektywna dla większego zakresu czasowego, analizowanego oraz zmiana 
podejścia z detekcji anomalii temperaturowych pojedynczego zwierzęcia na analizę 
całej populacji przyniosła wymiernie lepszy efekt. Ograniczenie algorytmiczne wpływu 
środowiska zewnętrznego na dokładność pomiaru spowodowało większą 
skuteczność detekcji hipertermii w stadzie. Po przeanalizowaniu w/w zakresu danych 
otrzymywaliśmy informację o wykryciu prawdziwie dodatnich (correct positive - CP) 
wyników, co skutkowało obniżeniem występowania wyników FN o 67%.  

[1] Dewulf, J., Koenen, F., Laevens, H., & de Kruif, A. (2003). Infraroodthermometrie is ongeschikt voor 
de detectie van koorts bij varkens. Vlaams Diergen Tijds, 72, 373-9. 
[2] Church JS, Hegadoren PR, Paetkau MJ, Miller CC, Regev-Shoshani G, Schaefer AL, Schwartzkopf-
Genswein KS. Influence of environmental factors on infrared eye temperature measurements in cattle. 
Res Vet Sci. 2014 Feb;96(1):220-6. doi: 10.1016/j.rvsc.2013.11.006. Epub 2013 Nov 19. PMID: 
24290729. 
[3] Martello LS, da Luz E Silva S, da Costa Gomes R, da Silva Corte RR, Leme PR. Infrared 
thermography as a tool to evaluate body surface temperature and its relationship with feed efficiency in 
Bos indicus cattle in tropical conditions. Int J Biometeorol. 2016 Jan;60(1):173-81. doi: 10.1007/s00484-
015-1015-9. Epub 2015 Jun 13. PMID: 26070369. 

B. Ocena skuteczności systemu ThermoEye w wykrywaniu rui u loszek oraz chorób 
okresu poporodowego u loch karmiących (wszystkie etapy) 

Manifestowane zachowania płciowe charakterystyczne dla okresu przedrujowego i 
rujowego cyklu płciowego świń, korelowały ze zmianami temperatury powierzchni 
ciała, rejestrowanymi przez system ThermoEye.  

U zwierząt wykazujących hypertermię i większe w fazie rujowej pobudzenie ruchowe 
rejestrowane przez monitoring wizyjny zostały dodatkowo wykonane analizy 
laboratoryjne oraz u części z nich przeprowadzono badania uzupełniające takie jak np.: 
pomiar oporności śluzu pochwowego aparatem Dramińskiego. Czułość urządzenia 
ThermoEye w detekcji zmian ciepłoty ciała i aktywności ruchowej w okresie 
okołorujowym, w grupie badanych loszek wynosiła poniżej 40%, z wyraźną przewagą 
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skuteczności wykrywania ww. objawów cyklu płciowego po stronie monitoringu 
wizyjnego. W monitoringu wideo, odnotowano mniejszą migrację loszek w kierunku 
koryt paszowych w których zainstalowano system ThermoEye, obniżając tym samym 
efektywność badania.  
Spośród wszystkich badanych loszek z grupy badawczej i kontrolnej, pierwsze objawy 
rujowe w 150 dniu życia przejawiało 16-29%  w około 150 dniu życia. W 157 dniu 
odsetek loszek w rui wzrastał do poziomu 58-63%. Zwierzęta manifestujące pierwsze 
objawy rujowe (mimo oznakowania kolczykiem RFID), były dodatkowo znaczone 
kredką. W ramach badania retrospektywnego, analizowano zapisane wyniki w systemie 
ThermoEye pod kątem korelacji temperatury skóry w oknie termicznym (podstawa 
ucha) z temperaturą uzyskaną podczas termometrowania loch. Średnia ciepłota ciała w 
rui wyniosła 38,7°C. U 20% loch odnotowano niższą temperaturę - 38,2C w stosunku 
do pozostałych loch wykazujących ruję. Podczas analizy danych, nie odnotowano 
korelacji między wynikami pozyskanymi z zastosowaniem systemu ThermoEye w 
porównaniu do badania per rectum. Powodem uzyskania niezgodnych wyników może 
być fakt zwiększonej ruchliwości loch w okresie okołorujowym oraz ich rzadsze wizyty 
przy korytach paszowych. Prawdopodobna przyczyna niskiej dokładności Systemu 
ThermoEye w tym zakresie badań, może wynikać również ze zbyt niskiej rozdzielczości 
sond termograficznych, lub problemów wynikających z kalibracji urządzenia zdolnego 
do wykrywania zmian ciepłoty ciała na poziomie 0,5°C. Ponadto by potwierdzić 
obecność rui u loszek wykorzystano również oznaczenia koncentracji hormonów 
płciowych (tj hormonu luteinizującego - LH oraz 17-beta estradiolu), które 
potwierdziły, że faza rujowa została określone prawidłowo a zwierzęta 
charakteryzowały się znacznym zwiększeniem stężenia LH oraz estradiolu w surowicy 
krwi. 

