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Rozród
1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów

Układ rozrodczy knura składa się z jąder, najądrzy, nasieniowodów, prącia, przewodu moczowo-
płciowego, gruczołów dodatkowych i worka mosznowego. W jądrach odbywa się produkcja 
plemników i hormonów. Znajdują się tu kanaliki kręte, które łącząc się ze sobą tworzą tzw. sieć jądra. 
Z niej wychodzą kanaliki wyprowadzające tworzące głowę, a następnie przewód najądrza. W najądrzu 
odbywa się, trwający ok. 10 dni, proces dojrzewania plemników. Przewód najądrza przechodzi 
w nasieniowód. Nasieniowody łączą się po grzbietowej stronie pęcherza moczowego i uchodzą do 
cewki moczowej. Na grzbietowej i bocznej stronie przewodu moczowo-płciowego znajdują się 
dodatkowe gruczoły płciowe: gruczoły opuszkowo-cewkowe i pęcherzykowe oraz gruczoł krokowy. 
Wydzielina tych gruczołów służy do odżywiania plemników oraz utrzymywania ich żywotności 
i ruchliwości. Po zmieszaniu wydzieliny dodatkowych gruczołów płciowych z zawiesiną plemników 
powstaje płyn nasienny. Prącie zbudowane jest z korzenia, trzonu i żołędzi. Pomiędzy trzonem prącia 
a żołędzią znajduje się napletek. U knurów nad otworem wejściowym przewodu moczowo-płciowego 
znajduje się zachyłek, w którym zbiera się mocz oraz wydzieliny gruczołów, stąd swoisty zapach. 
Wydzielina napletka jest źródłem zanieczyszczeń bakteryjnych nasienia.

Proces spermatogenezy u knurów rozpoczyna się w wieku 2 miesięcy. Komórki macierzyste 
podlegają stopniowym podziałom i różnicują się, dając kolejne fazy, aż do powstania plemników. 
Każda z komórek macierzystych podlega określonej liczbie podziałów, dając tym samym stałą liczbę 
(28) spermatocytów I rzędu. Podczas następnego podziału chromatycznego powstają z nich 
spermatocyty II rzędu, które przekształcają się w krótkim czasie w spermatydy, charakteryzujące się 
pojedynczą (haploidalną) liczbą chromosomów. Podczas ostatecznego procesu podziału 
(spermiogenezy), spermatydy zmieniają kształt na wydłużony, zaczynają się poruszać i przekształcają 
się w plemniki. Spermatogeneza jest procesem cyklicznym i trwa ok.45 dni.

W żywieniu knurów szczególnie ważne są, m. in. odpowiednia zawartość lizyny i aminokwasów 
siarkowych, witaminy A, cynku, manganu i jodu. Lizyna i inne aminokwasy egzogenne przyspieszają 
dojrzewanie płciowe i stymulują zachowania seksualne. Bardzo istotnym aminokwasem jest 
metionina, która znacząco wpływa na jakość nasienia. Stosunek lizyny do metioniny i cystyny 
powinien wynosić co najmniej 100:70. Zbyt niski poziom wymienionych składników może prowadzić 
do objawów niedoborów mineralno-witaminowych. Niedobór witaminy A może powodować 
zmniejszony popęd płciowy, obniżenie liczby i ruchliwości plemników, zwiększenie odsetka 
plemników wadliwych oraz degenerację nabłonka kanalików nasiennych, a także zanik jąder 
i dodatkowych gruczołów płciowych. Biotyna (witamina H) odpowiada m. in. za stan racic. Obniżony 
poziom witaminy E i selenu skutkuje gorszą jakością nasienia. Cynk wpływa na nabłonek kanalików 
rozrodczych i stymuluje dojrzewanie plemników. Mangan zwiększa libido i zapobiega zwyrodnieniom 
jąder. Wapń i fosfor biorą udział w mineralizacji kości. Mieszanka dla knurów musi zawierać 5% 
włókna. Knur w zależności od wieku, masy ciała, intensywności użytkowania i temperatury 
zewnętrznej powinien dostawać 2-3 kg paszy dziennie. Zmniejszenie ilości produkowanego nasienia, 
przy jednoczesnym pogorszeniu jego jakości, może nastąpić w konsekwencji zbyt ubogiego poziomu 
białka i tłuszczu w paszy. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, kiedy spada temperatura 
w pomieszczeniach dla knurów.

Prawidłowe utrzymanie knurów wymaga zapewnienia rozpłodnikom optymalnych warunków 
środowiskowych. Dotyczy to m. in.: zagwarantowania samcom bardzo dobrego chłodzenia 
i odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Wymagane parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla 
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knurów to: temperatura 12-15°C, wilgotność 60-75%, przepływ powietrza 0,2-0,5 m/sekundę. Młode 
knury (8 - 12 miesięcy) powinny być eksploatowane zarówno w kryciu naturalnym, jak i insemina-
cyjnie nie częściej niż trzy razy w ciągu dwóch tygodni. Dorosłe knury (powyżej 12 miesiąca) powinny 
być eksploatowane dwa razy w ciągu tygodnia.

O zdolności zapładniającej nasienia decyduje m.in. stan strukturalny plemników. Dlatego poza 
rutynową oceną powinno się wykonywać okresowo badanie bakteriologiczne i morfologiczne 
pobieranych ejakulatów. Badanie morfologiczne wykonuje się w celu określenia odsetka plemników 
niezmienionych morfologicznie i wykazujących wady. Nieprawidłowości klasyfikuje się w dwóch 
grupach: jako wady główne i wady podrzędne. Wady główne powstają w jądrach, podczas procesu 
spermatogenezy. Na ich występowanie mają wpływ przede wszystkim czynniki środowiskowe, m. in. 
przegrzanie organizmu, niedoborowe żywienie, bakteryjne i grzybowe toksyny w paszach, stany 
chorobowe, niektóre preparaty farmakologiczne, nadmierna eksploatacja oraz wady genetyczne. 
Wady podrzędne powstają w trakcie przechodzenia plemników przez wyprowadzające drogi płciowe 
lub w efekcie nieprawidłowego postępowania z nasieniem po jego uzyskaniu. W ejakulacie płodnego 
knura nie powinno być więcej niż 20% plemników wadliwych. Ejakulaty, w których jedna z wad 
głównych przekracza 5%, a jedna z wad podrzędnych 10%, powinny być dyskwalifikowane.

Nie dla wszystkich chlewni optymalnym rozwiązaniem jest produkcja nasienia na własny użytek. 
Niższy koszt produkcji jednej porcji inseminacyjnej nie zrekompensuje często gorszej jakości 
produkowanego w fermie nasienia.

„Certyfikacja zdrowotna i andrologiczna knurów” 

Zwierzęta przeznaczone do rozrodu muszą być wolne od chorób zakaźnych zwierząt podlega-
jących obowiązkowi zwalczania w tym m.in. brucelozy i klasycznego pomoru świń, ponadto od 
leptospirozy i choroby Aujeszkyego. Dodatkowo, powinny być wolne od rozrodczo-oddechowego 
zespołu chorobowego u świń (PRRS) oraz po 7. miesiącu życia należy je szczepić przeciwko parwo-
wirozie i różycy. Zwierzęta, które przeznaczamy do rozrodu należy przynajmniej raz na 3 miesiące 
badać bakteriologicznie. Wskazane jest wykonanie morfologii nasienia. Knury o dużej liczbie 
plemników z wadami głównymi należy eliminować ze stada.

Badanie bakteriologiczne knurów służy  ustaleniu   liczby bakterii w nasieniu (badanie ilościowe) 
oraz określeniu rodzaju bakterii występujących  w nasieniu (badanie jakościowe). W badanym 
nasieniu najbardziej niebezpieczne są bakterie z gatunku Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy 
błękitnej). Jej obecność świadczy o chorobie knura i musi być wyeliminowana poprzez 
antybiotykoterapię rozpłodnika, z jednoczesnym wyłączeniem zwierzęcia z rozrodu. Badanie 
powinno być wykonywane co 3-6 miesięcy lub zawsze wtedy, kiedy dochodzi do spadku jakości 
nasienia.

2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie 
optymalnych efektów produkcyjnych

Choroby są ważną przyczyną suboptymalnych efektów produkcyjnych w chowie świń. 
W niektórych przypadkach mogą prowadzić do całkowitej nieopłacalności produkcji. Czynnikami 
powodującymi zakażenia w rozrodzie mogą być wirusy, bakterie oraz mikotoksyny. Znane jest również 
zjawisko letniej niepłodności lub obniżonej płodności świń, związane z zaburzeniami w gospodarce 
hormonalnej. Podłoże tego tkwi przede wszystkim w genetyce świń oraz warunkach klimatycznych - 
wysokie letnie temperatury. W tabeli 1 przedstawiono bakterie, natomiast w tabeli 2 wirusy, które 
mogą być przyczyną zaburzeń w rozrodzie i występować w nasieniu zakażonych knurów.
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Tabela 1. Bakterie występujące lub podejrzane o możliwość występowania w nasieniu knura

Czynnik patogenny Obecność w nasieniu* Możliwość transmisji**

Brucella suis + +

Leptospira spp. + ±

Mycobacterium spp. ± ±

Listeria monocytogenes ± -

Ureaplasma spp. + ±
* występowanie (+) lub podejrzenie (±) występowania w nasieniu knurów
** drobnoustroje te są (+), prawdopodobnie mogą (±) lub nie mogą (-) być przyczyną szerzenia się
choroby za pośrednictwem krycia lub unasienniania
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Negatywnymi skutkami zakażeń wirusowych są: zamieranie i resorpcja zarodków, zamieranie 
i mumifikacja płodów, rodzenie się płodów martwych, słabych i źle rozwiniętych prosiąt oraz 
poronienia. Ujawniają się one w przypadku zakażenia loch prośnych. Wirusy posiadają zdolność 
pokonywania bariery łożyskowej.

Zamieralność zarodków i płodów występuje zarówno w przebiegu chorób wirusowych (choroba 
Aujeszkyego, PRRS, parwowiroza), ale może mieć miejsce także w przypadku infekcji bakteryjnych 
(bruceloza, leptospiroza) i zatruć mikotoksynami.

Nierzadko przyczynami zaburzeń płodności u loch jest nasienie zanieczyszczone bakteriami lub 
wirusami. Nasienie knura może zawierać niewielki odsetek zanieczyszczeń niepatogennych 
i niestanowiących zagrożenia dla żywotności produkowanych przez niego plemników, ale 
przekroczenie dopuszczalnej normy może bardzo istotnie zaburzyć efektywność krycia.

Do najczęściej występujących chorób, które mogą zostać rozprzestrzenione wraz z nasieniem 
należą, m. in.:

übruceloza; w zasadzie niewystępująca już w praktyce, może powodować zapalenie jąder 
i gruczołów płciowych i w efekcie prowadzić do martwicy jąder lub ich zaniku,

üleptospiroza, parwowiroza i choroba Aujeszkyego; u samców najczęściej cechują się 
bezobjawowym przebiegiem choroby,

üzespół rozrodczo-oddechowy; powoduje okresowe siewstwo wirusa, tym samym 
pogorszenie jakości produkowanego nasienia i tzw. wskaźników rozrodczych,

ügrypa - wirus grypy może przechodzić przez zona pellucida (osłonka przejrzysta).
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Tabela 2. Wirusy występujące lub podejrzane o występowanie w nasieniu knurów

Czynnik patogenny Obecność w nasieniu* Możliwość transmisji**

Enterowirusy + ±

Wirus pomoru afrykańskiego + ±

Wirus pomoru klasycznego + ±

Wirus choroby Aujeszkyego + ±

Parwowirus świń + ±

Wirus PRRS + +

Wirus PCV2 + ±

Wirus grypy świń ± -

Cytomegalowirusy + ±
* występowanie (+) lub podejrzenie (±) występowania w nasieniu knurów
** drobnoustroje te są (+), prawdopodobnie mogą (±) lub nie mogą (-) być przyczyną szerzenia się
choroby za pośrednictwem krycia lub unasienniania  
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Jedynym sposobem ochrony użytkowanego stada przed ww. chorobami, poza precyzyjnie 
opracowanym i rygorystycznie przestrzeganym programem bioasekuracji stada, jest systematyczny 
monitoring zdrowotny. Ewentualny program ochronnych szczepień profilaktycznych może być 
sporządzony wyłącznie w oparciu o aktualne wyniki badań laboratoryjnych (serologicznych 
i bakteriologicznych) oraz szczegółową ocenę stanu faktycznego każdego obiektu. Dotyczy to 
w jednakowym stopniu ferm i chlewni produkujących w tzw. cyklu zamkniętym, hodowli tzw. cyklu 
otwartego, jak i doskonale zabezpieczonych przed wszelkimi zagrożeniami zdrowotnymi stacji 
knurów.

Objawy kliniczne PRRS zależą od płci, wieku, stadium ciąży (w przypadku loch) oraz zjadliwości 
szczepu wirusa, a ponadto od występujących równolegle (zazwyczaj wtórnych) zakażeń bakteryjnych 
i wirusowych.

Zakażenie loch prośnych parwowirusami objawia się występowaniem nieregularnych cykli 
płciowych (związane to jest z zamieraniem embrionów), rodzeniem się prosiąt martwych oraz 
zdecydowanym pogorszeniem plenności. Dodatkowo obserwuje się obniżenie skuteczności 
krycia (inseminacji). Rodzące się mioty są małe (nierzadko poniżej 5 prosiąt), prosięta są martwe, 
często zmumifikowane, różnej wielkości (w zależności od wieku zaatakowanych przez wirusa 
płodów). Obok nich rodzą się normalne i w pełni rozwinięte prosięta. Takie objawy obserwuje się 
głównie u młodych loszek, najczęściej w pierwszych miotach lub świeżo powstałych stadach. 
Skuteczność pierwszych kryć może kształtować się nawet na poziomie około 30%. Poronienia w 
zakażeniach parwowirusowych występują stosunkowo rzadko, wyproszenia odbywają się w terminie 
lub są nieznacznie opóźnione.

Prośne lochy, niewykazujące objawów chorobowych, ronią lub rodzą prosięta słabe, które giną 
krótko po urodzeniu - to objaw częstej leptospirozy. Poronienie ma z reguły miejsce w końcowym 
okresie ciąży, w 1-4 tygodniu po zakażeniu. Lochy ronią z reguły tylko jeden raz, po czym stają się 
odporne na zakażenie, równocześnie rozsiewając leptospiry wraz z moczem. Najczęściej ronią loszki 
lub pierwiastki, które nie stykały się dotychczas z leptospirami. Wprowadzenie do środowiska 
zakażonego zdrowych loszek w 3. lub 4. miesiącu ciąży powoduje bezobjawowe ich zakażenie oraz 
infekcję i uszkodzenie płodów. Następstwem tego jest tzw. ronienie późne. W poronionym miocie 
stwierdza się zazwyczaj kilka płodów zmumifikowanych lub zmacerowanych, podczas gdy inne 
wyglądają na pozornie nieuszkodzone.

Punkty krytyczne prowadzenia rozrodu w chlewni:

1. Stymulacja loszek i loch dwa dziennie przez dojrzałe knury.

2. Specjalistyczne pasze dla loch i loszek.

3. Podawanie hormonów zwierzętom.

4. Światło i dobrostan zwierząt.

5. Przygotowanie loszek do rozrodu.

3. Optymalne wykorzystywanie 
potencjału hodowlanego świń

Dane ogólnopolskie wskazują, że przeciętnie uzyskujemy od lochy w ciągu roku nie więcej niż 15 
prosiąt. Jakie są przyczyny tak słabego wykorzystania potencjału rozrodczego, plennych z gruntu 
rzeczy, loch? Jest ich na pewno wiele; jako pierwotną uznać należy niedocenianie przez wielu 
producentów świń - szczególnie drobnotowarowych - tego decydującego o opłacalności produkcji 
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zagadnienia. Prawie wszystkie inne wymienione poniżej przyczyny są konsekwencją pierwszego. 
Zaliczyć do nich należy:

1. Brak dokładnej i systematycznie prowadzonej dokumentacji rozrodu (w tym brak czytelnego 
systemu znakowania świń).

2. Niewłaściwy wybór materiału rozrodczego, w tym niedocenianie konieczności odbudowy 
i/lub rozbudowy stada w oparciu o loszki zarodowe, wyprodukowane w dobrych chlewniach 
zarodowych.

3. Zwiększanie produkcyjności stad na bazie własnych - co prawda tanich - „loszek - tuczników” 
wprowadzanych w dużym odsetku do stada podstawowego. Powyższe jest trudne do 
zrozumienia, jeżeli weźmie się pod uwagę stosunkowo niewysokie w Polsce ceny za materiał 
zarodowy.

4. Wykorzystywanie do krycia knurów niebadanych (klinicznie i laboratoryjnie) w kierunku 
przydatności do rozrodu. Czasami dopiero po kilku miesiącach okazuje się, że po danym 
eksploatowanym knurze nie uzyskano żadnego potomstwa.

5. Nieprawidłowa struktura stada podstawowego (bardzo wysoki wskaźnik udziału loszek).

6. Błędy w zakresie organizacji rozrodu, których rezultatem jest niska skuteczność krycia.

7. Nieprawidłowe żywienie samic bezpośrednio po pokryciu.

8. Nieprawidłowe utrzymywanie loch i loszek bezpośrednio po pokryciu. Lochy i loszki od 
4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia należy 
utrzymywać w grupie. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie gospodarstw, w których 
utrzymywanych jest mniej niż 10 sztuk loch lub loszek.

9. Wysoka zamieralność zarodków i płodów, w tym niedocenianie znaczenia chorób zakaźnych, 
których jedynym objawem i konsekwencją jest zamieranie zarodków i/lub płodów (np. 
parwowiroza świń), co uwidacznia się w postaci miotów mało licznych lub w niskiej 
skuteczności krycia.

10. Długi okres międzyciążowy, czego przyczyną jest zbyt długi okres laktacji - w wielu regionach 
kraju prosięta utrzymuje się z lochami około 7-8 tygodni.

11. Wydłużony czas między odsadzeniem a pokryciem lochy (w normalnych warunkach okres 
ten nie powinien być dłuższy niż 8-10 dni).

12. Błędy organizacyjne (w zakresie żywienia i postępowania) popełniane w odniesieniu do loch 
w okresie odsadzania ich od prosiąt i w okresie po kryciu.

13. Ograniczone, w wielu rejonach kraju, zainteresowanie inseminacją oraz diagnostyką ciąży.

Dobrzy, a nawet przeciętni producenci zdają sobie sprawę z przedstawionych uwarunkowań. 
Niestety wielu nie rozumie, że sukces w produkcji zależy od szeregu czynników, w tym w dużym 
stopniu od przemyślanej, solidnie i metodycznie wykonywanej pracy, a także zdolności do korzystania 
z postępu w omawianym zakresie, co konkretnie oznacza:

1. Wykorzystywanie do produkcji ras świń odpowiednich do warunków środowiskowych, 
poziomu hodowli i sytuacji zdrowotnej stada.

2. Stworzenie warunków środowiskowych i żywieniowych umożliwiających ekspresję cech 
genetycznych stada podstawowego.

3. Monitorowanie efektywności samic w kolejnych cyklach reprodukcyjnych.
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zakażonego zdrowych loszek w 3. lub 4. miesiącu ciąży powoduje bezobjawowe ich zakażenie oraz 
infekcję i uszkodzenie płodów. Następstwem tego jest tzw. ronienie późne. W poronionym miocie 
stwierdza się zazwyczaj kilka płodów zmumifikowanych lub zmacerowanych, podczas gdy inne 
wyglądają na pozornie nieuszkodzone.

Punkty krytyczne prowadzenia rozrodu w chlewni:

1. Stymulacja loszek i loch dwa dziennie przez dojrzałe knury.

2. Specjalistyczne pasze dla loch i loszek.

3. Podawanie hormonów zwierzętom.

4. Światło i dobrostan zwierząt.