Zgoła odmienne wyniki uzyskano w kolejnym etapie badania nakierowanym na 
detekcję hypertermii zwiazaną z występowaniem chorób okresu poporodowego u loch 
karmiących. W grupie badawczej, stanowiącej 100 loch (5 loch karmiących/miesiąc) 
monitorowanych urządzeniem ThermoEye w okresie okołoporodowym i laktacji w 
kojcu okołoporodowym.  



46 

 

Rysunek 34 Instalacja ThermoEye - loszki 
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Rysunek 35 Instalacja ThermoEye - loszki 

Lochy wprowadzono na porodówkę w terminie 10-14 dni przed spodziewanym 
porodem. Zgodnie z wymogami zoohigienicznymi, określającymi prawidłowy 
dobrostan dla tej grupy technologicznej, przebywały one  w  tzw. strefie komfortu 
cieplnego, (dla loch prośnych to 17-18°C, natomiast dla loch karmiących – 20°C). 
Wilgotność względna nie przekraczacła 60% dla loch wysokoprośnych i karmiących. 
Optymalne natężenie ruchu powietrza nie przekraczało 0,15 m/s w okresie zimowym i 
0,20 m/s w okresie letnim. Średnia liczba urodzonych, żywych prosiąt wynosiła 9,5 szt. 
W badanej grupie w trakcie trwania 3-5 tygodniowej obserwacji, odnotowano 17 
przypadków komplikacji okołoporodowych (wydłużający się i wymagający pomocy 
manualnej poród) w całym okresie trwania projektu oraz u 5 loch niewielkiego stopnia 
zapalenie macicy, gruczołu mlekowego i bezmleczność, w przebiegu którego stan 
gorączkowy chorych zwierząt, potwierdzony badaniem klinicznym oraz 
laboratoryjnym, był wyraźnie skorelowany z wynikami odnotowanymi przez system 
ThermoEye. Czułość i dokładność testu (Sens. i Acc) w odniesieniu do detekcji 
hipertermii przedporodowej była na stosunkowo wysokim poziomie i wynosiła 
odpowiednio 68% i 64%. Podobne choć nieco niższe miary diagnostyczne uzyskano 
podczas diagnozy MMA, w końcowej fazie laktacji (Sens i Acc.=60%). Wytłumaczenie 
relatywnie wysokich miar skuteczności systemu ThermoEye, w detekcji hypertermii u 
loch w okresie okołoporodowym, wydaje się stosunkowo proste.  Stała odległość 
detektora podczerwieni od podstawy ucha u loch (okno termiczne), stabilne warunki 
środowiskowe (temperatura otoczenia i wilgotność) oraz  ustalona pozycja loch 
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(przebywanie w kojcach porodowych) znacząco ogranicza wpływ czynników 
zakłócających pomiary IRT. 

C. Ocena cech tucznych i rzeźnych tuczników z grupy badawczej oraz jakości mięsa (I i 
II etap) 

Określono procentowy udział tuczników aktywnych i nieaktywnych, wykazujących 
zachowania takie jak: zabawa, stereotypie lub zachowania agresywne. Wyniki 
obserwacji behawioralnych są w opracowaniu. Wstępnie ustalono niewielki udział 
stereotypii i zachowań agresywnych, co można uzasadnić wysokim dobrostanem 
tuczników wynikającym bezpośrednio z warunków utrzymania – głęboka ściółka, 
regularne dościelanie kojców słomą. Wstępne dane pozwalają także spekulować o 
korzystnym wpływie zastosowania leków na zdrowotność, a co za tym idzie – także na 
dobrostan zwierząt. Tuczniki, które nie zostały poddane leczeniu wykazywały mniej 
czasu spędzonego na odpoczynku oraz na zabawie, a mniej zachowań stereotypowych 
i agresywnych, w porównaniu do zwierząt u których nie zastosowano leczenia. 