5. Przygotowanie loszek do rozrodu.

3. Optymalne wykorzystywanie 
potencjału hodowlanego świń

Dane ogólnopolskie wskazują, że przeciętnie uzyskujemy od lochy w ciągu roku nie więcej niż 15 
prosiąt. Jakie są przyczyny tak słabego wykorzystania potencjału rozrodczego, plennych z gruntu 
rzeczy, loch? Jest ich na pewno wiele; jako pierwotną uznać należy niedocenianie przez wielu 
producentów świń - szczególnie drobnotowarowych - tego decydującego o opłacalności produkcji 
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zagadnienia. Prawie wszystkie inne wymienione poniżej przyczyny są konsekwencją pierwszego. 
Zaliczyć do nich należy:

1. Brak dokładnej i systematycznie prowadzonej dokumentacji rozrodu (w tym brak czytelnego 
systemu znakowania świń).

2. Niewłaściwy wybór materiału rozrodczego, w tym niedocenianie konieczności odbudowy 
i/lub rozbudowy stada w oparciu o loszki zarodowe, wyprodukowane w dobrych chlewniach 
zarodowych.

3. Zwiększanie produkcyjności stad na bazie własnych - co prawda tanich - „loszek - tuczników” 
wprowadzanych w dużym odsetku do stada podstawowego. Powyższe jest trudne do 
zrozumienia, jeżeli weźmie się pod uwagę stosunkowo niewysokie w Polsce ceny za materiał 
zarodowy.

4. Wykorzystywanie do krycia knurów niebadanych (klinicznie i laboratoryjnie) w kierunku 
przydatności do rozrodu. Czasami dopiero po kilku miesiącach okazuje się, że po danym 
eksploatowanym knurze nie uzyskano żadnego potomstwa.

5. Nieprawidłowa struktura stada podstawowego (bardzo wysoki wskaźnik udziału loszek).

6. Błędy w zakresie organizacji rozrodu, których rezultatem jest niska skuteczność krycia.

7. Nieprawidłowe żywienie samic bezpośrednio po pokryciu.

8. Nieprawidłowe utrzymywanie loch i loszek bezpośrednio po pokryciu. Lochy i loszki od 
4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia należy 
utrzymywać w grupie. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie gospodarstw, w których 
utrzymywanych jest mniej niż 10 sztuk loch lub loszek.

9. Wysoka zamieralność zarodków i płodów, w tym niedocenianie znaczenia chorób zakaźnych, 
których jedynym objawem i konsekwencją jest zamieranie zarodków i/lub płodów (np. 
parwowiroza świń), co uwidacznia się w postaci miotów mało licznych lub w niskiej 
skuteczności krycia.

10. Długi okres międzyciążowy, czego przyczyną jest zbyt długi okres laktacji - w wielu regionach 
kraju prosięta utrzymuje się z lochami około 7-8 tygodni.

11. Wydłużony czas między odsadzeniem a pokryciem lochy (w normalnych warunkach okres 
ten nie powinien być dłuższy niż 8-10 dni).

12. Błędy organizacyjne (w zakresie żywienia i postępowania) popełniane w odniesieniu do loch 
w okresie odsadzania ich od prosiąt i w okresie po kryciu.

13. Ograniczone, w wielu rejonach kraju, zainteresowanie inseminacją oraz diagnostyką ciąży.

Dobrzy, a nawet przeciętni producenci zdają sobie sprawę z przedstawionych uwarunkowań. 
Niestety wielu nie rozumie, że sukces w produkcji zależy od szeregu czynników, w tym w dużym 
stopniu od przemyślanej, solidnie i metodycznie wykonywanej pracy, a także zdolności do korzystania 
z postępu w omawianym zakresie, co konkretnie oznacza:

1. Wykorzystywanie do produkcji ras świń odpowiednich do warunków środowiskowych, 
poziomu hodowli i sytuacji zdrowotnej stada.

2. Stworzenie warunków środowiskowych i żywieniowych umożliwiających ekspresję cech 
genetycznych stada podstawowego.

3. Monitorowanie efektywności samic w kolejnych cyklach reprodukcyjnych.
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4. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej wykrycie słabych ogniw 
w łańcuchu produkcyjnym.

5. Dbanie o prawidłowy, w zakresie wieku, skład stada podstawowego. Lochy w okresie między 
3 a 5 cyklem rozrodczym są najbardziej produkcyjne.

6. Podawanie lochom karmiącym maksymalnej ilości paszy wysokoenergetycznej, zawierającej 
odpowiednią ilość białka i lizyny.

7. Niezatuczanie loch w okresie prośności.

8. Zwracanie uwagi na utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń dla loch; nie powinna 
ona być niższa od 12°C i wyższa od 25°C.

9. Dysponowanie odpowiednią liczbą knurów, tak by nie wykorzystywać ich do krycia częściej 
niż 1 raz na dobę.

10. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu odporności stada przed chorobami układu 
rozrodczego. 

11. Niedopuszczanie do zbyt wczesnego krycia/inseminacji loszek; optymalny termin dla 
większości ras to masa ciała co najmniej 115-120 kg, wiek około 220 dni.

12. Optymalizowanie systemu utrzymania świń w okresie 21 dni od momentu pokrycia. W tym 
czasie samice winny być utrzymywane indywidualnie. Równie korzystne jest, by przebywały 
one na stanowiskach zbiorowych (np. po 5-6 loch).

13. Niezawodność i profesjonalizm osoby zajmującej się rozrodem.

Analizując przyczyny problemów w rozrodzie hodowcy winni pamiętać o przykazaniach 
powszechnie znanych wśród najlepszych specjalistów. Lista tych przykazań jest następująca:

I. Najczęstszymi przyczynami braku rui są:

a) nieprawidłowy sposób jej wykrywania;

b) ciąża spowodowana przebywaniem w jednym kojcu loszek i knura-wnętra lub knura, 
którego zapomniano wykastrować.

II. Pierwszy miot będzie przyzwoity tylko wtedy, gdy pominięta zostanie pierwsza ruja.

III. Tylko “szczęśliwe”, przebywające w dobrych warunkach, lochy wchodzą regularnie w ruję.

IV. Lochy, które wykazują objawy rui w trakcie laktacji nie powinny być kryte.

V. Jeżeli loszka ani razu nie wykazywała objawów rui w okresie do 8 miesiąca życia, warto 
zastanowić się nad jej wybrakowaniem.

VI. Nie wykorzystywać do krycia knurów, które nie ukończyły 7 miesiąca życia. Optymalny 
okres eksploatacji samca to 12-20 miesiąc życia.

VII. Knur niespełniający swojego zadania winien być wybrakowany. Nie ma leku 
poprawiającego temperament i jakość nasienia.

VIII. W okresie 48 godzin po pokryciu ograniczyć istotnie ilość paszy podawanej lochom, nawet 
poniżej 2 kg/dobę.

IX. Po odsadzeniu nigdy nie należy wprowadzać do wspólnego kojca pierwiastek i wieloródek.

X. Zabieg dwukrotnego krycia lub podwójnej inseminacji najczęściej nie wpływa na 
skuteczność krycia, ale umożliwia uzyskanie liczniejszego miotu.
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4. Czynniki wspomagające rozród

Knur, jako osobnik użytkowany do rozrodu w fermie, musi być traktowany według ściśle 
określonych zasad w odniesieniu do pomieszczeń, warunków środowiskowych, żywienia, 
intensywności eksploatacji. Są to czynniki wpływające na prawidłowość i długość użytkowania 
rozpłodowego. Knury stadne są utrzymywane w kojcach indywidualnych, pozwalających na 
wzrokowy, zapachowy i słuchowy kontakt z innymi świniami. Muszą one umożliwiać łatwe i wygodne 
przemieszczanie się zwierząt. Powierzchnia kojca, w którym odbywa się krycie loch powinna 

2 2obejmować minimum 10 m , w pozostałych minimum 6 m . Konstrukcja i wymiary kojca muszą 
zapewniać wystarczającą przestrzeń życiową oraz pozwalać na bezpieczne przeprowadzanie kryć. 
Podłoże kojca powinno być wykonane z materiałów chroniących zwierzę przed poślizgnięciem. 
Zabezpieczenie knura przed urazami kończyn jest priorytetem, gdyż każdy poważniejszy uraz kończy 
karierę rozpłodnika. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie pełnych podłóg oraz ściółki. Korzystne 
dla zdrowia, kondycji i dobrego libido knura jest umożliwienie mu korzystania z wybiegu na 
powietrzu.

Knur jest gotowy do rozrodu w wieku około 8-9 miesięcy. Te osobniki, które mają być doce-
lowo używane w inseminacji należy przyuczyć do skakania na fantom. Najlepiej nadają się do tego 
młode zwierzęta, które dotychczas nie były użyte do krycia naturalnego. Długość użytkowania knura 
wynosi średnio od roku do 2 lat. Jest w dużym stopniu uzależniona od równomierności i intensywności 
jego eksploatacji. 

Przed nadmierną eksploatacją knura zabezpiecza przestrzeganie zasad: od osobników młodych 
(w wieku 9-10 miesięcy) pozyskujemy 2 ejakulaty tygodniowo (2 skoki), od nieco starszych (w wieku 
12 miesięcy) - 4 ejakulaty tygodniowo, a w wieku powyżej 12 miesięcy około 4-8 ejakulatów 
tygodniowo, ale nie więcej niż 12. Należy także zwrócić uwagę, że dojrzały knur, kryjący maciory 
w dwóch kolejnych dniach, musi odpocząć przez co najmniej jeden, a najlepiej dwa następne dni, zanim 
będzie mógł być znowu użyty. Dojrzały knur nie powinien być używany częściej niż do 40 razy 
miesięcznie. 

Obserwuje się prawidłowość, że osobniki eksploatowane bardzo intensywnie lub nieregularnie 
są usuwane z rozrodu we wcześniejszym wieku w porównaniu z użytkowanymi równomiernie i 
umiarkowanie intensywnie. Należy zaznaczyć, że osobniki starsze mają skłonność do zatuczania się, 
co związane jest z trudnościami w ich eksploatacji ze względu na zbyt wysoką masę ciała, niechęć do 
krycia. Oprócz wieku, do przyczyn brakowania knurów należą wspomniane wcześniej urazy kończyn, 
zła jakość nasienia, agresywność, aberracje chromosomowe. Intensywność brakowania knurów w 
stadzie przyjmuje się na poziomie 50%.

Przy kryciu naturalnym na jednego knura przypada 20-25 loch. W przypadku stosowania 
inseminacji, na jednego knura można przeznaczyć 130-140 loch, co wynika z podziału ejakulatu knura 
na dawki inseminacyjne. W celu poprawy wyników reprodukcyjnych w fermach towarowych można 
zastosować heterospermię. Polega ona na kryciu lochy dwoma różnymi knurami podczas tej samej 
rui. Efektem takiego sposobu postępowania może być wyższa o około 3-5% płodność loch, co w skali 
globalnej produkcji na fermie ma znaczący wpływ na wynik ekonomiczny.

Żywienie knurów używanych w rozrodzie powinno opierać się o śruty zbożowe - pszenną, 
jęczmienną i owsianą, koncentraty białkowe oraz susze z zielonek i premiksy zawierające właściwy 
zestaw składników mineralnych i witamin. Znaczącą rolę odgrywają preparaty zawierające cynk, 
selen i aminokwasy siarkowe wpływające korzystnie na jakość nasienia i zdrowotność racic. W okresie 
letnim korzystnie jest podawać knurom, wraz z paszą, 1-2 g kwasu askorbinowego (witaminy C) 
dziennie, co wpływa na niwelowanie stresu termicznego, który może się nasilać w upalne dni.

W fermach świń, szczególnie o dużej skali produkcji, wprowadza się określone zabiegi 
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4. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej wykrycie słabych ogniw 
w łańcuchu produkcyjnym.

5. Dbanie o prawidłowy, w zakresie wieku, skład stada podstawowego. Lochy w okresie między 
3 a 5 cyklem rozrodczym są najbardziej produkcyjne.

6. Podawanie lochom karmiącym maksymalnej ilości paszy wysokoenergetycznej, zawierającej 
odpowiednią ilość białka i lizyny.

7. Niezatuczanie loch w okresie prośności.

8. Zwracanie uwagi na utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń dla loch; nie powinna 
ona być niższa od 12°C i wyższa od 25°C.

9. Dysponowanie odpowiednią liczbą knurów, tak by nie wykorzystywać ich do krycia częściej 
niż 1 raz na dobę.

10. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu odporności stada przed chorobami układu 
rozrodczego. 

11. Niedopuszczanie do zbyt wczesnego krycia/inseminacji loszek; optymalny termin dla 
większości ras to masa ciała co najmniej 115-120 kg, wiek około 220 dni.

12. Optymalizowanie systemu utrzymania świń w okresie 21 dni od momentu pokrycia. W tym 
czasie samice winny być utrzymywane indywidualnie. Równie korzystne jest, by przebywały 
one na stanowiskach zbiorowych (np. po 5-6 loch).

13. Niezawodność i profesjonalizm osoby zajmującej się rozrodem.

Analizując przyczyny problemów w rozrodzie hodowcy winni pamiętać o przykazaniach 
powszechnie znanych wśród najlepszych specjalistów. Lista tych przykazań jest następująca:

I. Najczęstszymi przyczynami braku rui są:

a) nieprawidłowy sposób jej wykrywania;

b) ciąża spowodowana przebywaniem w jednym kojcu loszek i knura-wnętra lub knura, 
którego zapomniano wykastrować.

II. Pierwszy miot będzie przyzwoity tylko wtedy, gdy pominięta zostanie pierwsza ruja.

III. Tylko “szczęśliwe”, przebywające w dobrych warunkach, lochy wchodzą regularnie w ruję.

IV. Lochy, które wykazują objawy rui w trakcie laktacji nie powinny być kryte.

V. Jeżeli loszka ani razu nie wykazywała objawów rui w okresie do 8 miesiąca życia, warto 
zastanowić się nad jej wybrakowaniem.

VI. Nie wykorzystywać do krycia knurów, które nie ukończyły 7 miesiąca życia. Optymalny 
okres eksploatacji samca to 12-20 miesiąc życia.

VII. Knur niespełniający swojego zadania winien być wybrakowany. Nie ma leku 
poprawiającego temperament i jakość nasienia.

VIII. W okresie 48 godzin po pokryciu ograniczyć istotnie ilość paszy podawanej lochom, nawet 
poniżej 2 kg/dobę.

IX. Po odsadzeniu nigdy nie należy wprowadzać do wspólnego kojca pierwiastek i wieloródek.

X. Zabieg dwukrotnego krycia lub podwójnej inseminacji najczęściej nie wpływa na 
skuteczność krycia, ale umożliwia uzyskanie liczniejszego miotu.
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karierę rozpłodnika. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie pełnych podłóg oraz ściółki. Korzystne 
dla zdrowia, kondycji i dobrego libido knura jest umożliwienie mu korzystania z wybiegu na 
powietrzu.

Knur jest gotowy do rozrodu w wieku około 8-9 miesięcy. Te osobniki, które mają być doce-
lowo używane w inseminacji należy przyuczyć do skakania na fantom. Najlepiej nadają się do tego 
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co związane jest z trudnościami w ich eksploatacji ze względu na zbyt wysoką masę ciała, niechęć do 
krycia. Oprócz wieku, do przyczyn brakowania knurów należą wspomniane wcześniej urazy kończyn, 
zła jakość nasienia, agresywność, aberracje chromosomowe. Intensywność brakowania knurów w 
stadzie przyjmuje się na poziomie 50%.

Przy kryciu naturalnym na jednego knura przypada 20-25 loch. W przypadku stosowania 
inseminacji, na jednego knura można przeznaczyć 130-140 loch, co wynika z podziału ejakulatu knura 
na dawki inseminacyjne. W celu poprawy wyników reprodukcyjnych w fermach towarowych można 
zastosować heterospermię. Polega ona na kryciu lochy dwoma różnymi knurami podczas tej samej 
rui. Efektem takiego sposobu postępowania może być wyższa o około 3-5% płodność loch, co w skali 
globalnej produkcji na fermie ma znaczący wpływ na wynik ekonomiczny.

Żywienie knurów używanych w rozrodzie powinno opierać się o śruty zbożowe - pszenną, 
jęczmienną i owsianą, koncentraty białkowe oraz susze z zielonek i premiksy zawierające właściwy 
zestaw składników mineralnych i witamin. Znaczącą rolę odgrywają preparaty zawierające cynk, 
selen i aminokwasy siarkowe wpływające korzystnie na jakość nasienia i zdrowotność racic. W okresie 
letnim korzystnie jest podawać knurom, wraz z paszą, 1-2 g kwasu askorbinowego (witaminy C) 
dziennie, co wpływa na niwelowanie stresu termicznego, który może się nasilać w upalne dni.

W fermach świń, szczególnie o dużej skali produkcji, wprowadza się określone zabiegi 
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organizacyjne w zakresie rozrodu świń, które służą optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Zabiegi te mają charakter techniczny, bądź też są powiązane ze wsparciem farmakologicznym. Do 
zabiegów technicznych można zaliczyć dobór do kojarzeń, a więc takie przyporządkowanie loch do 
określonego knura, aby uniknąć kojarzeń w bliskim pokrewieństwie, a w rezultacie uniknąć 
niepożądanego stopnia zinbredowania kojarzonych osobników. Zbyt wysokie spokrewnienie niesie 
bowiem wiele negatywnych skutków, począwszy od zaburzeń w rozrodzie, możliwości wystąpienia 
związanych z nim określonych jednostek chorobowych, jak również obniżenie wskaźników 
produkcyjnych. Ważnym zabiegiem technicznym jest tworzenie grup technologicznych loch będących 
w podobnej fazie cyklu płciowego, o ustalonej hierarchii stada, ale również dopasowanych pod 
względem wielkości i masy ciała do knura, który będzie stosowany do krycia (w przypadku krycia 
naturalnego). Jest to jednocześnie zabieg mający duże znaczenie w organizacji rytmu produkcji na 
fermie i związany z możliwościami zachowania zasady utrzymania zwierząt w pomieszczeniach 
w cyklach cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne- całe pomieszczenie puste), co niewątpliwie poprawia 
warunki higieniczne chowu. Liczba grup technologicznych zależy od długości cyklu, liczby kojców 
porodowych, wielkości warchlakarni i tuczarni. Wielkość grupy zależy od liczby loch stada 
podstawowego i liczby kojców porodowych. Liczbę grup wyliczamy dzieląc okres międzymiotu (okres 
ciąży i karmienia oraz dni nieproduktywne) przez rytm odsadzania (w tygodniach). Po podzieleniu 
całkowitej liczby loch w chlewni przez liczbę grup uzyskamy liczbę loch w grupie. Ważną rolę odgrywa 
dzień odsadzania prosiąt od loch i związany z nim termin wystąpienia rui. Najczęściej, ze względów 
organizacyjnych, odsadzanie przeprowadza się w czwartki, co w połączeniu ze sterowanym 
kontaktem z knurem (np. poprzez przegrodę kojca) oraz odpowiednim żywieniem spowoduje, że 
u większości loch ruja wystąpi w poniedziałek lub wtorek, a porody prosiąt będą się odbywały 
w czwartki i piątki. W przypadku wykonywania inseminacji korzystny wpływ ma obecność knura, 
która poprawia reakcję lochy przy przyjmowaniu nasienia oraz stymuluje proces zapłodnienia. 
W odniesieniu do loszek pierwiastek, ale również loch w celu stymulacji pierwszej rui dobrym 
rozwiązaniem jest tzw. flushing, czyli żywienie loszek do woli paszą o zwiększonej koncentracji 
energii.

Oprócz zabiegów technicznych, na niektórych etapach procesu rozrodu świń, niekiedy stosowane 
jest wsparcie farmakologiczne. Do takich technik wspomagania rozrodu należy hormonalna 
stymulacja rui. W uzasadnionych przypadkach, np. w celu zapewnienia właściwego rytmu 
produkcyjnego na fermie, możemy pobudzać i stymulować występowanie rui u loch poprzez 
zastosowanie hormonów gonadotropowych, na przykład PG 600. U loszek zaleca się 
synchronizację rui, na przykład przy użyciu preparatu Regumate, którego działanie oparte jest na 
blokadzie progesteronowej. Działania te prowadzi lekarz weterynarii. Innym okresem cyklu 
reprodukcyjnego, w którym można spotkać się z działaniem farmakologicznym, jest okres porodu. 
Z podobnych przyczyn natury organizacyjnej, jak to podano przy stymulacji rui, jak 
i w związku z tym, że w stadzie mogą występować lochy, które mają trudności z akcją porodową, 
przedłużającym się jej rozpoczęciem czy brakiem skurczów porodowych podawane są lochom 
preparaty, których zadaniem jest indukcja i synchronizacja porodów. Należą do nich preparaty 
zawierające oksytocynę, czyli hormon wywołujący skurcze macicy oraz prostaglandyny wywołujące 
akcję porodową w czasie 24-36 godzin od momentu podania. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
stosowanie preparatów farmakologicznych w odniesieniu do sterowania procesami rozrodczymi świń 
powinno mieć miejsce tylko w koniecznych przypadkach. Farmaceutyki nie zastąpią dobrej 
organizacji i zarządzania fermą świń. Praktyka wskazuje, że większość problemów w rozrodzie 
spowodowana jest tzw. błędem ludzkim, a zatem należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
kompetencje i fachowe przygotowanie pracowników ferm, którzy odpowiedzialni są za poszczególne 
etapy rozrodu.
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5. Wybrane elementy prawidłowego 
przygotowania loch do rozrodu

Prawidłowe przygotowanie loszek do rozrodu jest jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o efektywności produkcji trzody chlewnej. Jest to możliwe wówczas, kiedy od 
pierwszych dni życia utrzymywana jest ona we właściwych warunkach środowiskowych, 
gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań i potrzeb bytowo-produkcyjnych oraz jest 
prawidłowo żywiona i pielęgnowana. Przyszła matka musi bezproblemowo przebyć trudne 
i decydujące o jej dalszym życiu i użytkowości okresy: okołoporodowy i okołoodsadzeniowy. Od dnia 
odsadzenia, przez cały okres przebywania w odchowalni, musi się prawidłowo rozwijać 
i dojrzewać tak, aby w chwili pierwszego krycia być w odpowiednim wieku, tzn. w 210-230 dniu 
życia i przy masie ciała 130 - 150 kg. Ponadto musi mieć już za sobą zakończony rozwój somatyczny. 
Aby zagwarantować loszkom harmonijny, równomierny wzrost i rozwój, wraz z jednoczesnym 
i zsynchronizowanym dojrzewaniem somatycznym i płciowym, trzeba je prawidłowo prowadzić, aby 
w  okresie od odsadzenia nie przyrastały więcej niż 600 - 700 g dziennie.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego przygotowania loszek do rozrodu jest także korelacja 
pomiędzy terminem przyjścia na świat przyszłej matki a czasem pojawienia się u niej pierwszej rui. 
Loszki urodzone w miesiącach wiosennych wcześniej wchodzą w ruję niż loszki urodzone 
w miesiącach jesiennych. Jest to związane zarówno z temperaturami w okresie odchowu, jak i ilością 
światła w poszczególnych etapach ich rozwoju.

Pojawianie się pierwszych objawów rui w wieku 6 - 8 miesięcy musi być już zdecydowanym 
sygnałem i początkiem dalszej pracy hodowcy nad właściwym przygotowaniem loszek do rozrodu 
i pierwszego krycia. W tym okresie loszki reprodukcyjne powinny już przebywać w specjalnie 
przeznaczonych dla nich pomieszczeniach, z odpowiednia ilością światła - do 200-250 lx przez okres 
kilkunastu godzin w ciągu doby. Muszą również otrzymywać specjalistyczną paszę dla loszek 
hodowlanych. Optymalnym i doskonale sprawdzającym się w praktyce rozwiązaniem jest 
przygotowanie loszkom remontowym dwóch zróżnicowanych pasz LH: od 60 do 90 kg masy ciała i od 
90 kg do pokrycia. Do masy ciała 90-100 kg loszki powinny być utrzymywane w całkowitej izolacji od 
knura. Loszki odchowywane w tuczarniach i wybierane stamtąd do krycia (zazwyczaj na krótko przed 
pierwszym kryciem) mają zwykle odpowiednią masę ciała, ale często są jeszcze niedojrzałe do 
rozrodu. Efektem tego są problemy z rozrodem: zbyt mała liczba loszek prawidłowo manifestujących 
objawy rui, duża liczna samic powtarzających ruję, mało liczne i niewyrównane mioty oraz niemal 
pewne problemy z ponownym wejściem w następny cykl rozrodczy. Aby zapobiec takim sytuacjom 
koniecznym jest, aby loszki przeznaczone i zakwalifikowane wcześniej do rozrodu były poddane 
systematycznemu monitoringowi wzrostu i selekcji. Aby prawidłowo wprowadzić loszki w rozród, 
trzeba możliwie jak najwcześniej rozpocząć obserwacje pierwszych pojawiających się rui i prowadzić 
pełną ewidencję wraz ze szczegółowymi zapisami zaszłości. Ewidencjonowanie wszystkich rui 
u młodych loszek pozwala na precyzyjne określenie terminu krycia oraz na racjonalne 
wykorzystanie okresu pomiędzy tzw. rują właściwą (tą, w której inseminuje się loszkę po raz 
pierwszy ) a rują ją poprzedzającą. Ten okres należy wykorzystać na dobre przygotowanie 
narządu rozrodczego loszki do pierwszej ciąży.

Jednym ze sposobów jest flushing (więcej na temat flushingu w rozdziale 10). Innym sposobem na 
wykorzystanie okresu poprzedzającego ruję właściwą jest wykonanie tzw. zabiegu preinseminacji 
z zastosowaniem syntetycznej plazmy nasienia knura. Polega on na wykonaniu inseminacji próbnej 
w rui poprzedzającej bezpośrednio ruję właściwą i ma na celu lepsze przygotowanie błony śluzowej 
narządu rozrodczego do przyjęcia nasienia w następnej rui oraz lepszej implantacji zarodków, a także 
wyeliminowanie stresu loszki, spowodowanego pierwszą inseminacją. Zabieg preinseminacji można 
wykonywać specjalnym, zaopatrzonym w kalibrowany cewnik sprzętem i połączyć go z pomiarem 
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organizacyjne w zakresie rozrodu świń, które służą optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Zabiegi te mają charakter techniczny, bądź też są powiązane ze wsparciem farmakologicznym. Do 
zabiegów technicznych można zaliczyć dobór do kojarzeń, a więc takie przyporządkowanie loch do 
określonego knura, aby uniknąć kojarzeń w bliskim pokrewieństwie, a w rezultacie uniknąć 
niepożądanego stopnia zinbredowania kojarzonych osobników. Zbyt wysokie spokrewnienie niesie 
bowiem wiele negatywnych skutków, począwszy od zaburzeń w rozrodzie, możliwości wystąpienia 
związanych z nim określonych jednostek chorobowych, jak również obniżenie wskaźników 
produkcyjnych. Ważnym zabiegiem technicznym jest tworzenie grup technologicznych loch będących 
w podobnej fazie cyklu płciowego, o ustalonej hierarchii stada, ale również dopasowanych pod 
względem wielkości i masy ciała do knura, który będzie stosowany do krycia (w przypadku krycia 
naturalnego). Jest to jednocześnie zabieg mający duże znaczenie w organizacji rytmu produkcji na 
fermie i związany z możliwościami zachowania zasady utrzymania zwierząt w pomieszczeniach 
w cyklach cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne- całe pomieszczenie puste), co niewątpliwie poprawia 
warunki higieniczne chowu. Liczba grup technologicznych zależy od długości cyklu, liczby kojców 
porodowych, wielkości warchlakarni i tuczarni. Wielkość grupy zależy od liczby loch stada 
podstawowego i liczby kojców porodowych. Liczbę grup wyliczamy dzieląc okres międzymiotu (okres 
ciąży i karmienia oraz dni nieproduktywne) przez rytm odsadzania (w tygodniach). Po podzieleniu 
całkowitej liczby loch w chlewni przez liczbę grup uzyskamy liczbę loch w grupie. Ważną rolę odgrywa 
dzień odsadzania prosiąt od loch i związany z nim termin wystąpienia rui. Najczęściej, ze względów 
organizacyjnych, odsadzanie przeprowadza się w czwartki, co w połączeniu ze sterowanym 
kontaktem z knurem (np. poprzez przegrodę kojca) oraz odpowiednim żywieniem spowoduje, że 
u większości loch ruja wystąpi w poniedziałek lub wtorek, a porody prosiąt będą się odbywały 
w czwartki i piątki. W przypadku wykonywania inseminacji korzystny wpływ ma obecność knura, 
która poprawia reakcję lochy przy przyjmowaniu nasienia oraz stymuluje proces zapłodnienia. 
W odniesieniu do loszek pierwiastek, ale również loch w celu stymulacji pierwszej rui dobrym 
rozwiązaniem jest tzw. flushing, czyli żywienie loszek do woli paszą o zwiększonej koncentracji 
energii.

Oprócz zabiegów technicznych, na niektórych etapach procesu rozrodu świń, niekiedy stosowane 
jest wsparcie farmakologiczne. Do takich technik wspomagania rozrodu należy hormonalna 
stymulacja rui. W uzasadnionych przypadkach, np. w celu zapewnienia właściwego rytmu 
produkcyjnego na fermie, możemy pobudzać i stymulować występowanie rui u loch poprzez 
zastosowanie hormonów gonadotropowych, na przykład PG 600. U loszek zaleca się 
synchronizację rui, na przykład przy użyciu preparatu Regumate, którego działanie oparte jest na 
blokadzie progesteronowej. Działania te prowadzi lekarz weterynarii. Innym okresem cyklu 
reprodukcyjnego, w którym można spotkać się z działaniem farmakologicznym, jest okres porodu. 
Z podobnych przyczyn natury organizacyjnej, jak to podano przy stymulacji rui, jak 
i w związku z tym, że w stadzie mogą występować lochy, które mają trudności z akcją porodową, 
przedłużającym się jej rozpoczęciem czy brakiem skurczów porodowych podawane są lochom 
preparaty, których zadaniem jest indukcja i synchronizacja porodów. Należą do nich preparaty 
zawierające oksytocynę, czyli hormon wywołujący skurcze macicy oraz prostaglandyny wywołujące 
akcję porodową w czasie 24-36 godzin od momentu podania. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
stosowanie preparatów farmakologicznych w odniesieniu do sterowania procesami rozrodczymi świń 
powinno mieć miejsce tylko w koniecznych przypadkach. Farmaceutyki nie zastąpią dobrej 
organizacji i zarządzania fermą świń. Praktyka wskazuje, że większość problemów w rozrodzie 
spowodowana jest tzw. błędem ludzkim, a zatem należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
kompetencje i fachowe przygotowanie pracowników ferm, którzy odpowiedzialni są za poszczególne 
etapy rozrodu.
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5. Wybrane elementy prawidłowego 
przygotowania loch do rozrodu

Prawidłowe przygotowanie loszek do rozrodu jest jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o efektywności produkcji trzody chlewnej. Jest to możliwe wówczas, kiedy od 
pierwszych dni życia utrzymywana jest ona we właściwych warunkach środowiskowych, 
gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań i potrzeb bytowo-produkcyjnych oraz jest 
prawidłowo żywiona i pielęgnowana. Przyszła matka musi bezproblemowo przebyć trudne 
i decydujące o jej dalszym życiu i użytkowości okresy: okołoporodowy i okołoodsadzeniowy. Od dnia 
odsadzenia, przez cały okres przebywania w odchowalni, musi się prawidłowo rozwijać 
i dojrzewać tak, aby w chwili pierwszego krycia być w odpowiednim wieku, tzn. w 210-230 dniu 
życia i przy masie ciała 130 - 150 kg. Ponadto musi mieć już za sobą zakończony rozwój somatyczny. 
Aby zagwarantować loszkom harmonijny, równomierny wzrost i rozwój, wraz z jednoczesnym 
i zsynchronizowanym dojrzewaniem somatycznym i płciowym, trzeba je prawidłowo prowadzić, aby 
w  okresie od odsadzenia nie przyrastały więcej niż 600 - 700 g dziennie.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego przygotowania loszek do rozrodu jest także korelacja 
pomiędzy terminem przyjścia na świat przyszłej matki a czasem pojawienia się u niej pierwszej rui. 
Loszki urodzone w miesiącach wiosennych wcześniej wchodzą w ruję niż loszki urodzone 
w miesiącach jesiennych. Jest to związane zarówno z temperaturami w okresie odchowu, jak i ilością 
światła w poszczególnych etapach ich rozwoju.

Pojawianie się pierwszych objawów rui w wieku 6 - 8 miesięcy musi być już zdecydowanym 
sygnałem i początkiem dalszej pracy hodowcy nad właściwym przygotowaniem loszek do rozrodu 
i pierwszego krycia. W tym okresie loszki reprodukcyjne powinny już przebywać w specjalnie 
przeznaczonych dla nich pomieszczeniach, z odpowiednia ilością światła - do 200-250 lx przez okres 
kilkunastu godzin w ciągu doby. Muszą również otrzymywać specjalistyczną paszę dla loszek 
hodowlanych. Optymalnym i doskonale sprawdzającym się w praktyce rozwiązaniem jest 
przygotowanie loszkom remontowym dwóch zróżnicowanych pasz LH: od 60 do 90 kg masy ciała i od 
90 kg do pokrycia. Do masy ciała 90-100 kg loszki powinny być utrzymywane w całkowitej izolacji od 
knura. Loszki odchowywane w tuczarniach i wybierane stamtąd do krycia (zazwyczaj na krótko przed 
pierwszym kryciem) mają zwykle odpowiednią masę ciała, ale często są jeszcze niedojrzałe do 
rozrodu. Efektem tego są problemy z rozrodem: zbyt mała liczba loszek prawidłowo manifestujących 
objawy rui, duża liczna samic powtarzających ruję, mało liczne i niewyrównane mioty oraz niemal 
pewne problemy z ponownym wejściem w następny cykl rozrodczy. Aby zapobiec takim sytuacjom 
koniecznym jest, aby loszki przeznaczone i zakwalifikowane wcześniej do rozrodu były poddane 
systematycznemu monitoringowi wzrostu i selekcji. Aby prawidłowo wprowadzić loszki w rozród, 
trzeba możliwie jak najwcześniej rozpocząć obserwacje pierwszych pojawiających się rui i prowadzić 
pełną ewidencję wraz ze szczegółowymi zapisami zaszłości. Ewidencjonowanie wszystkich rui 
u młodych loszek pozwala na precyzyjne określenie terminu krycia oraz na racjonalne 
wykorzystanie okresu pomiędzy tzw. rują właściwą (tą, w której inseminuje się loszkę po raz 
pierwszy ) a rują ją poprzedzającą. Ten okres należy wykorzystać na dobre przygotowanie 
narządu rozrodczego loszki do pierwszej ciąży.

Jednym ze sposobów jest flushing (więcej na temat flushingu w rozdziale 10). Innym sposobem na 
wykorzystanie okresu poprzedzającego ruję właściwą jest wykonanie tzw. zabiegu preinseminacji 
z zastosowaniem syntetycznej plazmy nasienia knura. Polega on na wykonaniu inseminacji próbnej 
w rui poprzedzającej bezpośrednio ruję właściwą i ma na celu lepsze przygotowanie błony śluzowej 
narządu rozrodczego do przyjęcia nasienia w następnej rui oraz lepszej implantacji zarodków, a także 
wyeliminowanie stresu loszki, spowodowanego pierwszą inseminacją. Zabieg preinseminacji można 
wykonywać specjalnym, zaopatrzonym w kalibrowany cewnik sprzętem i połączyć go z pomiarem 
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długości pochwy u loszek. Istnieje bowiem korelacja pomiędzy długością pochwy i wielkością macicy 
samicy. Im większy narząd rozrodczy loszki, tym większe są jej możliwości reprodukcyjne.

W przypadku loszek pochodzących z zakupu, zaraz po przywiezieniu ich do gospodarstwa należy 
bezwzględnie przeprowadzić, trwający od 6 do 8 tygodni, proces aklimatyzacji. Ma on celu adaptację 
nowo zakupionych zwierząt do lokalnych warunków środowiskowych oraz kontakt z występującymi 
w danym środowisku patogenami. Jest to również okres ostatniej fazy dojrzewania loszek do rozrodu. 
W tym okresie należy uważnie obserwować pojawiające się po transporcie ruje i bardzo szczegółowo 
je ewidencjonować. W żadnym wypadku nie należy kryć/inseminować loszek w pierwszej rui po ich 
przybyciu do gospodarstwa.

W okresie aklimatyzacji loszek należy również przeprowadzić ich kwarantannę. Zgodnie 
z zaleceniami lekarza weterynarii nadzorującego stado, należy przeprowadzić wszystkie szczepienia 
ochronne i zabiegi profilaktyczne.

W okresie przygotowania loszek do pierwszego krycia powinny one przebywać w kojcach 
zbiorowych, co ułatwia ich stymulację. Młode loszki powinny przebywać w suchych i jasnych 
pomieszczeniach (o natężeniu światła nie mniejszym niż 100-150 lx i temperaturze ok. 18°C), 

2w których minimalna powierzchnia części legowiskowej na 1 sztukę wynosi ok. 1 m . Powinny mieć 
zapewniony nieograniczony dostęp do zawsze świeżej i zawsze czystej wody.

Poród u lochy nie powinien trwać dłużej niż 5 - 6 godzin. Odstępy pomiędzy rodzącymi się prosięta-
mi nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Wyjątkiem jest czas trwania przerwy między pierwszym a drugim 
prosięciem. Locha przystępująca do porodu nie może być najedzona; na 2 dni przed porodem powinna 
przede wszystkim pić wodę, natomiast paszę otrzymywać w bardzo niewielkiej ilości - około pół kilo-
grama dziennie. Nowo narodzone prosięta należy umieścić pod lampą grzewczą. Jeśli czas porodu jest 
dłuższy, trzeba podawać zalecane przez lekarza weterynarii hormony, tj. oksytocynę. Po zakończonym 
porodzie oraz w jego trakcie prosięta cały czas powinny pobierać siarę. Po godzinie locha powinna 
urodzić łożysko. Przez trzy dni należy kontrolować temperaturę. W przypadku zbyt dużej mleczności 
dosadzać do lochy prosięta starsze, w przypadku zbyt małej należy postępować jak przy MMA.

6. Rozród jako proces fizjologiczny

Rolę zegara kontrolującego długość cyklu owulacyjnego spełnia ciałko żółte. Z chwilą pęknięcia 
pęcherzyka Graafa naczynia krwionośne uzyskują do nich dostęp, doprowadzając prostaglandynę, co 
wywołuje proces „rozpuszczenia” ciałka żółtego.

Sekwencje zdarzeń w cyklu owulacyjnym:

1. Za pierwsze zdarzenie uznać można zanik ciałka żółtego - w około 17 dniu cyklu, w wyniku 
luteolitycznego działania prostaglandyny F2 wytwarzanej przez śluzówkę macicy i lokalnie 
docierającej do jajnika.

2. Na skutek związanego z tym spadku poziomu progesteronu dochodzi, na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, do wzrostu poziomu FSH (hormonu folikulotropowego), w następstwie czego 
dojrzewające pęcherzyki Graafa zaczynają wydzielać znaczne ilości hormonów sterydowych, 
szczególnie estrogenów, ale także androgenów, które osiągają maksymalny poziom już po 
około 24 godzinach.

3. Wzrost poziomu estrogenów powoduje, po około 12 godzinach, wzrost częstotliwości 
„wyrzutów” epizodycznych LH (hormonu luteinizującego) oraz ostatecznie „wyrzut” 
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przedowulacyjny LH z przysadki. „Wyrzuty” LH indukowane są tylko w nieobecności 
progesteronu. LH powoduje dynamiczny rozrost i pęknięcie pęcherzyka Graafa. Obok 
indukowania owulacji, dodatkową funkcją LH przenikającego do pęcherzyka, jest 
programowanie przyszłej aktywności wydzielniczej komórek warstwy ziarnistej.