 

Wykres 1C.. Masa ciała wieprzków w zależności od zastosowania leczenia.  

 

Wykres 2C. Masa ciała loszek w zależności od zastosowania leczenia.  
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Podaż leków obniżyła przyrosty masy ciała wieprzków (Wykres 1C) oraz loszek 
(Wykres 2C). Zwierzęta z grupy nie poddanej leczeniu ‘GRUPA 2’, znacznie lepiej 
przyrastały od 28 dnia życia do dnia uboju (160-162 dzień życia), w porównaniu do 
zwierząt poddanych leczeniu ‘GRUPA 1’. Zaobserwowano znaczący wpływ podaży 
leków w okresie wzrostu i tuczu świń na masę ciała w dniu uboju oraz mięsność 
tuczników (Tabela 2C). Tuczniki z ‘GRUPY 2’ miały w dniu o 9,% wyższą masę ciała 
(110,0 kg) oraz wyższą mięsność (64,2 %), w porównaniu do zwierząt z ‘GRUPY 1’ 
(99,1 kg i 61,3 %). W badaniach własnych nie stwierdzono wpływu płci na masę 
ubojową i mięsność tuczników.  

Badaniu poddano również krew pobraną przed ubojem, co miało na celu określenie 
zmian w profilu biochemicznym i hormonalnym tuczników. W surowicy określono 
koncentrację podstawowych parametrów biochemicznych (glukozy, triglicerydów, 
wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA), cholesterolu) oraz aktywności 
aminofransferaz (alaninowej - ALT i asparaginowej - AST) oraz gamma-
glutamylotransferazy (GGT) i fosfatazy alkalicznej (ALP). Wykazano nieznaczne 
zmiany w koncentracji parametrów węglowodanowo-lipidowych oraz statystycznie 
istotny wzrost aktywności AST (50,53 IU/l w GRUPIE 2; 59,94 IU/l w GRUPIE 1; 
P<0.05) oraz ALP (205,3 IU/l w GRUPIE 2; 242,4  IU/l w GRUPIE 1;  P<0.05) podczas 
gdy nie wykazano zmian w aktywności ALT oraz GGT. Dodatkowym aspektem, który 
został poddany badaniu w ramach projektu było określenie zmian aktywności enzymów 
trawiennych w treści dwunastnicy, co może przekładać się na efektywność trawienia 
paszy, a w dalszym etapie na efektywność tuczu. Wykazano statystycznie istotny 
spadek aktywności amylazy o ok. 55%, trypsyny o ok. 27% a lipazy o ok. 50%.  

 

 

Tabela 2C. Masa ubojowa i cechy rzeźne w zależności od zastosowania leczenia i płci. 

Zastosowanie leczenia GRUPA 1 GRUPA 2 SEM 

Masa ubojowa (kg) 99,1A 110,0B 0,7 

Mięsność (%) 61,3a 64,2b 0,8 

Masa tuszy ciepłej (kg) 77,3A 84,3B 0,7 

Narządy wewnętrzne* (kg) 9,0 9,1 0,6 

Płeć Wieprzki Loszki SEM 

Masa ubojowa (kg) 101,5 84,3 0,6 

Mięsność (%) 61,9 59,70 1,2 

Masa tuszy ciepłej (kg) 67,4 64,4 0,8 

Masa tuszy ciepłej (kg) 67,4 64,4 0,8 
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Narządy wewnętrzne* (kg) 7,3 7,8 0,7 

 
GRUPA 1 – zastosowano leczenie w okresie odchowu/ tuczu; GRUPA 2 – nie zastosowano leczenia w okresie odchowu/ tuczu; 
* serce, nerki, wątroba, tłuszcz okołonerkowy, przewód pokarmowy pełny; SEM – średni błąd standardowy; A, B  (a, b) Średnie 
w wierszu oznaczone różnymi literami różnią się istotnie na poziomie P<0.01(P<0.05) 

Wykazano także wpływ zastosowania leczenie na pewne cechy jakościowe mięsa 
wieprzowego w okresie do 24 h po uboju (Tabela 3C). Mięśnie LTL oraz SM 
tuczników z GRUPY 1 charakteryzowały się wyższym pHu w porównaniu z GRUPĄ 
2 (odpowiednio: 5,50 vs. 5,43 oraz 5,56 vs. 5,46). Natomiast parametry barwy, takie 
jak L* (jasność), a* (indeks czerwieni), b* (indeks żółci) oraz wskaźniki tekstury, jak 
siła cięcia Warner-Bratzler, były wyrównane w obu grupach świń (P>0.05). 
Zastosowanie leczenia nie miało wpływu na zdolność wieprzowiny do zatrzymania 
wody własnej (Tabela 4C). Wyciek naturalny wynosił ok. 4 % w LTL i ponad 3 % w 
SM, natomiast wyciek termiczny kształtował się w zakresie od 26,7 % do 28,7 %, w 
zależności od mięśnia. Podstawowy skład chemiczny wieprzowiny zamieszczono w 
Tabeli 5. Mięśnie LTL raz SM świń z GRUPY 1 charakteryzowały się istotnie niższą 
zawartością białka ogólnego w porównaniu z GRUPĄ 2 (odpowiednio: LTL: 21,2 % 
vs. 23.3 % oraz SM: 19,6 % vs. 23,5 %). Zastosowanie leków przyczyniło się także do 
wyższej zawartości tłuszczu surowego w wieprzowinie. Mięśnie LTL i SM tuczników 
z GRUPY 1 zawierały 2,9 % oraz 3,0 % tłuszczu, natomiast te z GRUPY 2, 
odpowiednio 0,4 i 0,7 % tłuszczu surowego. 
 

Tabela 3C. Wpływ zastosowania leczenia na cechy fizykochemiczne m. longissimus thoracis 
et lumborum (LTL) oraz m. semimembranosus (SM). 

Cecha GRUPA 1 GRUPA 2 SEM 

 LTL 

pHi 5,90 5,86 0,08 

pHu 5,50A 5,43B 0,03 

L* 49,3 49,6 0,6 

a* 4,3 4,9 0,4 

b* 13,2 13,7 0,4 

Siła cięcia (N) 32,8 35,3 1,6 

SM 

pHi 5,94 5,95 0,08 

pHu 5,56A 5,46B 0,03 

L* 51,5 52,7 0,6 

a* 2,4 2,6 0,4 

b* 11,4 11,8 0,3 
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Siła cięcia (N) 31,7 29,6 1,6 

GRUPA 1 – zastosowano leczenie w okresie odchowu/ tuczu; GRUPA 2 – nie zastosowano leczenia w okresie 
odchowu/ tuczu; pHi – pH mięśnia mierzone 45 minut po uboju; pHu – pH mięśnia mierzone 24 godziny po 
uboju; L* - jasność; a* - indeks czerwieni; b* - indeks żółci; SEM – średni błąd standardowy; AB Średnie w 
wierszu oznaczone różnymi literami różnią się istotnie na poziomie P<0.01. 

Tabela 4C. Wpływ zastosowania leczenia na cechy fizykochemiczne na zdolność 
wieprzowiny do zatrzymania wody własnej.[ES1]  

Cecha GRUPA 1 GRUPA 2 SEM 

 LTL 

Wyciek naturalny (%) 4,08 4,16 0,43 

Wyciek termiczny (%) 26,7 28,7 1,1 

 SM 

Wyciek naturalny (%) 3,65 3,38 0,42 

Wyciek termiczny (%) 27,9 28,6 1,1 

 GRUPA 1 – zastosowano leczenie w okresie odchowu/ tuczu; GRUPA 2 – nie zastosowano leczenia w okresie 
odchowu/ tuczu; SEM – średni błąd standardowy 

 

Tabela 5C. Wpływ zastosowania leczenia na podstawowy skład chemiczny wieprzowiny. 

Cecha GRUPA 1 GRUPA 2 SEM 

 LTL 

Woda całkowita (%) 75,0 74,5 0,2 

Białko ogólne (%) 21,4a 22,4b 0,4 

Tłuszcz surowy (%) 1,9 1,9 0,2 

Popiół (%) 1,4 1,5 0,2 

 SM 

Woda całkowita (%)  75,1 75,2 0,3 

Białko ogólne (%) 19,3A 22,1B 0,9 

Tłuszcz surowy (%) 4,0A 1,9B 0,6 

Popiół (%) 1,31 1,42  0,06 

GRUPA 1 – zastosowano leczenie w okresie odchowu/ tuczu; GRUPA 2 – nie zastosowano leczenia w okresie 
odchowu/ tuczu; SEM – średni błąd standardowy; AB (a, b) Średnie w wierszu oznaczone różnymi literami różnią 
się istotnie na poziomie P<0.01 (P<0.05). 