4. W następstwie wzrostu poziomu estrogenów i androgenów we krwi, zwierzę zaczyna 
przejawiać objawy rui, podczas której ilość wspomnianych hormonów sterydowych 
wyraźnie spada.

5. Owulacja zaczyna się w 24 godziny po wzroście poziomu LH. W fazie tej następuje 
zwiększony przepływ krwi przez komórki warstwy ziarnistej, które rozpoczynają 
wydzielanie progesteronu.

6. Wraz z rozwojem ciałka żółtego dochodzi do bardzo wyraźnego wzrostu poziomu 
progesteronu. Ciałko żółte wykazuje wzrastającą zależność od wydzielonych przez 
przysadkę niewielkich, lecz stałych ilości LH i prolaktyny. Wysoki poziom progesteronu 
zapobiega nagłym wzrostom poziomu LH w odpowiedzi na przypadkowe przyspieszenie 
rozwoju pęcherzyków Graafa, prowadzące do wydzielania estrogenu.

Przedstawione, warunkowane działaniem hormonów gonadotropowych, regularne zmiany 
czynności jajnika, skorelowane są z cyklicznym charakterem zmian w obrębie dróg rodnych.

Zmiany w obrębie dróg rodnych pozwalają wyróżnić u loch następujące okresy: ruję (estrus) - 1-2 
dzień cyklu; okres porujowy (metestrus) 3-6 dzień cyklu; okres międzyrujowy (diestrus) I, 7-12 dzień 
cyklu i II 13-17 dzień cyklu; okres przedrujowy (proestrus) 18-21 dzień cyklu. U świń fazie 
pęcherzykowej cyklu jajnikowego odpowiadają okresy - przedrujowy i rui, fazie lutealnej okresy - 
porujowy i międzyrujowy.

Układ rozrodczy lochy składa się z dwóch gruczołów płciowych - jajników, dwóch jajowodów, 
macicy, pochwy z przedsionkiem i sromu z łechtaczką. W jajnikach wytwarzane są komórki jajowe, 
przemieszczane następnie do jajowodów. Ponadto w jajnikach produkowane są hormony sterujące 
cyklem płciowym i rozwojem cech płciowych.

Warstwa korowa jajników jest miejscem, w którym powstają i dojrzewają komórki jajowe. Są one 
w różnych stadiach rozwoju, w związku z tym osiągają różną wielkość. Bezpośrednio pod osłoną 
białawą jajnika znajdują się najmniejsze pęcherzyki jajowe I rzędu, wytworzone jeszcze w okresie 
życia płodowego. W warstwach głębszych zwiększają one swoje rozmiary i występują już jako 
pęcherzyki jajowe II rzędu. W pęcherzykach jajowych o większych rozmiarach, widocznych gołym 
okiem w nabłonku pęcherzykowym, tworzą one wolne przestrzenie, z których w następnym etapie 
rozwoju powstaje jama pęcherzykowa wyścielona błoną ziarnistą. Pęcherzyk III rzędu jest tworem 
dużym (średnica 7-10 mm) wypełnionym płynem pęcherzykowym i uwypuklonym ponad 
powierzchnie jajnika. Błona jajnikowa w miejscu uwypuklonym, na tzw. wzgórku jajonośnym pęka, 
uwalniając jajo. Podczas owulacji pękają naczynia otoczki pęcherzykowej, a powstały skrzep wraz 
z komórkami błony ziarnistej i otoczki pęcherzykowej tworzy ciałka żółte. Zadaniem jajowodów jest 
odprowadzenie komórek jajowych do macicy. W jajowodach ma miejsce dojrzewanie komórek 
jajowych, a następnie ich zapłodnienie i bruzdkowanie zapłodnionego jaja, które dostaje się do macicy 
po upływie 2-4 dni od zapłodnienia.

Macica jest narządem, w którym rozwija się zarodek. Główna jej część jest umieszczona w jamie 
brzusznej, a tylko część w jamie miedniczej, pomiędzy jelitem prostym a pęcherzem moczowym. 
U loch występuje macica dwurożna, w której wyróżnia się rogi, trzon i szyjkę. Rogi macicy znajdują się 
w jamie brzusznej. Do przednich końców rogów dochodzą jajowody. U loch wieloródek rogi są bardzo 
długie- osiągają długość łącznie 200 cm.

Pochwa, tzn. żeński narząd kopulacyjny, jest kanałem mięśniowo-błoniastym o długości 10-17 cm.
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długości pochwy u loszek. Istnieje bowiem korelacja pomiędzy długością pochwy i wielkością macicy 
samicy. Im większy narząd rozrodczy loszki, tym większe są jej możliwości reprodukcyjne.

W przypadku loszek pochodzących z zakupu, zaraz po przywiezieniu ich do gospodarstwa należy 
bezwzględnie przeprowadzić, trwający od 6 do 8 tygodni, proces aklimatyzacji. Ma on celu adaptację 
nowo zakupionych zwierząt do lokalnych warunków środowiskowych oraz kontakt z występującymi 
w danym środowisku patogenami. Jest to również okres ostatniej fazy dojrzewania loszek do rozrodu. 
W tym okresie należy uważnie obserwować pojawiające się po transporcie ruje i bardzo szczegółowo 
je ewidencjonować. W żadnym wypadku nie należy kryć/inseminować loszek w pierwszej rui po ich 
przybyciu do gospodarstwa.

W okresie aklimatyzacji loszek należy również przeprowadzić ich kwarantannę. Zgodnie 
z zaleceniami lekarza weterynarii nadzorującego stado, należy przeprowadzić wszystkie szczepienia 
ochronne i zabiegi profilaktyczne.

W okresie przygotowania loszek do pierwszego krycia powinny one przebywać w kojcach 
zbiorowych, co ułatwia ich stymulację. Młode loszki powinny przebywać w suchych i jasnych 
pomieszczeniach (o natężeniu światła nie mniejszym niż 100-150 lx i temperaturze ok. 18°C), 

2w których minimalna powierzchnia części legowiskowej na 1 sztukę wynosi ok. 1 m . Powinny mieć 
zapewniony nieograniczony dostęp do zawsze świeżej i zawsze czystej wody.

Poród u lochy nie powinien trwać dłużej niż 5 - 6 godzin. Odstępy pomiędzy rodzącymi się prosięta-
mi nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Wyjątkiem jest czas trwania przerwy między pierwszym a drugim 
prosięciem. Locha przystępująca do porodu nie może być najedzona; na 2 dni przed porodem powinna 
przede wszystkim pić wodę, natomiast paszę otrzymywać w bardzo niewielkiej ilości - około pół kilo-
grama dziennie. Nowo narodzone prosięta należy umieścić pod lampą grzewczą. Jeśli czas porodu jest 
dłuższy, trzeba podawać zalecane przez lekarza weterynarii hormony, tj. oksytocynę. Po zakończonym 
porodzie oraz w jego trakcie prosięta cały czas powinny pobierać siarę. Po godzinie locha powinna 
urodzić łożysko. Przez trzy dni należy kontrolować temperaturę. W przypadku zbyt dużej mleczności 
dosadzać do lochy prosięta starsze, w przypadku zbyt małej należy postępować jak przy MMA.

6. Rozród jako proces fizjologiczny

Rolę zegara kontrolującego długość cyklu owulacyjnego spełnia ciałko żółte. Z chwilą pęknięcia 
pęcherzyka Graafa naczynia krwionośne uzyskują do nich dostęp, doprowadzając prostaglandynę, co 
wywołuje proces „rozpuszczenia” ciałka żółtego.

Sekwencje zdarzeń w cyklu owulacyjnym:

1. Za pierwsze zdarzenie uznać można zanik ciałka żółtego - w około 17 dniu cyklu, w wyniku 
luteolitycznego działania prostaglandyny F2 wytwarzanej przez śluzówkę macicy i lokalnie 
docierającej do jajnika.

2. Na skutek związanego z tym spadku poziomu progesteronu dochodzi, na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, do wzrostu poziomu FSH (hormonu folikulotropowego), w następstwie czego 
dojrzewające pęcherzyki Graafa zaczynają wydzielać znaczne ilości hormonów sterydowych, 
szczególnie estrogenów, ale także androgenów, które osiągają maksymalny poziom już po 
około 24 godzinach.

3. Wzrost poziomu estrogenów powoduje, po około 12 godzinach, wzrost częstotliwości 
„wyrzutów” epizodycznych LH (hormonu luteinizującego) oraz ostatecznie „wyrzut” 
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przedowulacyjny LH z przysadki. „Wyrzuty” LH indukowane są tylko w nieobecności 
progesteronu. LH powoduje dynamiczny rozrost i pęknięcie pęcherzyka Graafa. Obok 
indukowania owulacji, dodatkową funkcją LH przenikającego do pęcherzyka, jest 
programowanie przyszłej aktywności wydzielniczej komórek warstwy ziarnistej.

4. W następstwie wzrostu poziomu estrogenów i androgenów we krwi, zwierzę zaczyna 
przejawiać objawy rui, podczas której ilość wspomnianych hormonów sterydowych 
wyraźnie spada.

5. Owulacja zaczyna się w 24 godziny po wzroście poziomu LH. W fazie tej następuje 
zwiększony przepływ krwi przez komórki warstwy ziarnistej, które rozpoczynają 
wydzielanie progesteronu.

6. Wraz z rozwojem ciałka żółtego dochodzi do bardzo wyraźnego wzrostu poziomu 
progesteronu. Ciałko żółte wykazuje wzrastającą zależność od wydzielonych przez 
przysadkę niewielkich, lecz stałych ilości LH i prolaktyny. Wysoki poziom progesteronu 
zapobiega nagłym wzrostom poziomu LH w odpowiedzi na przypadkowe przyspieszenie 
rozwoju pęcherzyków Graafa, prowadzące do wydzielania estrogenu.

Przedstawione, warunkowane działaniem hormonów gonadotropowych, regularne zmiany 
czynności jajnika, skorelowane są z cyklicznym charakterem zmian w obrębie dróg rodnych.

Zmiany w obrębie dróg rodnych pozwalają wyróżnić u loch następujące okresy: ruję (estrus) - 1-2 
dzień cyklu; okres porujowy (metestrus) 3-6 dzień cyklu; okres międzyrujowy (diestrus) I, 7-12 dzień 
cyklu i II 13-17 dzień cyklu; okres przedrujowy (proestrus) 18-21 dzień cyklu. U świń fazie 
pęcherzykowej cyklu jajnikowego odpowiadają okresy - przedrujowy i rui, fazie lutealnej okresy - 
porujowy i międzyrujowy.

Układ rozrodczy lochy składa się z dwóch gruczołów płciowych - jajników, dwóch jajowodów, 
macicy, pochwy z przedsionkiem i sromu z łechtaczką. W jajnikach wytwarzane są komórki jajowe, 
przemieszczane następnie do jajowodów. Ponadto w jajnikach produkowane są hormony sterujące 
cyklem płciowym i rozwojem cech płciowych.

Warstwa korowa jajników jest miejscem, w którym powstają i dojrzewają komórki jajowe. Są one 
w różnych stadiach rozwoju, w związku z tym osiągają różną wielkość. Bezpośrednio pod osłoną 
białawą jajnika znajdują się najmniejsze pęcherzyki jajowe I rzędu, wytworzone jeszcze w okresie 
życia płodowego. W warstwach głębszych zwiększają one swoje rozmiary i występują już jako 
pęcherzyki jajowe II rzędu. W pęcherzykach jajowych o większych rozmiarach, widocznych gołym 
okiem w nabłonku pęcherzykowym, tworzą one wolne przestrzenie, z których w następnym etapie 
rozwoju powstaje jama pęcherzykowa wyścielona błoną ziarnistą. Pęcherzyk III rzędu jest tworem 
dużym (średnica 7-10 mm) wypełnionym płynem pęcherzykowym i uwypuklonym ponad 
powierzchnie jajnika. Błona jajnikowa w miejscu uwypuklonym, na tzw. wzgórku jajonośnym pęka, 
uwalniając jajo. Podczas owulacji pękają naczynia otoczki pęcherzykowej, a powstały skrzep wraz 
z komórkami błony ziarnistej i otoczki pęcherzykowej tworzy ciałka żółte. Zadaniem jajowodów jest 
odprowadzenie komórek jajowych do macicy. W jajowodach ma miejsce dojrzewanie komórek 
jajowych, a następnie ich zapłodnienie i bruzdkowanie zapłodnionego jaja, które dostaje się do macicy 
po upływie 2-4 dni od zapłodnienia.

Macica jest narządem, w którym rozwija się zarodek. Główna jej część jest umieszczona w jamie 
brzusznej, a tylko część w jamie miedniczej, pomiędzy jelitem prostym a pęcherzem moczowym. 
U loch występuje macica dwurożna, w której wyróżnia się rogi, trzon i szyjkę. Rogi macicy znajdują się 
w jamie brzusznej. Do przednich końców rogów dochodzą jajowody. U loch wieloródek rogi są bardzo 
długie- osiągają długość łącznie 200 cm.

Pochwa, tzn. żeński narząd kopulacyjny, jest kanałem mięśniowo-błoniastym o długości 10-17 cm.
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Do zewnętrznych narządów rozrodczych zalicza się srom. U loch ma on formę podłużnego otworu, 
ujętego w dwa fałdy, czyli wargi sromowe.

Rozwój zarodka. O ile u pierwiastek owuluje od 14 do 18 zdolnych do zapłodnienia komórek 
jajowych, to już u loch jest ich nawet 25. Jeżeli w lejku jajowodu na komórkę jajową oczekują plemniki, 
wówczas dochodzi do zapłodnienia. Zapłodniona komórka ulega szybkim podziałom i przedostaje się 
do macicy. Stąd informuje organizm matki, około 12. dnia po kryciu, poprzez sygnał hormonalny 
(estrogeny), że doszło do zapłodnienia. Zarodki blokują uwalnianie PGF  i ciąża jest utrzymana. Jeśli 2α

zarodków jest mniej niż 5, wówczas dochodzi do przerwania ciąży. Około 20. dnia życia produkowane 
przez zarodki estrogeny zapoczątkowują tworzenie się łożyska i wówczas przytwierdzają się do błony 
wewnątrz macicy. Po ułożyskowaniu następuje intensywne odżywianie zarodka przez matkę. 
Około 20. dnia ciąży zarodek ma 0,5 cm długości, a już w 40 dobie 5 cm. W 70. dobie życia płodowego 
ma 20 cm i waży około 600 gramów.

7. Biotechnologiczne metody 
doskonalenia rozrodu świń

Do uznawanych za biotechniczne metody kierowania rozrodem zalicza się: stymulację 
i synchronizację owulacji, inseminację, diagnostykę ciąży, indukcję porodów oraz kontrolowanie 
czasu trwania porodu.

Stymulacja rui i owulacji u świń. Pod pojęciem stymulacji rui uznaje się zespół zabiegów 
zmierzających do pobudzenia aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo- jajnikowego, czego 
następstwem winno być wystąpienie owulacji i rui z charakterystycznym zespołem objawów. 
Najczęstszą przyczyną zaburzeń w rozrodzie świń nie jest brak rui, lecz występowanie tzw. cichych rui. 
Rozpatrując możliwości stymulacji rui u świń, w pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć tzw. 
biologiczne metody stymulacji owulacji. Polegają one na wykorzystaniu niektórych czynników 
środowiska zewnętrznego, które wpływają na funkcje płciowe organizmu. Korzystny udział w tym 
zakresie ma poprawa żywienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Jak wskazują 
na to obserwacje praktyków, dobre efekty stymulacyjne osiąga się przez poddanie samic działaniu 
krótkotrwałego stresu.

Stymulacja rui i owulacji przy pomocy preparatów hormonalnych. Wykonania 
wymienionego zabiegu można podejmować się jedynie wtedy, gdy wybrane zwierzęta osiągnęły 
dojrzałość rozpłodową oraz są właściwie żywione i utrzymywane. Ze stosowania w omawianym 
zakresie należy wykluczyć preparaty hormonalne zawierające w swoim składzie syntetyczne 
hormony estrogenne.

Stymulacja owulacji u świń przy pomocy gonadotropowych preparatów hormonalnych zalecana 
jest w następujących sytuacjach:

1. U loszek, które osiągnęły dojrzałość rozpłodową (masa ciała około 120 kg oraz wiek 
8 miesięcy), a nie wykazują objawów rui.

2. U pierwiastek po odsadzeniu ich od prosiąt.

3. U loch po odsadzeniu, w przypadku stwierdzenia u nich braku aktywności płciowej 
(anoestrus), do 10. dnia po odsadzeniu.

Przyczyną nieujawniania się zewnętrznych objawów rui u loszek dojrzałych płciowo są 
niejednokrotnie wspomniane wcześniej tzw. ciche ruje, będące wynikiem niskiego poziomu 

- 18 -

CZĘŚĆ I. ROZRÓD

hormonów estrogennych, co z kolei związane jest z dojrzewaniem i owulacją niewielkiej liczby 
pęcherzyków Graafa, m. in. z powodu niskiego poziomu hormonów gonadotropowych lub też 
niewłaściwej częstotliwości i amplitudy pulsacyjnego ich wydzielania. Często bowiem, nie tyle ilość, co 
sposób ich wydzielania, ma znaczenie w rozpoczęciu aktywności płciowej samicy.

Niecelowe jest podawanie preparatów hormonalnych lochom w końcowym okresie laktacji, czego 
efektem miałoby być skrócenie czasu od odsadzenia do wystąpienia rui. Wyniki dotyczące tego typu 
postępowania uwidaczniają bezzasadność takiego zabiegu.

Synchronizacja rui u loszek. Obecnie należy ją przeprowadzać przy pomocy charakteryzującego 
się aktywnością progestacyjną preparatu chemicznego, np. Regumate. Substancją czynną tego 
preparatu jest altrenogest - związek, który nie posiada właściwości teratogennych czy też 
mutagennych. Podobnie jak progesteron, na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego blokuje 
uwalnianie hormonów gonadotropowych - FSH i LH, przez co wstrzymuje owulację i wystąpienie 
objawów rui. Dozowana pod ciśnieniem 1-dobowa dawka preparatu wynosi 5 ml, tj. 20 mg 
altrenogestu/zwierzę. Regumate należy podawać świniom indywidualnie wraz z paszą przez 
kolejnych 18 dni, przy porannym odpasie. Od dokładności aplikacji altrenogestu zależy efektywność 
synchronizacji. Z tego też powodu w kojcu, w którym przebywają świnie poddawane temu zabiegowi, 
liczba zwierząt nie powinna przekraczać 6, a długość koryta umożliwiać loszkom jednoczesny dostęp 
do zadanej paszy. Powyższe warunki gwarantują, że wszystkie wybrane do synchronizacji świnie 
przyjmą zadany preparat.

Synchronizacja rui u loch. W związku z tym, że u loch wydzielanie hormonów FSH i LH 
blokowane jest przez proces laktacji, synchronizacja owulacji ogranicza się do podania hormonów 
gonadotropowych. W celu zsynchronizowania rui u loszek i loch, te ostatnie należy odłączyć od prosiąt 
24 godziny po ostatnim podaniu preparatu Regumate loszkom.

Diagnostyka ciąży. Rozpoznawanie ciąży u świń można prowadzić przy pomocy wielu metod. 
Do najlepszych zaliczyć należy ultrasonografię (badanie przy pomocy ultradźwięków) oraz badanie 
z zastosowaniem preparatów hormonalnych.

Rozpoznanie ciąży przy pomocy ultradźwięków należy wykonywać między 21 a 40 dniem 
po pokryciu. W tym okresie macica zmienia swoje położenie, obniżając się w kierunku powłok 
brzusznych. Jej położenie jest wtedy łatwe do zlokalizowania.

Synchronizacja porodów. Przed wprowadzeniem programu synchronizacji porodów celowe 
jest ustalenie średniego dla gospodarstwa czasu trwania ciąży, który zazwyczaj wynosi około 115 dni. 
Lochom, w okresie 24 godzin przed spodziewanym terminem porodu (zwykle pojawia się już mleko 
w gruczole mlekowym), należy podać prostaglandynę PGF  lub jej syntetyczny analog, np. Prosolvin. 2

W wyniku luteolitycznego działania prostaglandyny PGF  dochodzi do lizy ciałka żółtego ciążowego, 2α

czego rezultatem jest istotne obniżenie poziomu progesteronu. To z kolei prowadzi, po około 
20-30 godzinach, do wystąpienia akcji porodowej. Synchronizacja będzie bardziej precyzyjna, 
jeżeli 12 godzin po aplikacji prostaglandyny synchronizowanym lochom poda się stosowną 
dawkę oksytocyny.

Poród należy kontrolować wraz z lekarzem weterynarii. Do dyspozycji lekarza pozostają hormony 
przyspieszające skurcze mięśniówki macicy lub przeciwnie - tonizujące. Czas trwania porodu musi byś 
krótki - do 6 godzin, a odstępy między rodzącymi się prosiętami powinny być krótsze niż pół godziny. 
W razie przedłużania się tych wartości, niezbędna jest ingerencja dopochwowa, zawsze w rękawicy 
nawilżonej środkiem poślizgowym.

α
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Do zewnętrznych narządów rozrodczych zalicza się srom. U loch ma on formę podłużnego otworu, 
ujętego w dwa fałdy, czyli wargi sromowe.

Rozwój zarodka. O ile u pierwiastek owuluje od 14 do 18 zdolnych do zapłodnienia komórek 
jajowych, to już u loch jest ich nawet 25. Jeżeli w lejku jajowodu na komórkę jajową oczekują plemniki, 
wówczas dochodzi do zapłodnienia. Zapłodniona komórka ulega szybkim podziałom i przedostaje się 
do macicy. Stąd informuje organizm matki, około 12. dnia po kryciu, poprzez sygnał hormonalny 
(estrogeny), że doszło do zapłodnienia. Zarodki blokują uwalnianie PGF  i ciąża jest utrzymana. Jeśli 2α

zarodków jest mniej niż 5, wówczas dochodzi do przerwania ciąży. Około 20. dnia życia produkowane 
przez zarodki estrogeny zapoczątkowują tworzenie się łożyska i wówczas przytwierdzają się do błony 
wewnątrz macicy. Po ułożyskowaniu następuje intensywne odżywianie zarodka przez matkę. 
Około 20. dnia ciąży zarodek ma 0,5 cm długości, a już w 40 dobie 5 cm. W 70. dobie życia płodowego 
ma 20 cm i waży około 600 gramów.

7. Biotechnologiczne metody 
doskonalenia rozrodu świń

Do uznawanych za biotechniczne metody kierowania rozrodem zalicza się: stymulację 
i synchronizację owulacji, inseminację, diagnostykę ciąży, indukcję porodów oraz kontrolowanie 
czasu trwania porodu.

Stymulacja rui i owulacji u świń. Pod pojęciem stymulacji rui uznaje się zespół zabiegów 
zmierzających do pobudzenia aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo- jajnikowego, czego 
następstwem winno być wystąpienie owulacji i rui z charakterystycznym zespołem objawów. 
Najczęstszą przyczyną zaburzeń w rozrodzie świń nie jest brak rui, lecz występowanie tzw. cichych rui. 
Rozpatrując możliwości stymulacji rui u świń, w pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć tzw. 
biologiczne metody stymulacji owulacji. Polegają one na wykorzystaniu niektórych czynników 
środowiska zewnętrznego, które wpływają na funkcje płciowe organizmu. Korzystny udział w tym 
zakresie ma poprawa żywienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Jak wskazują 
na to obserwacje praktyków, dobre efekty stymulacyjne osiąga się przez poddanie samic działaniu 
krótkotrwałego stresu.

Stymulacja rui i owulacji przy pomocy preparatów hormonalnych. Wykonania 
wymienionego zabiegu można podejmować się jedynie wtedy, gdy wybrane zwierzęta osiągnęły 
dojrzałość rozpłodową oraz są właściwie żywione i utrzymywane. Ze stosowania w omawianym 
zakresie należy wykluczyć preparaty hormonalne zawierające w swoim składzie syntetyczne 
hormony estrogenne.

Stymulacja owulacji u świń przy pomocy gonadotropowych preparatów hormonalnych zalecana 
jest w następujących sytuacjach:

1. U loszek, które osiągnęły dojrzałość rozpłodową (masa ciała około 120 kg oraz wiek 
8 miesięcy), a nie wykazują objawów rui.

2. U pierwiastek po odsadzeniu ich od prosiąt.

3. U loch po odsadzeniu, w przypadku stwierdzenia u nich braku aktywności płciowej 
(anoestrus), do 10. dnia po odsadzeniu.

Przyczyną nieujawniania się zewnętrznych objawów rui u loszek dojrzałych płciowo są 
niejednokrotnie wspomniane wcześniej tzw. ciche ruje, będące wynikiem niskiego poziomu 
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hormonów estrogennych, co z kolei związane jest z dojrzewaniem i owulacją niewielkiej liczby 
pęcherzyków Graafa, m. in. z powodu niskiego poziomu hormonów gonadotropowych lub też 
niewłaściwej częstotliwości i amplitudy pulsacyjnego ich wydzielania. Często bowiem, nie tyle ilość, co 
sposób ich wydzielania, ma znaczenie w rozpoczęciu aktywności płciowej samicy.

Niecelowe jest podawanie preparatów hormonalnych lochom w końcowym okresie laktacji, czego 
efektem miałoby być skrócenie czasu od odsadzenia do wystąpienia rui. Wyniki dotyczące tego typu 
postępowania uwidaczniają bezzasadność takiego zabiegu.

Synchronizacja rui u loszek. Obecnie należy ją przeprowadzać przy pomocy charakteryzującego 
się aktywnością progestacyjną preparatu chemicznego, np. Regumate. Substancją czynną tego 
preparatu jest altrenogest - związek, który nie posiada właściwości teratogennych czy też 
mutagennych. Podobnie jak progesteron, na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego blokuje 
uwalnianie hormonów gonadotropowych - FSH i LH, przez co wstrzymuje owulację i wystąpienie 
objawów rui. Dozowana pod ciśnieniem 1-dobowa dawka preparatu wynosi 5 ml, tj. 20 mg 
altrenogestu/zwierzę. Regumate należy podawać świniom indywidualnie wraz z paszą przez 
kolejnych 18 dni, przy porannym odpasie. Od dokładności aplikacji altrenogestu zależy efektywność 
synchronizacji. Z tego też powodu w kojcu, w którym przebywają świnie poddawane temu zabiegowi, 
liczba zwierząt nie powinna przekraczać 6, a długość koryta umożliwiać loszkom jednoczesny dostęp 
do zadanej paszy. Powyższe warunki gwarantują, że wszystkie wybrane do synchronizacji świnie 
przyjmą zadany preparat.

Synchronizacja rui u loch. W związku z tym, że u loch wydzielanie hormonów FSH i LH 
blokowane jest przez proces laktacji, synchronizacja owulacji ogranicza się do podania hormonów 
gonadotropowych. W celu zsynchronizowania rui u loszek i loch, te ostatnie należy odłączyć od prosiąt 
24 godziny po ostatnim podaniu preparatu Regumate loszkom.

Diagnostyka ciąży. Rozpoznawanie ciąży u świń można prowadzić przy pomocy wielu metod. 
Do najlepszych zaliczyć należy ultrasonografię (badanie przy pomocy ultradźwięków) oraz badanie 
z zastosowaniem preparatów hormonalnych.

Rozpoznanie ciąży przy pomocy ultradźwięków należy wykonywać między 21 a 40 dniem 
po pokryciu. W tym okresie macica zmienia swoje położenie, obniżając się w kierunku powłok 
brzusznych. Jej położenie jest wtedy łatwe do zlokalizowania.

Synchronizacja porodów. Przed wprowadzeniem programu synchronizacji porodów celowe 
jest ustalenie średniego dla gospodarstwa czasu trwania ciąży, który zazwyczaj wynosi około 115 dni. 
Lochom, w okresie 24 godzin przed spodziewanym terminem porodu (zwykle pojawia się już mleko 
w gruczole mlekowym), należy podać prostaglandynę PGF  lub jej syntetyczny analog, np. Prosolvin. 2

W wyniku luteolitycznego działania prostaglandyny PGF  dochodzi do lizy ciałka żółtego ciążowego, 2α

czego rezultatem jest istotne obniżenie poziomu progesteronu. To z kolei prowadzi, po około 
20-30 godzinach, do wystąpienia akcji porodowej. Synchronizacja będzie bardziej precyzyjna, 
jeżeli 12 godzin po aplikacji prostaglandyny synchronizowanym lochom poda się stosowną 
dawkę oksytocyny.

Poród należy kontrolować wraz z lekarzem weterynarii. Do dyspozycji lekarza pozostają hormony 
przyspieszające skurcze mięśniówki macicy lub przeciwnie - tonizujące. Czas trwania porodu musi byś 
krótki - do 6 godzin, a odstępy między rodzącymi się prosiętami powinny być krótsze niż pół godziny. 
W razie przedłużania się tych wartości, niezbędna jest ingerencja dopochwowa, zawsze w rękawicy 
nawilżonej środkiem poślizgowym.

α
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8. Najczęściej popełniane błędy 
w inseminacji trzody

Najczęściej popełniane błędy w inseminacji loch można podzielić na dwie grupy: organizacyjne 
(powodowane przez człowieka) oraz biologiczne (pochodzące ze strony zwierząt). Do najczęściej 
występujących problemów powodowanych przez tzw. czynniki organizacyjne można zaliczyć, m.in.: 
zaburzenia spowodowane nieprawidłowym żywieniem, nieumiejętne rozpoznawanie rui, 
hormonalne zaburzenia cyklu płciowego, niską skuteczność inseminacji u loszek, zbyt małe 
i niewyrównane mioty.

Prawidłowe i właściwe zbilansowane żywienie, szczególnie w okresie przygotowania do laktacji 
i w czasie jej trwania, pozwala na utrzymanie optymalnej kondycji oraz zapobiega nadmiernemu 
wycieńczeniu i wyeksploatowaniu karmiącej lochy. Jest to szczególnie ważne w żywieniu młodych loch 
w okresie ich pierwszej laktacji. Wychudzona laktacją młoda samica musi wykorzystywać rezerwy 
własne białka i tłuszczu, a w konsekwencji tego będzie znacznie gorzej przygotowana do kolejnego 
cyklu rozrodczego. Tym samym trudniej będzie hodowcy doprowadzić do jej ponownego 
zapłodnienia. Częstym błędem w tym okresie jest stosowanie w paszy białka o obniżonej wartości 
biologicznej, niedobór witamin i mikroelementów a także nieprawidłowy stosunek poszczególnych 
aminokwasów. Do błędów należy również przekarmianie młodych loszek, co bardzo niekorzystnie 
wpływa na manifestowanie zewnętrznych objawów rui i w efekcie zmniejsza skuteczność inseminacji.

Czynniki organizacyjne ograniczające skuteczność inseminacji to, m. in.: utrzymywanie loszek 
w przepełnionych, dużych kojcach oraz w grupach zróżnicowanych wiekowo i kondycyjnie, 
nieodpowiednie pomieszczenia o niedostatecznej ilości światła i nadmiernej wilgotności, brak 
kontaktu z knurem w okresie poprzedzającym przygotowanie loszek do krycia czy niewłaściwa 
obserwacja rui uniemożliwiająca inseminację loszek w optymalnym terminie. Skuteczność 
inseminacji wszystkich samic, a w szczególności loszek, zależna jest przede wszystkim od 
prawidłowego przygotowania jej do wejścia w rozród i pierwszego krycia oraz poprawnego 
wykonania zabiegu inseminacyjnego.

Ruja u loch trwa przeciętnie od 1,5 do 2,5 dnia, u loszek zazwyczaj krócej. Owulacja 
następuje na kilka godzin przed wystąpieniem odruchu tolerancji (30 - 40 godzina rui) i trwa 
średnio od 4 do 7 godzin. Czas życia oraz zdolność do zapłodnienia uwolnionych z pęcherzyków 
jajnikowych komórek jajowych wynosi ok. 4-6 godzin. Okres utrzymywania zdolności do zapłodnienia 
plemników w narządzie rozrodczym lochy wynosi przeciętnie od kilkunastu do ok. 24 godzin. 
Niezmiernie ważnym zadaniem hodowcy jest zsynchronizowanie w czasie tych wszystkich 
elementów.

Czynnikiem wpływającym na uzyskiwanie wysokich wskaźników rozrodu jest liczba rodzących 
się prosiąt - płodność. Przyczyn obniżenia płodności loch upatruje się zazwyczaj w niewłaściwym 
terminie wykonania zabiegu unasieniania, złej jakości użytego do inseminacji nasienia knura oraz 
wczesnej zamieralność zarodków. Zamieralność zarodków i płodów może być spowodowana 
zarówno czynnikami organizacyjnymi, jak i czynnikami chorobotwórczymi. Te ostatnie mogą 
być powodowane przez drobnoustroje wywołujące, m. in.: zespół rozrodczo-oddechowy 
(PRRS), chorobę Aujeszkyego, leptospirozę oraz zakażenia parwowirusowe. W praktyce jednak 
w większości przypadków obumieranie i resorpcja płodów, a w efekcie mała liczba rodzących się 
prosiąt, są najczęściej powodowane przez czynniki organizacyjne: nieodpowiedni termin inseminacji, 
obniżoną jakość nasienia, niewłaściwe postępowanie z lochami bezpośrednio po inseminacji 
(szczególnie w tzw. okresie okołoimplantacyjnym), błędy żywieniowe, wadliwe kojce i pomieszczenia, 
niewystarczające oświetlenie, niewłaściwe temperatury i wilgotność powietrza oraz brak kontroli 
loch powtarzających ruję w późniejszych okresach ciąży.
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Inną grupą czynników powodujących nieprawidłowości płodności loch są zaburzenia płodności 
ze strony samca. Zaburzenia te mogą być spowodowane czynnikami chorobotwórczymi lub 
nieinfekcyjnymi. Nasienie knura może zawierać niewielką ilość drobnoustrojów niepatogennych, 
niestanowiącą zagrożenia dla żywotności produkowanych plemników ani stanu zdrowia rozpłodnika. 
Jednak przekroczenie ich dopuszczalnej liczby w wyprodukowanym nasieniu może zarówno zaburzać 
efektywność inseminacji, jak i spowodować przeniesienie choroby na całe inseminowane stado. Także 
wystąpienie czynników patogennych, takich jak m. in: leptospiroza, parwowiroza i choroba 
Aujeszkyego oraz zespół rozrodczo-oddechowy, powoduje okresowe pogorszenie jakości nasienia 
i natychmiastowe znaczne pogorszenie skuteczności krycia lub inseminacji. Rozród trzody chlewnej 
jest, wbrew pozorom, procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym. Wymaga zatem 
profesjonalnego podejścia, znajomości podstaw anatomii i fizjologii zwierząt, ale przede wszystkim 
umiejętności prawidłowego analizowania poszczególnych jego etapów. Czynników warunkujących 
uzyskiwanie maksymalnych efektów produkcyjnych jest bardzo wiele i są one ze sobą ściśle 
powiązane. Poszukiwanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń w tej części produkcji 
musi więc zawierać analizę wszystkich, bez wyjątku, elementów. W praktyce okazuje się najczęściej, 
że te ostanie spowodowane są nie jednym, lecz sumą negatywnego działania drobnych, często mniej 
istotnych czynników. Każdy z nich z osobna prawdopodobnie nie spowodowałby poważniejszych 
problemów, lecz ich kumulacja powoduje trudny do zdiagnozowania efekt synergiczny.

Ludzie pracujący z knurami mają bardzo duży wpływ zarówno na skuteczność krycia, jak 
i zabiegów inseminacyjnych. Warto zaznaczyć, iż bezpośrednio z knurami pracować powinni 
wyłącznie mężczyźni. Ze zwierzętami należy postępować bardzo łagodnie i powoli. Stres i pośpiech 
ma ogromne znaczenie na jakość pracy knurów. Poszczególne osoby pracujące w chlewni powinny 
pracować z tymi zwierzętami, które najlepiej znają i wzajemnie, które są znane zwierzętom.

9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacyjnego 
nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i ze stacji

Produkowane w przyfermowych laboratoriach nasienie stanowi pewną alternatywę dla nasienia 
nabywanego w profesjonalnych stacjach knurów. Zmniejszenie kosztów inseminacji poprzez 
obniżenie kosztów produkcji nasienia są tylko częścią zagadnienia. Praktyka pokazuje, że 
niedopilnowanie zasad postępowania z nasieniem oraz nieprzestrzeganie podstawowych wymogów 
higieny i temperatur może doprowadzić do negatywnych wyników produkcyjnych. Należy także 
pamiętać, iż koszt jednej tylko powtarzającej ruję samicy, czyli koszt jej utrzymania przez kolejne 
21 dni, to dodatkowy wydatek rzędu 100 zł.

Gdyby tylko z powodu niedociągnięć w produkcji nasienia w fermie, np. z powodu braku higieny 
w pracach laboratoryjnych lub zaniedbań monitoringowych badań użytkowanych inseminacyjnie 
knurów, kilka loch w tygodniu powtórzyło ruję, oszczędności uzyskane w wyniku produkcji nasienia na 
fermie nie miałyby żadnego znaczenia. Higiena pozyskiwania oraz postępowanie z nasieniem w pro-
cesie obróbki i wynikająca z tego mikrobiologiczna czystość wyprodukowanych dawek inseminacyjnych, 
są głównymi czynnikami determinującymi osiąganie optymalnych wyników produkcyjnych.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wskaźniki prowadzonego w fermie 
rozrodu, a tym samym na efektywność hodowli, jest terminowość i poprawność wykonania zabiegu 
unasieniania. Jednak sam zabieg inseminacyjny jest tylko kwintesencją całokształtu postępowania 
hodowcy w zakresie szeroko pojmowanego zagadnienia rozrodu trzody chlewnej. Najbardziej 
optymalnym terminem unasieniania lochy jest tzw. faza rujowa, kiedy to samica wykazuje 
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8. Najczęściej popełniane błędy 
w inseminacji trzody

Najczęściej popełniane błędy w inseminacji loch można podzielić na dwie grupy: organizacyjne 
(powodowane przez człowieka) oraz biologiczne (pochodzące ze strony zwierząt). Do najczęściej 
występujących problemów powodowanych przez tzw. czynniki organizacyjne można zaliczyć, m.in.: 
zaburzenia spowodowane nieprawidłowym żywieniem, nieumiejętne rozpoznawanie rui, 
hormonalne zaburzenia cyklu płciowego, niską skuteczność inseminacji u loszek, zbyt małe 
i niewyrównane mioty.

Prawidłowe i właściwe zbilansowane żywienie, szczególnie w okresie przygotowania do laktacji 
i w czasie jej trwania, pozwala na utrzymanie optymalnej kondycji oraz zapobiega nadmiernemu 
wycieńczeniu i wyeksploatowaniu karmiącej lochy. Jest to szczególnie ważne w żywieniu młodych loch 
w okresie ich pierwszej laktacji. Wychudzona laktacją młoda samica musi wykorzystywać rezerwy 
własne białka i tłuszczu, a w konsekwencji tego będzie znacznie gorzej przygotowana do kolejnego 
cyklu rozrodczego. Tym samym trudniej będzie hodowcy doprowadzić do jej ponownego 
zapłodnienia. Częstym błędem w tym okresie jest stosowanie w paszy białka o obniżonej wartości 
biologicznej, niedobór witamin i mikroelementów a także nieprawidłowy stosunek poszczególnych 
aminokwasów. Do błędów należy również przekarmianie młodych loszek, co bardzo niekorzystnie 
wpływa na manifestowanie zewnętrznych objawów rui i w efekcie zmniejsza skuteczność inseminacji.