Zastosowanie leczenia tuczników miało także wpływ na pewne wyróżniki jakościowe 
wieprzowiny poddanej przechowywaniu chłodniczemu (Tabela 6C). Wyciek przechowalniczy 
był znacznie wyższy w wieprzowinie z GRUPY 2 w porównaniu do GRUPY 1 w obu badanych 
mięśniach (LTL i SM). Zastosowanie leczenia miało nieznaczny wpływ na barwę mięśnia LTL 
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(b*, indeks żółci). Mięsień SM tuczników z GRUPY 1 charakteryzował się niższym wyciekiem 
naturalnym i termicznym, w porównaniu do tego samego mięśnia zwierząt z GRUPY 2.  
 

Tabela 6C. Właściwości mięsa po przechowywaniu w warunkach chłodniczych (temp. 3°C; 
czas 7 dni). 

Cecha GRUPA 1 GRUPA 2 SEM 

LTL 

Wyciek przechowalniczy (%) 2,85A 4,01B 0,31 

pH 5,59 5,57 0,01 

L* 42,8 45,7 1,7 

a* 7,2 6,9 0,3 

b* 11,2a 8,6b 0,3 

wyciek naturalny (%) 1,92 1,83 0,24 

Wyciek termiczny (%) 30,4 30,8 0,9 

SM 

Wyciek przechowalniczy (%) 2,72A 3,81B 0,32 

pH 5,62 5,58 0,04 

L* 46,1 46,5 1,2 

a* 6,8 6,8 0,4 

b* 8,8 9,9 0,5 

wyciek naturalny (%) 0,62A 1,89B 0,2 

Wyciek termiczny (%) 19,1A 23,6B 0,9 

GRUPA 1 – zastosowano leczenie w okresie odchowu/ tuczu; GRUPA 2 – nie zastosowano leczenia w okresie 
odchowu/ tuczu; SEM – średni błąd standardowy; AB (a, b) – średnie w wierszu oznaczone różnymi literami różnią 
się istotnie na poziomie P<0.01 (P<0.05). 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