Czynniki organizacyjne ograniczające skuteczność inseminacji to, m. in.: utrzymywanie loszek 
w przepełnionych, dużych kojcach oraz w grupach zróżnicowanych wiekowo i kondycyjnie, 
nieodpowiednie pomieszczenia o niedostatecznej ilości światła i nadmiernej wilgotności, brak 
kontaktu z knurem w okresie poprzedzającym przygotowanie loszek do krycia czy niewłaściwa 
obserwacja rui uniemożliwiająca inseminację loszek w optymalnym terminie. Skuteczność 
inseminacji wszystkich samic, a w szczególności loszek, zależna jest przede wszystkim od 
prawidłowego przygotowania jej do wejścia w rozród i pierwszego krycia oraz poprawnego 
wykonania zabiegu inseminacyjnego.

Ruja u loch trwa przeciętnie od 1,5 do 2,5 dnia, u loszek zazwyczaj krócej. Owulacja 
następuje na kilka godzin przed wystąpieniem odruchu tolerancji (30 - 40 godzina rui) i trwa 
średnio od 4 do 7 godzin. Czas życia oraz zdolność do zapłodnienia uwolnionych z pęcherzyków 
jajnikowych komórek jajowych wynosi ok. 4-6 godzin. Okres utrzymywania zdolności do zapłodnienia 
plemników w narządzie rozrodczym lochy wynosi przeciętnie od kilkunastu do ok. 24 godzin. 
Niezmiernie ważnym zadaniem hodowcy jest zsynchronizowanie w czasie tych wszystkich 
elementów.

Czynnikiem wpływającym na uzyskiwanie wysokich wskaźników rozrodu jest liczba rodzących 
się prosiąt - płodność. Przyczyn obniżenia płodności loch upatruje się zazwyczaj w niewłaściwym 
terminie wykonania zabiegu unasieniania, złej jakości użytego do inseminacji nasienia knura oraz 
wczesnej zamieralność zarodków. Zamieralność zarodków i płodów może być spowodowana 
zarówno czynnikami organizacyjnymi, jak i czynnikami chorobotwórczymi. Te ostatnie mogą 
być powodowane przez drobnoustroje wywołujące, m. in.: zespół rozrodczo-oddechowy 
(PRRS), chorobę Aujeszkyego, leptospirozę oraz zakażenia parwowirusowe. W praktyce jednak 
w większości przypadków obumieranie i resorpcja płodów, a w efekcie mała liczba rodzących się 
prosiąt, są najczęściej powodowane przez czynniki organizacyjne: nieodpowiedni termin inseminacji, 
obniżoną jakość nasienia, niewłaściwe postępowanie z lochami bezpośrednio po inseminacji 
(szczególnie w tzw. okresie okołoimplantacyjnym), błędy żywieniowe, wadliwe kojce i pomieszczenia, 
niewystarczające oświetlenie, niewłaściwe temperatury i wilgotność powietrza oraz brak kontroli 
loch powtarzających ruję w późniejszych okresach ciąży.
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Inną grupą czynników powodujących nieprawidłowości płodności loch są zaburzenia płodności 
ze strony samca. Zaburzenia te mogą być spowodowane czynnikami chorobotwórczymi lub 
nieinfekcyjnymi. Nasienie knura może zawierać niewielką ilość drobnoustrojów niepatogennych, 
niestanowiącą zagrożenia dla żywotności produkowanych plemników ani stanu zdrowia rozpłodnika. 
Jednak przekroczenie ich dopuszczalnej liczby w wyprodukowanym nasieniu może zarówno zaburzać 
efektywność inseminacji, jak i spowodować przeniesienie choroby na całe inseminowane stado. Także 
wystąpienie czynników patogennych, takich jak m. in: leptospiroza, parwowiroza i choroba 
Aujeszkyego oraz zespół rozrodczo-oddechowy, powoduje okresowe pogorszenie jakości nasienia 
i natychmiastowe znaczne pogorszenie skuteczności krycia lub inseminacji. Rozród trzody chlewnej 
jest, wbrew pozorom, procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym. Wymaga zatem 
profesjonalnego podejścia, znajomości podstaw anatomii i fizjologii zwierząt, ale przede wszystkim 
umiejętności prawidłowego analizowania poszczególnych jego etapów. Czynników warunkujących 
uzyskiwanie maksymalnych efektów produkcyjnych jest bardzo wiele i są one ze sobą ściśle 
powiązane. Poszukiwanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń w tej części produkcji 
musi więc zawierać analizę wszystkich, bez wyjątku, elementów. W praktyce okazuje się najczęściej, 
że te ostanie spowodowane są nie jednym, lecz sumą negatywnego działania drobnych, często mniej 
istotnych czynników. Każdy z nich z osobna prawdopodobnie nie spowodowałby poważniejszych 
problemów, lecz ich kumulacja powoduje trudny do zdiagnozowania efekt synergiczny.

Ludzie pracujący z knurami mają bardzo duży wpływ zarówno na skuteczność krycia, jak 
i zabiegów inseminacyjnych. Warto zaznaczyć, iż bezpośrednio z knurami pracować powinni 
wyłącznie mężczyźni. Ze zwierzętami należy postępować bardzo łagodnie i powoli. Stres i pośpiech 
ma ogromne znaczenie na jakość pracy knurów. Poszczególne osoby pracujące w chlewni powinny 
pracować z tymi zwierzętami, które najlepiej znają i wzajemnie, które są znane zwierzętom.

9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacyjnego 
nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i ze stacji

Produkowane w przyfermowych laboratoriach nasienie stanowi pewną alternatywę dla nasienia 
nabywanego w profesjonalnych stacjach knurów. Zmniejszenie kosztów inseminacji poprzez 
obniżenie kosztów produkcji nasienia są tylko częścią zagadnienia. Praktyka pokazuje, że 
niedopilnowanie zasad postępowania z nasieniem oraz nieprzestrzeganie podstawowych wymogów 
higieny i temperatur może doprowadzić do negatywnych wyników produkcyjnych. Należy także 
pamiętać, iż koszt jednej tylko powtarzającej ruję samicy, czyli koszt jej utrzymania przez kolejne 
21 dni, to dodatkowy wydatek rzędu 100 zł.

Gdyby tylko z powodu niedociągnięć w produkcji nasienia w fermie, np. z powodu braku higieny 
w pracach laboratoryjnych lub zaniedbań monitoringowych badań użytkowanych inseminacyjnie 
knurów, kilka loch w tygodniu powtórzyło ruję, oszczędności uzyskane w wyniku produkcji nasienia na 
fermie nie miałyby żadnego znaczenia. Higiena pozyskiwania oraz postępowanie z nasieniem w pro-
cesie obróbki i wynikająca z tego mikrobiologiczna czystość wyprodukowanych dawek inseminacyjnych, 
są głównymi czynnikami determinującymi osiąganie optymalnych wyników produkcyjnych.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wskaźniki prowadzonego w fermie 
rozrodu, a tym samym na efektywność hodowli, jest terminowość i poprawność wykonania zabiegu 
unasieniania. Jednak sam zabieg inseminacyjny jest tylko kwintesencją całokształtu postępowania 
hodowcy w zakresie szeroko pojmowanego zagadnienia rozrodu trzody chlewnej. Najbardziej 
optymalnym terminem unasieniania lochy jest tzw. faza rujowa, kiedy to samica wykazuje 
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pełen odruch tolerancji wobec samca oraz człowieka wykonującego tzw. próby ręczne. Termin 
ten wypada pomiędzy 18 a 30 godziną od początku rui właściwej. Dojrzewanie i uwalnianie 
komórek jajowych odbywa się z różnym nasileniem w przeciągu kilkunastu godzin, dlatego też 
hodowca musi bardzo precyzyjnie ustalić termin zabiegu inseminacyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem szczytowego momentu rui, aby zapłodnionych zostało jak najwięcej komórek 
jajowych. Na przykład, aby urodziło się 12-14 prosiąt musi zostać uwolnionych przez organizm lochy 
od 25 do 30 dojrzałych komórek. Z tego też powodu niezwykle ważnym jest wykonanie drugiego 
zabiegu w tej samej rui, czyli reinseminacji. Zwiększa ona odsetek loch niepowtarzających rui o ok. 
10% oraz liczebność prosiąt w miocie, średnio o ok. 1,5 sztuki. Zabieg reinseminacji powinien być 
wykonany w terminie od 12 do 24 godzin po wykonaniu pierwszego zabiegu, a jego precyzyjny termin 
jest odmienny w różnych obiektach i zależny od bardzo wielu czynników oraz własnych doświadczeń. 
Samicę należy inseminować wtedy, kiedy jest gotowa do krycia, tzn. kiedy wykazuje pełen odruch 
tolerancji. Hodowca musi wykorzystać wszelkie możliwe i dostępne środki: zapisy w dokumentacji, 
obserwację wzrokową, zespół tzw. prób ręcznych i oczywiście obecność w bezpośrednim kontakcie 
knura, a najlepiej knurów. Ruję powinien wyszukać knur, a człowiek powinien ją tylko potwierdzić. 
Suma ww. elementów pozwala na określenie i ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu 
inseminacyjnego. Jednym z ważniejszych elementów prowadzonej inseminacji jest szczegółowe 
analizowanie terminu występowania rui po odsadzeniu prosiąt oraz ustalenie czasu jej trwania. Te 
informacje służą do precyzyjnego ustalenia optymalnego terminu wykonania zabiegu inseminacji. 
Idealnym rozwiązaniem jest dwukrotne, w ciągu doby, wyszukiwanie rui, najlepiej w okresie 
maksymalnego spokoju w sektorze rozrodu. Najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie rui co 
12 godzin, zawsze z wykorzystaniem knura. Drugi zabieg reinseminacji, tj. trzeci kolejny w tej samej 
rui, powinno wykonać się tylko wtedy, kiedy utrzymują się nadal objawy rujowe. Krycie w końcowej 
fazie rui może zakończyć się infekcjami dróg rodnych z powodu znacznie mniejszej w tym okresie, 
odporności miejscowej w macicy. Dlatego hodowca powinien ograniczyć krotność zabiegów na 
korzyść właściwego wykrywania rui i ustalenia najbardziej optymalnego terminu pierwszego 
deponowania nasienia do dróg rodnych samicy. W sektorze rozrodu, w okresie przygotowania loch 
i loszek do krycia, powinno się świecić światło o natężeniu 150 - 250 lx co najmniej przez 
16 godzin dziennie. Jest ono warunkiem niezbędnym dla właściwego rozwoju pęcherzyków 
jajnikowych oraz prawidłowej owulacji.

Optymalna temperatura przechowywania nasienia knura wynosi 17-18°C. W trakcie 
przechowywania pojemników z nasieniem następuje osadzanie się plemników. Wskazane jest zatem, 
co najmniej trzykrotne na dobę, łagodne przemieszanie nasienia. Należy to wykonać powolnym, 
delikatnym ruchem, pamiętając, że w pojemniku znajdują się żywe komórki. Czynnością 
poprzedzająca wprowadzenie kateteru do pochwy jest staranne oczyszczenie warg sromowych. 
Kateter wprowadza się do pochwy, rozchylając palcami wargi sromowe tak, aby czysta część kateteru 
nie zetknęła się z zewnętrznymi partiami sromu. Wprowadza się go pod kątem ok. 20°, prowadząc po 
górnym sklepieniu pochwy. Jest to konieczne, aby kateter nie został wprowadzony do cewki moczowej. 
Wprowadza się go do momentu, gdy wyczuwalny jest wyraźny opór. Następnie delikatnymi ruchami 
wsuwa się go na głębokość 2/3 szyjki macicy. Kiedy kateter znajduje się we właściwym miejscu, łączy 
się go ze zbiorniczkiem z nasieniem. U większości loch nasienie w trakcie zabiegu spływa swobodnie 
do macicy. Po zdeponowaniu nasienia kateter wraz z podłączonym do niego zbiorniczkiem należy 
pozostawić na okres kilkunastu minut w drogach rodnych lochy.

W obiektach, w których zostały zorganizowane i prawidłowo funkcjonują grupy technologiczne, 
inseminuje się jednorazowo kilkanaście lub kilkadziesiąt loch w tym samym czasie. Można wówczas 
wywołać odruch tolerancji w całej grupie samic przeznaczonych do krycia. Maksymalne nasilenie 
odruchu tolerancji, sprzyjającego wykonaniu inseminacji w optymalnym czasie, trwa około 20 minut, 
licząc od momentu rozpoczęcia stymulacji, po czym spada. Następną pełną tolerancję można uzyskać 
po około 60 minutach. Unasieniając większą grupę loch, należy robić to etapami: stymulować 2-3 
sztuki, unasieniać je we właściwym momencie i dopiero po tych czynnościach rozpocząć pobudzanie 
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kolejnych. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie zabiegów inseminacyjnych przez możliwie 
maksymalną liczbę pracowników obsługi, tak aby wszystkie zabiegi wykonane były prawie 
jednocześnie. Jeżeli w danym obiekcie nie ma możliwości wykorzystania w sektorze rozrodu większej 
liczby osób wykonujących w tym samym czasie unasieniania, alternatywą jest użycie różnego rodzaju 
pasów lub juków do inseminacji. Bez względu na przyjęty schemat krycia, zabiegi inseminacyjne 
muszą być wykonywane zawsze w bezpośrednim kontakcie z knurem.

10. Rozpoznawanie objawów rui, 
czynniki warunkujące jej wystąpienie 

i metody stymulacji

Wyniki uzyskiwane w rozrodzie zależą m. in. od tego, czy hodowca potrafi właściwie wykorzystać 
metody biotechnologiczne: metody stymulacji występowania rui, inseminację i diagnostykę ciąży, 
a tym samym wykorzystywać potencjał genetyczny hodowanych loch.

Nie ma optymalnych, syntetycznych metod stymulacji rui, które mogłyby zastąpić metody 
naturalne. Stosowanie dostępnych preparatów farmakologicznych może tylko w niewielkim stopniu 
wspomagać, ale nie rekompensować braku umiejętności wykorzystania potencjału rozrodczego samic 
poprzez: nieprawidłowe przygotowanie młodej samicy do rozrodu, wadliwe zarządzanie i złą 
organizację produkcji. Do najczęściej popełnianych błędów w ww. kwestiach zaliczyć trzeba 
nieprawidłowe zarządzanie stadem podstawowym: niewłaściwe brakowanie loch, zbyt długi okres 
eksploatacji dorosłych loch oraz niewielki udział młodych loszek w strukturze wiekowej stada.

Przygotowaniu loszek do rozrodu poświęca się zbyt mało czasu i zaangażowania, czego 
konsekwencją jest mniejsza liczba rodzących się prosiąt przez cały okres ich użytkowania 
rozpłodowego. Lochy pierwiastki są grupą zwierząt, która stwarza najwięcej problemów. Tu m. in. 
występuje niska skuteczność krycia oraz najwyższe ryzyko pojawienia się przedłużonego okresu 
pomiędzy odsadzeniem a kolejną rują. Istotnym problemem loch pierwiastek jest także tzw. syndrom 
drugiego miotu, kiedy to liczba prosiąt w drugim miocie jest niższa niż w miocie pierwszym. 
Prawdopodobną przyczyną obniżonej plenności w drugim miocie oraz niższej skuteczności krycia jest 
gorsza owulacja oraz zwiększona śmiertelność zarodków. Przyczyn niepowodzeń w rozrodzie 
należałoby dopatrywać się przede wszystkim w okresie poprzedzającym laktację. Pierwsza laktacja 
jest ogromnym obciążeniem dla młodych matek, zdecydowanie większym niż dla starszych loch. 
Niższa zdolność pobierania pokarmu powoduje, że procesy kataboliczne mają bardziej drastyczny 
przebieg, a mniejsze zasoby własne organizmu ograniczają wykorzystanie tych zapasów na produkcję 
mleka. Pierwiastki są bardziej narażone na utratę masy ciała podczas laktacji w porównaniu ze 
starszymi ciężarnymi samicami. Obniżona podaż energii i białka powoduje przedłużenie okresu 
pomiędzy odsadzeniem i rują, ponadto zmniejszone pobieranie paszy wpływa negatywnie na 
współczynnik owulacji, czyli liczbę uwalnianych z jajnika komórek jajowych, a w konsekwencji na 
zmniejszenie liczebności miotu.

Grupy technologiczne tworzy się w celu dostosowania warunków środowiskowych, 
żywieniowych i technologicznych do wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego zwierząt. Ma ono także 
ułatwić wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, profilaktycznych, utrzymywanie należytych 
warunków higienicznych pomieszczeń i zagwarantować sprawną organizację całego sektora krycia. 
Aby zapewnić prawidłowe wejście loszek do stada, w cyklu produkcyjnym stosuje się różne metody 
biologiczne oraz preparaty farmakologiczne synchronizujące i stymulujące ruję i owulację. Do 
najczęściej stosowanych metod biologicznych zalicza się flushing. 
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pełen odruch tolerancji wobec samca oraz człowieka wykonującego tzw. próby ręczne. Termin 
ten wypada pomiędzy 18 a 30 godziną od początku rui właściwej. Dojrzewanie i uwalnianie 
komórek jajowych odbywa się z różnym nasileniem w przeciągu kilkunastu godzin, dlatego też 
hodowca musi bardzo precyzyjnie ustalić termin zabiegu inseminacyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem szczytowego momentu rui, aby zapłodnionych zostało jak najwięcej komórek 
jajowych. Na przykład, aby urodziło się 12-14 prosiąt musi zostać uwolnionych przez organizm lochy 
od 25 do 30 dojrzałych komórek. Z tego też powodu niezwykle ważnym jest wykonanie drugiego 
zabiegu w tej samej rui, czyli reinseminacji. Zwiększa ona odsetek loch niepowtarzających rui o ok. 
10% oraz liczebność prosiąt w miocie, średnio o ok. 1,5 sztuki. Zabieg reinseminacji powinien być 
wykonany w terminie od 12 do 24 godzin po wykonaniu pierwszego zabiegu, a jego precyzyjny termin 
jest odmienny w różnych obiektach i zależny od bardzo wielu czynników oraz własnych doświadczeń. 
Samicę należy inseminować wtedy, kiedy jest gotowa do krycia, tzn. kiedy wykazuje pełen odruch 
tolerancji. Hodowca musi wykorzystać wszelkie możliwe i dostępne środki: zapisy w dokumentacji, 
obserwację wzrokową, zespół tzw. prób ręcznych i oczywiście obecność w bezpośrednim kontakcie 
knura, a najlepiej knurów. Ruję powinien wyszukać knur, a człowiek powinien ją tylko potwierdzić. 
Suma ww. elementów pozwala na określenie i ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu 
inseminacyjnego. Jednym z ważniejszych elementów prowadzonej inseminacji jest szczegółowe 
analizowanie terminu występowania rui po odsadzeniu prosiąt oraz ustalenie czasu jej trwania. Te 
informacje służą do precyzyjnego ustalenia optymalnego terminu wykonania zabiegu inseminacji. 
Idealnym rozwiązaniem jest dwukrotne, w ciągu doby, wyszukiwanie rui, najlepiej w okresie 
maksymalnego spokoju w sektorze rozrodu. Najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie rui co 
12 godzin, zawsze z wykorzystaniem knura. Drugi zabieg reinseminacji, tj. trzeci kolejny w tej samej 
rui, powinno wykonać się tylko wtedy, kiedy utrzymują się nadal objawy rujowe. Krycie w końcowej 
fazie rui może zakończyć się infekcjami dróg rodnych z powodu znacznie mniejszej w tym okresie, 
odporności miejscowej w macicy. Dlatego hodowca powinien ograniczyć krotność zabiegów na 
korzyść właściwego wykrywania rui i ustalenia najbardziej optymalnego terminu pierwszego 
deponowania nasienia do dróg rodnych samicy. W sektorze rozrodu, w okresie przygotowania loch 
i loszek do krycia, powinno się świecić światło o natężeniu 150 - 250 lx co najmniej przez 
16 godzin dziennie. Jest ono warunkiem niezbędnym dla właściwego rozwoju pęcherzyków 
jajnikowych oraz prawidłowej owulacji.

Optymalna temperatura przechowywania nasienia knura wynosi 17-18°C. W trakcie 
przechowywania pojemników z nasieniem następuje osadzanie się plemników. Wskazane jest zatem, 
co najmniej trzykrotne na dobę, łagodne przemieszanie nasienia. Należy to wykonać powolnym, 
delikatnym ruchem, pamiętając, że w pojemniku znajdują się żywe komórki. Czynnością 
poprzedzająca wprowadzenie kateteru do pochwy jest staranne oczyszczenie warg sromowych. 
Kateter wprowadza się do pochwy, rozchylając palcami wargi sromowe tak, aby czysta część kateteru 
nie zetknęła się z zewnętrznymi partiami sromu. Wprowadza się go pod kątem ok. 20°, prowadząc po 
górnym sklepieniu pochwy. Jest to konieczne, aby kateter nie został wprowadzony do cewki moczowej. 
Wprowadza się go do momentu, gdy wyczuwalny jest wyraźny opór. Następnie delikatnymi ruchami 
wsuwa się go na głębokość 2/3 szyjki macicy. Kiedy kateter znajduje się we właściwym miejscu, łączy 
się go ze zbiorniczkiem z nasieniem. U większości loch nasienie w trakcie zabiegu spływa swobodnie 
do macicy. Po zdeponowaniu nasienia kateter wraz z podłączonym do niego zbiorniczkiem należy 
pozostawić na okres kilkunastu minut w drogach rodnych lochy.

W obiektach, w których zostały zorganizowane i prawidłowo funkcjonują grupy technologiczne, 
inseminuje się jednorazowo kilkanaście lub kilkadziesiąt loch w tym samym czasie. Można wówczas 
wywołać odruch tolerancji w całej grupie samic przeznaczonych do krycia. Maksymalne nasilenie 
odruchu tolerancji, sprzyjającego wykonaniu inseminacji w optymalnym czasie, trwa około 20 minut, 
licząc od momentu rozpoczęcia stymulacji, po czym spada. Następną pełną tolerancję można uzyskać 
po około 60 minutach. Unasieniając większą grupę loch, należy robić to etapami: stymulować 2-3 
sztuki, unasieniać je we właściwym momencie i dopiero po tych czynnościach rozpocząć pobudzanie 
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kolejnych. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie zabiegów inseminacyjnych przez możliwie 
maksymalną liczbę pracowników obsługi, tak aby wszystkie zabiegi wykonane były prawie 
jednocześnie. Jeżeli w danym obiekcie nie ma możliwości wykorzystania w sektorze rozrodu większej 
liczby osób wykonujących w tym samym czasie unasieniania, alternatywą jest użycie różnego rodzaju 
pasów lub juków do inseminacji. Bez względu na przyjęty schemat krycia, zabiegi inseminacyjne 
muszą być wykonywane zawsze w bezpośrednim kontakcie z knurem.

10. Rozpoznawanie objawów rui, 
czynniki warunkujące jej wystąpienie 

i metody stymulacji

Wyniki uzyskiwane w rozrodzie zależą m. in. od tego, czy hodowca potrafi właściwie wykorzystać 
metody biotechnologiczne: metody stymulacji występowania rui, inseminację i diagnostykę ciąży, 
a tym samym wykorzystywać potencjał genetyczny hodowanych loch.

Nie ma optymalnych, syntetycznych metod stymulacji rui, które mogłyby zastąpić metody 
naturalne. Stosowanie dostępnych preparatów farmakologicznych może tylko w niewielkim stopniu 
wspomagać, ale nie rekompensować braku umiejętności wykorzystania potencjału rozrodczego samic 
poprzez: nieprawidłowe przygotowanie młodej samicy do rozrodu, wadliwe zarządzanie i złą 
organizację produkcji. Do najczęściej popełnianych błędów w ww. kwestiach zaliczyć trzeba 
nieprawidłowe zarządzanie stadem podstawowym: niewłaściwe brakowanie loch, zbyt długi okres 
eksploatacji dorosłych loch oraz niewielki udział młodych loszek w strukturze wiekowej stada.

Przygotowaniu loszek do rozrodu poświęca się zbyt mało czasu i zaangażowania, czego 
konsekwencją jest mniejsza liczba rodzących się prosiąt przez cały okres ich użytkowania 
rozpłodowego. Lochy pierwiastki są grupą zwierząt, która stwarza najwięcej problemów. Tu m. in. 
występuje niska skuteczność krycia oraz najwyższe ryzyko pojawienia się przedłużonego okresu 
pomiędzy odsadzeniem a kolejną rują. Istotnym problemem loch pierwiastek jest także tzw. syndrom 
drugiego miotu, kiedy to liczba prosiąt w drugim miocie jest niższa niż w miocie pierwszym. 
Prawdopodobną przyczyną obniżonej plenności w drugim miocie oraz niższej skuteczności krycia jest 
gorsza owulacja oraz zwiększona śmiertelność zarodków. Przyczyn niepowodzeń w rozrodzie 
należałoby dopatrywać się przede wszystkim w okresie poprzedzającym laktację. Pierwsza laktacja 
jest ogromnym obciążeniem dla młodych matek, zdecydowanie większym niż dla starszych loch. 
Niższa zdolność pobierania pokarmu powoduje, że procesy kataboliczne mają bardziej drastyczny 
przebieg, a mniejsze zasoby własne organizmu ograniczają wykorzystanie tych zapasów na produkcję 
mleka. Pierwiastki są bardziej narażone na utratę masy ciała podczas laktacji w porównaniu ze 
starszymi ciężarnymi samicami. Obniżona podaż energii i białka powoduje przedłużenie okresu 
pomiędzy odsadzeniem i rują, ponadto zmniejszone pobieranie paszy wpływa negatywnie na 
współczynnik owulacji, czyli liczbę uwalnianych z jajnika komórek jajowych, a w konsekwencji na 
zmniejszenie liczebności miotu.

Grupy technologiczne tworzy się w celu dostosowania warunków środowiskowych, 
żywieniowych i technologicznych do wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego zwierząt. Ma ono także 
ułatwić wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, profilaktycznych, utrzymywanie należytych 
warunków higienicznych pomieszczeń i zagwarantować sprawną organizację całego sektora krycia. 
Aby zapewnić prawidłowe wejście loszek do stada, w cyklu produkcyjnym stosuje się różne metody 
biologiczne oraz preparaty farmakologiczne synchronizujące i stymulujące ruję i owulację. Do 
najczęściej stosowanych metod biologicznych zalicza się flushing. 
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Flushing polega na dostarczeniu samicy, w stosunkowo krótkim czasie, bodźcowej dawki 
wszystkich biorących udział w procesach rozrodczych składników: witamin, mikro- i makro-
elementów oraz dobrze przyswajalnego białka i energii. Preparaty flushingowe wydatnie zwiększają 
liczbę samic wchodzących w ruję oraz poprawiają ich parametry rozrodcze, ułatwiają przebieg 
kolejnej ciąży i następnej laktacji, stymulują owulację i równomierne dojrzewanie optymalnej liczby 
komórek jajowych (co ma istotny wpływ na liczebność miotu), zapewniają lepsze przygotowanie 
błony śluzowej do zagnieżdżania zarodków, gwarantują lepszą skuteczność krycia oraz większą 
plenność. Ponadto umożliwiają uzyskanie bardziej wyrównanych miotów oraz wyższej masy ciała 
rodzących się prosiąt.

Inną metodą jest podawanie loszkom, na ok. 14 dni przed spodziewanym wystąpieniem rui, 
preparatu selenowego, z równoczesnym zwiększeniem ilości podawanej paszy. Powszechnie 
stosowaną metodą biologiczną zwiększającą aktywność płciową młodych loszek jest codzienny 
kilkunastominutowy kontakt z knurem. Początkowo jeden raz dziennie, później dwa razy w ciągu dnia. 
Stymulująco działa również stały kontakt z już aktywnymi płciowo lochami. Nieprawidłowe żywienie, 
zarówno wartość pokarmowa paszy oraz sposób jej zadawania w laktacji wpływa negatywnie na czas 
wystąpienia rui.

Cykl rujowy, pod względem weterynaryjnym, to okres od pierwszego dnia rui do ostatniego dnia 
poprzedzającego następną ruję. Trwa on przeciętnie u loch 21 dni, z wahaniami od 19 do 23 dni. 
W cyklu płciowym wyróżnia się kilka faz charakteryzujących się zmianami w zachowaniu samicy oraz 
wyglądzie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych.

Faza 1 - przedrujowa, trwa od 2 do 3 dób. W jajnikach następuje szybki wzrost pęcherzyków 
jajnikowych, zwiększa się ukrwienie narządu rozrodczego, zaczynają nabrzmiewać ścianki pochwy, 
wzrasta obrzmienie i zaczerwienienie sromu, połączone z wyciekiem śluzu z pochwy. Zwiększa się 
również pobudliwość samicy i zainteresowanie knurem. Locha wykazuje też chęć obskakiwania 
innych zwierząt.

Faza 2 - rujowa, trwa podobnie jak faza przedrujowa 2-3 doby. Nadal trwa wzrost i dojrzewanie 
pęcherzyków jajnikowych, zakończone owulacją. W tym samym czasie wydzielane przez pęcherzyki 
jajnikowe hormony powodują występowanie zewnętrznych objawów rui. Stopniowo zmniejsza się 
obrzęk warg sromowych, stają się one rozpulchnione i zmieniają kolor z intensywnie czerwonego na 
siny, a nawet fioletowy. Narasta odruch tolerancji, zwiększa się aktywność płciowa i niepokój lochy, 
która dopuszcza już knura do skoku. Wobec człowieka, sprawdzającego nasilenie odruchu tolerancji 
metodą ręczną, zachowuje się biernie. Stopniowo pozwala na dosiadanie jej, stawia uszy, przegina 
grzbiet, rozstawia tylne nogi. Jest to najwłaściwszy czas na wykonanie zabiegu unasieniania.

Sprawdzanie odruchu tolerancji metodą ręczną:

Uciskanie kolanem boku loch w okolicy słabizny, a dłońmi okolicy lędźwiowo-krzyżowej, 
podciąganie w górę fałdu kolanowego i ucisk lędźwi, uciskanie dłońmi okolicy krzyżowo-lędźwiowej, 
dosiadanie lochy, uciskanie kolanami jej boków z równoczesnym uciskaniem dłońmi grzbietu 
w okolicy kłęb.

Faza 3 - porujowa. Trwa około 6 dób. W jajnikach rozpoczyna się powolny rozwój pęcherzyków 
jajnikowych, które dojrzewać będą w następnej rui. Stopniowo zanikają objawy rui, ustępuje obrzęk 
warg sromowych, które stają się mocno pomarszczone i nieco wyciągnięte.
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Odchów prosiąt
1. Postępowanie z lochą przed porodem

Prawidłowy poród i przebieg okresu odchowu prosiąt jest warunkowany szeregiem zabiegów, 
które należy przeprowadzić w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Celem tych zabiegów jest 
osiągnięcie prawidłowej akcji porodowej, zapobieganie chorobom loch, a szczególnie tzw. gorączce 
porodowej, zwanej także zespołem MMA (mastitis - zapalenie wymienia, metrtis - zapalenie macicy, 
agalactia - bezmleczność), której wystąpienie powoduje duże straty w miotach, uniknięcie wczesnych 
zakażeń prosiąt oraz ich właściwe uodpornienie, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu ciał 
odpornościowych znajdujących się w siarze. Właściwe przygotowanie loch do porodu i okresu laktacji 
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kilka elementów stanowiących punkty krytyczne. Jednym 
z nich jest pobudzenie organizmu lochy do wytwarzania swoistych ciał odpornościowych, właściwych 
dla drobnoustrojów wywołujących schorzenia żołądkowo-jelitowe prosiąt (biegunki). W tym celu na 
około 3-4 tygodnie przed spodziewanym oproszeniem umożliwiamy lochom i loszkom pierwiastkom 
kontakt z kałem prosiąt (także biegunkowym). Odchody prosiąt podaje się na podłogę kojca, w którym 
przebywają prośne lochy lub miesza z wodą i podaje do koryta przed odpasem. Czynność tę należy 
powtarzać 2-3 razy w tygodniu przez okres 3-4 tygodni przed porodem. Postępowanie takie jest 
rodzajem naturalnego szczepienia loch. Jest ono szczególnie ważne dla uodpornienia prosiąt z miotów 
loch pierwiastek, które nie miały dotychczas kontaktu z drobnoustrojami wywołującymi choroby 
prosiąt. Drugim zabiegiem, mającym na celu pobudzenie układu odpornościowego loch i ich adaptację 
do nowych warunków środowiskowych, jest odpowiednio wczesne umieszczenie zwierząt 
w kojcach porodowych. Należy to przeprowadzić około 7-10 dni przed porodem. Okres ten ma 
ścisły związek z czasem wytwarzania ciał odpornościowych przeciwko drobnoustrojom 
występującym w nowym środowisku, w którym znalazła się locha. Opóźnianie przeprowadzenia loch 
do kojców porodowych prowadzi do osłabienia odporności noworodków, której objawem może być m. 
in. nasilenie występowania biegunki.

W ostatnim okresie ciąży przeprowadzamy u loch zabieg odrobaczania. W związku z tym, że jaja 
nicieni żołądkowo-jelitowych wydalane są przez okres 4-5 dni po podaniu leku, należy odrobaczenie 
przeprowadzić najpóźniej 5 dni przed przeniesieniem lochy do porodówki. Lek odrobaczający 
nie może być szkodliwy dla płodów, silnie rozwijających się w ostatnim okresie ciąży. Lekarze 
weterynarii zalecają podanie preparatów odrobaczających wcześniej niż w ostatnim tygodniu przed 
przeniesieniem lochy do porodówki. Opisane postępowanie przyczyni się nie tylko do dobrego 
samopoczucia lochy, ale opóźni także zakażenie prosiąt nicieniami. Przed zabiegiem odrobaczenia 
lochy należy zaszczepić, zgodnie z prowadzonym w chlewni programem szczepień, nie później niż 
około 2 tygodnie przed porodem. W tym samym czasie podaje się im preparaty witaminowe A, D  i E.3

Istotnym elementem dla prawidłowego rozwoju noworodków jest zachowanie odpowiedniej 
higieny, zarówno matek, jak i pomieszczeń, w których będą odbywały się porody. Należy pamiętać, że 
mimo, iż lochy same są odporne i rzadko chorują, to właśnie one mogą stać się źródłem zarazków 
niebezpiecznych dla urodzonych prosiąt. Dlatego też przed przeniesieniem do kojca porodowego 
zaleca się staranne mycie loch z wykorzystaniem szarego mydła, a następnie ich osuszenie. 
Dezynfekcja kojców porodowych musi być wykonana bardzo dokładnie, odpowiednio wcześnie przed 
ich zasiedleniem. Przed dezynfekcją kojec porodowy, będący równocześnie kojcem wychowu prosiąt, 
musi być starannie wyczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń pozostałych po przebywających w nim 
wcześniej zwierzętach. Dopiero po wyczyszczeniu i spłukaniu gorącą wodą, wykonuje się dezynfekcję. 
Do dezynfekcji używa się najczęściej 2 % roztworów POLLENY Jod K lub sody kaustycznej. Dezynfekcja 
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Flushing polega na dostarczeniu samicy, w stosunkowo krótkim czasie, bodźcowej dawki 
wszystkich biorących udział w procesach rozrodczych składników: witamin, mikro- i makro-
elementów oraz dobrze przyswajalnego białka i energii. Preparaty flushingowe wydatnie zwiększają 
liczbę samic wchodzących w ruję oraz poprawiają ich parametry rozrodcze, ułatwiają przebieg 
kolejnej ciąży i następnej laktacji, stymulują owulację i równomierne dojrzewanie optymalnej liczby 
komórek jajowych (co ma istotny wpływ na liczebność miotu), zapewniają lepsze przygotowanie 
błony śluzowej do zagnieżdżania zarodków, gwarantują lepszą skuteczność krycia oraz większą 
plenność. Ponadto umożliwiają uzyskanie bardziej wyrównanych miotów oraz wyższej masy ciała 
rodzących się prosiąt.

Inną metodą jest podawanie loszkom, na ok. 14 dni przed spodziewanym wystąpieniem rui, 
preparatu selenowego, z równoczesnym zwiększeniem ilości podawanej paszy. Powszechnie 
stosowaną metodą biologiczną zwiększającą aktywność płciową młodych loszek jest codzienny 
kilkunastominutowy kontakt z knurem. Początkowo jeden raz dziennie, później dwa razy w ciągu dnia. 
Stymulująco działa również stały kontakt z już aktywnymi płciowo lochami. Nieprawidłowe żywienie, 
zarówno wartość pokarmowa paszy oraz sposób jej zadawania w laktacji wpływa negatywnie na czas 
wystąpienia rui.

Cykl rujowy, pod względem weterynaryjnym, to okres od pierwszego dnia rui do ostatniego dnia 
poprzedzającego następną ruję. Trwa on przeciętnie u loch 21 dni, z wahaniami od 19 do 23 dni. 
W cyklu płciowym wyróżnia się kilka faz charakteryzujących się zmianami w zachowaniu samicy oraz 
wyglądzie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych.

Faza 1 - przedrujowa, trwa od 2 do 3 dób. W jajnikach następuje szybki wzrost pęcherzyków 
jajnikowych, zwiększa się ukrwienie narządu rozrodczego, zaczynają nabrzmiewać ścianki pochwy, 
wzrasta obrzmienie i zaczerwienienie sromu, połączone z wyciekiem śluzu z pochwy. Zwiększa się 
również pobudliwość samicy i zainteresowanie knurem. Locha wykazuje też chęć obskakiwania 
innych zwierząt.

Faza 2 - rujowa, trwa podobnie jak faza przedrujowa 2-3 doby. Nadal trwa wzrost i dojrzewanie 
pęcherzyków jajnikowych, zakończone owulacją. W tym samym czasie wydzielane przez pęcherzyki 
jajnikowe hormony powodują występowanie zewnętrznych objawów rui. Stopniowo zmniejsza się 
obrzęk warg sromowych, stają się one rozpulchnione i zmieniają kolor z intensywnie czerwonego na 
siny, a nawet fioletowy. Narasta odruch tolerancji, zwiększa się aktywność płciowa i niepokój lochy, 
która dopuszcza już knura do skoku. Wobec człowieka, sprawdzającego nasilenie odruchu tolerancji 
metodą ręczną, zachowuje się biernie. Stopniowo pozwala na dosiadanie jej, stawia uszy, przegina 
grzbiet, rozstawia tylne nogi. Jest to najwłaściwszy czas na wykonanie zabiegu unasieniania.

Sprawdzanie odruchu tolerancji metodą ręczną:

Uciskanie kolanem boku loch w okolicy słabizny, a dłońmi okolicy lędźwiowo-krzyżowej, 
podciąganie w górę fałdu kolanowego i ucisk lędźwi, uciskanie dłońmi okolicy krzyżowo-lędźwiowej, 
dosiadanie lochy, uciskanie kolanami jej boków z równoczesnym uciskaniem dłońmi grzbietu 
w okolicy kłęb.