Dotychczasowe wyniki nad wykorzystaniem systemu ThermoEye do badań przesiewowych 
zdrowia świń wskazują potrzebę ich kontynuacji, aby można je było wykorzystać jako 
wiarygodne narzędzie diagnostyczne. Badania przeprowadzone do tej pory, ze względu na 
pewne rozbieżności wyników mające podłoże w procesie walidacji i wielu zmiennych 
środowiskowych oraz osobniczych badanych zwierząt, aktualnie nie pozwalają na 
sformułowanie jednoznacznych wniosków. Większość wątpliwości nie wynika z 
funkcjonalności samego systemu ThermoEye.  Jak pokazują wyniki badań, uzyskano 
optymalną dokładność pomiarów ciepłoty ciała, w okresie tuczu w ujęciu grupowym, 
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wynoszącą około 73%. Problemem, który nadal ogranicza możliwość wprowadzenia Systemu 
ThermoEye na rynek wynika wyłącznie z braku ukończonego protokołu normalizacji 
parametrów obrazowania w podczerwieni, czyli standardu pozwalającego otrzymywać 
wiarygodne wyniki badań w różnych warunkach środowiskowych. Trudność w opracowaniu 
standardu wynika z wpływu czynników niezależnych od samego urządzenia takich jak: 
temperatura, wilgotność obiektu oraz czynników fizjologicznych zwierząt. Precyzyjne badania 
rozkładu temperatury powierzchni zdrowych świń w różnych grupach wiekowych i 
technologicznych, rasach i przebywających w niejednolitym środowisku to pierwszy krok w 
kierunku poprawy wykrywania chorych lub mających subkliniczne objawy chorobowe świń. 
Ponadto należy dokonać progresji temperatury skóry w różnych stadiach przebiegu gorączki 
dla poszczególnych schorzeń. Mogłoby to wpłynąć na wykrywalność chorób zwierząt przed 
wystąpieniem objawów klinicznych, a tym samym ich separację lub terapię co przełożyłoby się 
na zwiększenie statusu zdrowotnego całego stada. Aby uczynić system ThermoEye bardziej 
dokładną, ustandaryzowaną metodą wykrywania zmian temperatury powierzchni ciała 
zwierząt, spowodowanych gorączką, stanem zapalnym, stresem, bólem lub innymi stanami 
patologicznymi, konieczne jest prowadzenie dalszych badań rozwojowych, skupiających się w 
kolejnym etapie na opracowaniu normalizacji parametrów obrazowania oraz stworzeniu 
cyfrowej aplikacji dedykowanej dla urządzeń przenośnych (smartfon, tablet). 
Wstępnie przeprowadzone analizy zebranych danych video wskazują, iż zastosowanie leczenia 
korzystnie wpływa na behawior zwierząt, który jest najważniejszym wskaźnikiem poziomu ich 
dobrostanu. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika także, iż zastosowanie leczenia na 
każdym etapie życia świń ma wpływ na osiągane przez zwierzęta parametry tuczne i rzeźne. 
Wpływ ten zaznaczył się wyraźnie w końcowej fazie tuczu, ale różnice w przyrostach masy 
ciała pomiędzy zwierzętami poddanymi leczeniu oraz nie poddanymi leczeniu, widoczne były 
już od 28 dnia życia. W efekcie świnie poddane leczeniu charakteryzowały się niższą masą 
ubojową oraz niższą masą tuszy ciepłej, a także mniejszą  zawartość mięsa w tuszy w 
porównaniu do tych, które nie otrzymywały leków w okresie odchowu i tuczu. Dlatego 
stosowanie leków ma wpływ na ekonomikę produkcji tuczników, a co za tymi idzie na ich 
opłacalność przez wzgląd na ceny skupu świń, które  uzależnione są od ich masy i mięsności. 
Z perspektywy jakości wieprzowiny, można było zaobserwować wpływ zastosowanego 
leczenia na pewne cechy fizykochemiczne, jak wartość pH ostatecznego (pHu). Mięso zwierząt, 
u których zastosowano leczenie charakteryzowało się wyższą wartością tego parametru niż 
mięso zwierząt nie poddanych leczeniu. W zasadzie, można pozwolić sobie na stwierdzenie, że 
podwyższenie wartości pH było zjawiskiem korzystnym, ponieważ pH o wartości niższej niż 
5,5 obserwowane w mięsie grupy nie poddanej leczeniu, było zbyt niskie, wskazując na 
obniżoną jakość mięsa. Należy też zaznaczyć, że pozostałe cechy fizykochemiczne decydujące 
o jakości kulinarnej i technologicznej mięsa i jego akceptowalności przez konsumentów, jak 
barwa i zdolność mięsa do zatrzymania wody własnej, nie były zróżnicowane w zależności od 
zastosowania leków. W przypadku podstawowego składu chemicznego, niekorzystną zmianą 
była obniżona zawartość białka ogólnego, a podwyższona zawartość tłuszczu surowego w 
wieprzowinie tuczników poddanych leczeniu. Mniejsze straty masy wskutek wycieku 
przechowalniczego stwierdzono w mięśnie tuczników poddanych leczeniu w stosunku do tych 
nie poddanych leczeniu. Można to wyjaśnić wyższym pH mięsa w GRUPIE 1, a co za tym 
idzie, większą zdolnością tego surowca do zatrzymania wody własnej. Zastosowanie leków 
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miało ograniczony wpływ na przydatność przechowalniczą mięsa, który z resztą zaznaczył się 
tylko w przypadku mięśnia szynki, m. semimembranosus. Zdolność do zatrzymania wody 
własnej tego mięśnia, wyrażona wartością wycieku naturalnego i wycieku termicznego, była 
wyższa w grupie zwierząt poddanych leczeniu w porównaniu do tych, u których takiego 
leczenia nie stosowano. Na podstawie uzyskanych wyników badań można wyciągnąć ogólny 
wniosek, że zastosowanie leczenia miało korzystny wpływ na jej cechy fizykochemiczne, takie 
jak pH i zdolność do wiązania wody własnej. Są to cechy bezpośrednio związane z jakością 
kulinarną i technologiczną mięsa oraz z przydatnością przechowalniczą tego surowca. Z drugiej 
strony, zastosowanie leków negatywnie wpłynęło na zawartość białka w mięsie w grupie 
zwierząt otrzymującej leki, co pozwala spekulować o niskiej wartości odżywczej tego surowca. 
Jednak niska zawartość białka ogólnego została skompensowana podwyższoną zawartością 
tłuszczu, co może mieć korzystne znaczenie z perspektywy cech sensorycznych mięsa, 
ponieważ tłuszcz jest nośnikiem smaku, a ponadto korzystnie wpływa na odczucie soczystości 
mięsa.  

 

 

 

 