Faza 3 - porujowa. Trwa około 6 dób. W jajnikach rozpoczyna się powolny rozwój pęcherzyków 
jajnikowych, które dojrzewać będą w następnej rui. Stopniowo zanikają objawy rui, ustępuje obrzęk 
warg sromowych, które stają się mocno pomarszczone i nieco wyciągnięte.
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Odchów prosiąt
1. Postępowanie z lochą przed porodem

Prawidłowy poród i przebieg okresu odchowu prosiąt jest warunkowany szeregiem zabiegów, 
które należy przeprowadzić w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Celem tych zabiegów jest 
osiągnięcie prawidłowej akcji porodowej, zapobieganie chorobom loch, a szczególnie tzw. gorączce 
porodowej, zwanej także zespołem MMA (mastitis - zapalenie wymienia, metrtis - zapalenie macicy, 
agalactia - bezmleczność), której wystąpienie powoduje duże straty w miotach, uniknięcie wczesnych 
zakażeń prosiąt oraz ich właściwe uodpornienie, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu ciał 
odpornościowych znajdujących się w siarze. Właściwe przygotowanie loch do porodu i okresu laktacji 
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kilka elementów stanowiących punkty krytyczne. Jednym 
z nich jest pobudzenie organizmu lochy do wytwarzania swoistych ciał odpornościowych, właściwych 
dla drobnoustrojów wywołujących schorzenia żołądkowo-jelitowe prosiąt (biegunki). W tym celu na 
około 3-4 tygodnie przed spodziewanym oproszeniem umożliwiamy lochom i loszkom pierwiastkom 
kontakt z kałem prosiąt (także biegunkowym). Odchody prosiąt podaje się na podłogę kojca, w którym 
przebywają prośne lochy lub miesza z wodą i podaje do koryta przed odpasem. Czynność tę należy 
powtarzać 2-3 razy w tygodniu przez okres 3-4 tygodni przed porodem. Postępowanie takie jest 
rodzajem naturalnego szczepienia loch. Jest ono szczególnie ważne dla uodpornienia prosiąt z miotów 
loch pierwiastek, które nie miały dotychczas kontaktu z drobnoustrojami wywołującymi choroby 
prosiąt. Drugim zabiegiem, mającym na celu pobudzenie układu odpornościowego loch i ich adaptację 
do nowych warunków środowiskowych, jest odpowiednio wczesne umieszczenie zwierząt 
w kojcach porodowych. Należy to przeprowadzić około 7-10 dni przed porodem. Okres ten ma 
ścisły związek z czasem wytwarzania ciał odpornościowych przeciwko drobnoustrojom 
występującym w nowym środowisku, w którym znalazła się locha. Opóźnianie przeprowadzenia loch 
do kojców porodowych prowadzi do osłabienia odporności noworodków, której objawem może być m. 
in. nasilenie występowania biegunki.

W ostatnim okresie ciąży przeprowadzamy u loch zabieg odrobaczania. W związku z tym, że jaja 
nicieni żołądkowo-jelitowych wydalane są przez okres 4-5 dni po podaniu leku, należy odrobaczenie 
przeprowadzić najpóźniej 5 dni przed przeniesieniem lochy do porodówki. Lek odrobaczający 
nie może być szkodliwy dla płodów, silnie rozwijających się w ostatnim okresie ciąży. Lekarze 
weterynarii zalecają podanie preparatów odrobaczających wcześniej niż w ostatnim tygodniu przed 
przeniesieniem lochy do porodówki. Opisane postępowanie przyczyni się nie tylko do dobrego 
samopoczucia lochy, ale opóźni także zakażenie prosiąt nicieniami. Przed zabiegiem odrobaczenia 
lochy należy zaszczepić, zgodnie z prowadzonym w chlewni programem szczepień, nie później niż 
około 2 tygodnie przed porodem. W tym samym czasie podaje się im preparaty witaminowe A, D  i E.3

Istotnym elementem dla prawidłowego rozwoju noworodków jest zachowanie odpowiedniej 
higieny, zarówno matek, jak i pomieszczeń, w których będą odbywały się porody. Należy pamiętać, że 
mimo, iż lochy same są odporne i rzadko chorują, to właśnie one mogą stać się źródłem zarazków 
niebezpiecznych dla urodzonych prosiąt. Dlatego też przed przeniesieniem do kojca porodowego 
zaleca się staranne mycie loch z wykorzystaniem szarego mydła, a następnie ich osuszenie. 
Dezynfekcja kojców porodowych musi być wykonana bardzo dokładnie, odpowiednio wcześnie przed 
ich zasiedleniem. Przed dezynfekcją kojec porodowy, będący równocześnie kojcem wychowu prosiąt, 
musi być starannie wyczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń pozostałych po przebywających w nim 
wcześniej zwierzętach. Dopiero po wyczyszczeniu i spłukaniu gorącą wodą, wykonuje się dezynfekcję. 
Do dezynfekcji używa się najczęściej 2 % roztworów POLLENY Jod K lub sody kaustycznej. Dezynfekcja 
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bez dokładnego usunięcia ściółki, odchodów i resztek paszy, co oznacza zwykle konieczność 
odmoczenia zaschniętych części, jest mało skuteczna. Po dezynfekcji należy kojec zostawić przez 
pewien czas pusty, a następnie jeszcze raz go umyć, bowiem pozostałości środków dezynfekcyjnych 
mogą być szkodliwe dla noworodków. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie utrzymania wysokiej 
higieny pomieszczeń jest zastosowanie zasady cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne - całe 
pomieszczenie puste). Jest to obecnie zalecane rozwiązanie organizacyjne chlewni. W tym celu 
konieczne jest pogrupowanie kojców porodowych w segmenty (po kilka), które oddzielone są ścianą 
działową. Przy takim rozwiązaniu można wyczyścić i zdezynfekować jednocześnie cały segment 
kojców porodowych, po wyprowadzeniu z nich miotów. Następnie przez kilkanaście dni segment 
„odpoczywa”, nie będąc zasiedlany. Jest to jedna z najskuteczniejszych technik zapobiegania chorobom 
przenoszącym się z miotu na miot. Wymaga to oczywiście pewnych zabiegów organizacyjnych 
w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej liczby kojców porodowych, dostosowanej do wielkości 
użytkowanego stada podstawowego loch i uwzględnienia w nich stosowania zasady cpp-cpp.

Istotnym elementem właściwego przygotowania loch do porodu i okresu laktacji jest 
utrzymywanie ich w odpowiedniej kondycji, na co zasadniczy wpływ ma racjonalne żywienie 
z zachowaniem obowiązujących norm oraz higieny. 

Od 111 dnia ciąży, tj. na około 3 dni przed spodziewanym porodem, dawkę paszy uprzednio 
zadawanej należy ograniczyć do około połowy. Jeśli locha w wysokiej ciąży, tj. od 90 dnia prośności, 
otrzymywała 3,2 kg mieszanki pełnoporcjowej dziennie, wówczas w 111, 112 i 113 dniu ciąży 
powinna otrzymywać nie więcej niż 1,6 - 2,0 kg mieszanki. 

W skład paszy powinny wchodzić w tym okresie dodatki o większej zawartości włókna, takie jak 
susz z zielonek czy mąka z siana. Zaleca się, aby około połowę obniżonej dawki paszy stanowiły otręby 
pszenne (ok. 0,8-1,0 kg otrąb pszennych na lochę dziennie), które mają działanie sprzyjające 
przesuwaniu się treści w jelitach i lekko rozwalniające. Zbyt "treściwa" pasza sprzyja w tym okresie 
bezwładowi jelit i zaparciom (zatwardzeniom), do których lochy przed porodem mają naturalne 
skłonności. Zaparcia nie tylko utrudniają poród, ale sprzyjają także występowaniu odjelitowych 
zakażeń bakteryjnych i zapaleniu wymienia. Zwykle obniżenie dawek paszy i wprowadzenie otrąb 
pszennych, przy zachowaniu właściwej higieny kojców porodowych, jest wystarczające dla 
zapobiegania zapaleniom wymienia i bezmleczności. Gdy powyższe działania okażą się 
niewystarczające, kolejnym zabiegiem profilaktycznym jest dodawanie do paszy soli glauberskiej - 
łagodnego środka przeczyszczającego, w dawkach około 15 g/sztukę dziennie, w ciągu ostatnich 
3-5 dni przed porodem (kontynuowane do kilku dni po porodzie). Podawanie środków 
przeczyszczających jest wskazane przede wszystkim, gdy lochy prośne w okresie wysokiej ciąży 
utrzymywane są w wąskich stanowiskach, ograniczających silnie ruch, a jest to czas szczególnego 
narażenia na zaparcia. W dniu porodu podajemy losze niewielką ilość paszy lub, częściej, stosujemy 
głodówkę i podajemy pójło z otrąb pszennych oraz zapewniamy stały dostęp do wody.

W okresie okołoporodowym można spotkać się ze wspomnianym na wstępie problemem 
zwanym zespołem MMA (zapalenie wymienia, zapalenie macicy, bezmleczność). W stanach 
zagrożenia konieczne jest stosowanie dodatkowych środków profilaktycznych, tj. zapobiegawczego 
podawania leków do paszy i szczepień ochronnych, np. preparatem Suimastivac. Szersze i dalej idące 
działania profilaktyczne są podejmowane na zlecenie lekarza weterynarii i pod jego kontrolą.
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2. Właściwy przebieg porodu, 
opieka nad lochą i prosiętami

Efektywność produkcji na fermach trzody chlewnej jest najczęściej mierzona liczbą 
odchowywanych prosiąt od lochy w ciągu roku. W związku z tym staje się ona przedmiotem licznych 
dyskusji wśród hodowców, lekarzy weterynarii i innych osób związanych z produkcją świń. Czy jest 
możliwe zatem odchowywanie od lochy 28 czy nawet 30 prosiąt ? Przy założeniu, że liczy się każde 
prosię - tak.

Właściwe prowadzenie reprodukcji pozwala na liczne porody i uzyskanie dużych oraz 
wyrównanych osesków. Wiąże się to jednak z koniecznością umiejętnej pracy z rodzącą lochą 
i prosiętami w porodówce.

Przy kilkunastu rodzących się prosiętach szczególną rolę odgrywa szeroko pojęta praca 
akuszerska. Poporodowa bezmleczność (MMA), która jest najczęściej efektem niewłaściwego 
postępowania w tym okresie, występuje „na życzenie” hodowcy. Stany zapalne mają zawsze 
negatywny wpływ na cały organizm. Są jednak fermy, w których lochy w niemalże 100% przechodzą 
przez ten okres bez najmniejszych problemów. Umożliwia to prosiętom doskonały start i nie 
komplikuje pracy obsłudze.

Naturalny poród nie powinien przekraczać 6 - 7 godzin, natomiast przerwy między 
rodzącymi się prosiętami nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Taki przebieg porodu nie 
wymaga ingerencji człowieka. Natomiast wszelkie odchylenia od tej normy muszą być niezwłocznie 
korygowane przez obsługę. Dzięki temu zmniejsza się liczba prosiąt martwo urodzonych bądź 
rodzących się w zamartwicy. Przedłużający się poród kolejnych prosiąt należy stymulować, podając 
hormony wpływające na mięśniówkę gładką macicy.

Urodzone prosięta należy natychmiast osuszyć, następnie podłożyć pod wymię, aby napiły się 
siary od lochy. Daje to oseskom najlepszy z możliwych „start”. Uzyskana w ten sposób odporność 
bierna umożliwia zdrowy początek długiej drogi od prosięcia do tucznika. Prosięta, które napiły się 
siary umieszczamy pod promiennikiem ciepła w temperaturze około 34°C. Przyjmuje się, że pożądana 
(niepowodująca komplikacji w odchowie) masa urodzeniowa prosiąt waha się od 1,3-1,5 kg. Prosięta 
mniejsze, pozostawione bez ingerencji człowieka, najczęściej słabną, odstają od reszty miotu bądź 
padają.

Już po kilku godzinach od zakończenia porodu powinna być przeprowadzana pierwsza selekcja 
zwierząt. Wyrównywanie miotów ma na celu zapewnienie w tym samym stopniu jak najlepszych 
warunków wszystkim prosiętom i lochom. W przypadku prosiąt chodzi o korzyści płynące 
z wyrównania miotów i dzięki temu zmniejszenie konkurencji wobec mniejszych, słabszych prosiąt, 
a także umożliwienie im dostępu do wymienia, poprzez umieszczenie ich wśród równych sobie pod 
względem masy ciała i wielkości. Mniejsze i słabsze prosięta są najczęściej objęte specjalnym 
postępowaniem zootechniczno-weterynaryjnym. W pierwszych dobach życia praktykuje się 
podawanie dootrzewnowo ciepłej 5% glukozy. Właśnie dla tej grupy prosiąt, która pojawia się we 
wszystkich fermach, opracowuje się specjalne programy. Zawierają one instruktaż postępowania 
z tzw. „minus wariantami” oraz ofertę specjalnych preparatów umożliwiających odchów prosiąt 
urodzonych z niedowagą oraz chorych.

Selekcja ma również niebagatelny wpływ na lochy. Pozostawienie ich ze zbyt małymi, słabymi i nie-
zdolnymi do ssania prosiętami, wywołałoby zapalenie wymienia z powodu nadprodukcji i zalegania 
mleka. Z drugiej strony, lochy ze zbyt dużą liczbą silnych prosiąt nie wykarmiłyby ich i same nadwyrężyły 
swoja kondycję. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie obserwować zwierzęta i natychmiast reagować 
na wszelkie niepokojące sytuacje, takie jak nieprzybieranie na wadze czy słabnięcie zwierząt.
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bez dokładnego usunięcia ściółki, odchodów i resztek paszy, co oznacza zwykle konieczność 
odmoczenia zaschniętych części, jest mało skuteczna. Po dezynfekcji należy kojec zostawić przez 
pewien czas pusty, a następnie jeszcze raz go umyć, bowiem pozostałości środków dezynfekcyjnych 
mogą być szkodliwe dla noworodków. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie utrzymania wysokiej 
higieny pomieszczeń jest zastosowanie zasady cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne - całe 
pomieszczenie puste). Jest to obecnie zalecane rozwiązanie organizacyjne chlewni. W tym celu 
konieczne jest pogrupowanie kojców porodowych w segmenty (po kilka), które oddzielone są ścianą 
działową. Przy takim rozwiązaniu można wyczyścić i zdezynfekować jednocześnie cały segment 
kojców porodowych, po wyprowadzeniu z nich miotów. Następnie przez kilkanaście dni segment 
„odpoczywa”, nie będąc zasiedlany. Jest to jedna z najskuteczniejszych technik zapobiegania chorobom 
przenoszącym się z miotu na miot. Wymaga to oczywiście pewnych zabiegów organizacyjnych 
w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej liczby kojców porodowych, dostosowanej do wielkości 
użytkowanego stada podstawowego loch i uwzględnienia w nich stosowania zasady cpp-cpp.

Istotnym elementem właściwego przygotowania loch do porodu i okresu laktacji jest 
utrzymywanie ich w odpowiedniej kondycji, na co zasadniczy wpływ ma racjonalne żywienie 
z zachowaniem obowiązujących norm oraz higieny. 

Od 111 dnia ciąży, tj. na około 3 dni przed spodziewanym porodem, dawkę paszy uprzednio 
zadawanej należy ograniczyć do około połowy. Jeśli locha w wysokiej ciąży, tj. od 90 dnia prośności, 
otrzymywała 3,2 kg mieszanki pełnoporcjowej dziennie, wówczas w 111, 112 i 113 dniu ciąży 
powinna otrzymywać nie więcej niż 1,6 - 2,0 kg mieszanki. 

W skład paszy powinny wchodzić w tym okresie dodatki o większej zawartości włókna, takie jak 
susz z zielonek czy mąka z siana. Zaleca się, aby około połowę obniżonej dawki paszy stanowiły otręby 
pszenne (ok. 0,8-1,0 kg otrąb pszennych na lochę dziennie), które mają działanie sprzyjające 
przesuwaniu się treści w jelitach i lekko rozwalniające. Zbyt "treściwa" pasza sprzyja w tym okresie 
bezwładowi jelit i zaparciom (zatwardzeniom), do których lochy przed porodem mają naturalne 
skłonności. Zaparcia nie tylko utrudniają poród, ale sprzyjają także występowaniu odjelitowych 
zakażeń bakteryjnych i zapaleniu wymienia. Zwykle obniżenie dawek paszy i wprowadzenie otrąb 
pszennych, przy zachowaniu właściwej higieny kojców porodowych, jest wystarczające dla 
zapobiegania zapaleniom wymienia i bezmleczności. Gdy powyższe działania okażą się 
niewystarczające, kolejnym zabiegiem profilaktycznym jest dodawanie do paszy soli glauberskiej - 
łagodnego środka przeczyszczającego, w dawkach około 15 g/sztukę dziennie, w ciągu ostatnich 
3-5 dni przed porodem (kontynuowane do kilku dni po porodzie). Podawanie środków 
przeczyszczających jest wskazane przede wszystkim, gdy lochy prośne w okresie wysokiej ciąży 
utrzymywane są w wąskich stanowiskach, ograniczających silnie ruch, a jest to czas szczególnego 
narażenia na zaparcia. W dniu porodu podajemy losze niewielką ilość paszy lub, częściej, stosujemy 
głodówkę i podajemy pójło z otrąb pszennych oraz zapewniamy stały dostęp do wody.

W okresie okołoporodowym można spotkać się ze wspomnianym na wstępie problemem 
zwanym zespołem MMA (zapalenie wymienia, zapalenie macicy, bezmleczność). W stanach 
zagrożenia konieczne jest stosowanie dodatkowych środków profilaktycznych, tj. zapobiegawczego 
podawania leków do paszy i szczepień ochronnych, np. preparatem Suimastivac. Szersze i dalej idące 
działania profilaktyczne są podejmowane na zlecenie lekarza weterynarii i pod jego kontrolą.
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2. Właściwy przebieg porodu, 
opieka nad lochą i prosiętami

Efektywność produkcji na fermach trzody chlewnej jest najczęściej mierzona liczbą 
odchowywanych prosiąt od lochy w ciągu roku. W związku z tym staje się ona przedmiotem licznych 
dyskusji wśród hodowców, lekarzy weterynarii i innych osób związanych z produkcją świń. Czy jest 
możliwe zatem odchowywanie od lochy 28 czy nawet 30 prosiąt ? Przy założeniu, że liczy się każde 
prosię - tak.

Właściwe prowadzenie reprodukcji pozwala na liczne porody i uzyskanie dużych oraz 
wyrównanych osesków. Wiąże się to jednak z koniecznością umiejętnej pracy z rodzącą lochą 
i prosiętami w porodówce.

Przy kilkunastu rodzących się prosiętach szczególną rolę odgrywa szeroko pojęta praca 
akuszerska. Poporodowa bezmleczność (MMA), która jest najczęściej efektem niewłaściwego 
postępowania w tym okresie, występuje „na życzenie” hodowcy. Stany zapalne mają zawsze 
negatywny wpływ na cały organizm. Są jednak fermy, w których lochy w niemalże 100% przechodzą 
przez ten okres bez najmniejszych problemów. Umożliwia to prosiętom doskonały start i nie 
komplikuje pracy obsłudze.

Naturalny poród nie powinien przekraczać 6 - 7 godzin, natomiast przerwy między 
rodzącymi się prosiętami nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Taki przebieg porodu nie 
wymaga ingerencji człowieka. Natomiast wszelkie odchylenia od tej normy muszą być niezwłocznie 
korygowane przez obsługę. Dzięki temu zmniejsza się liczba prosiąt martwo urodzonych bądź 
rodzących się w zamartwicy. Przedłużający się poród kolejnych prosiąt należy stymulować, podając 
hormony wpływające na mięśniówkę gładką macicy.

Urodzone prosięta należy natychmiast osuszyć, następnie podłożyć pod wymię, aby napiły się 
siary od lochy. Daje to oseskom najlepszy z możliwych „start”. Uzyskana w ten sposób odporność 
bierna umożliwia zdrowy początek długiej drogi od prosięcia do tucznika. Prosięta, które napiły się 
siary umieszczamy pod promiennikiem ciepła w temperaturze około 34°C. Przyjmuje się, że pożądana 
(niepowodująca komplikacji w odchowie) masa urodzeniowa prosiąt waha się od 1,3-1,5 kg. Prosięta 
mniejsze, pozostawione bez ingerencji człowieka, najczęściej słabną, odstają od reszty miotu bądź 
padają.

Już po kilku godzinach od zakończenia porodu powinna być przeprowadzana pierwsza selekcja 
zwierząt. Wyrównywanie miotów ma na celu zapewnienie w tym samym stopniu jak najlepszych 
warunków wszystkim prosiętom i lochom. W przypadku prosiąt chodzi o korzyści płynące 
z wyrównania miotów i dzięki temu zmniejszenie konkurencji wobec mniejszych, słabszych prosiąt, 
a także umożliwienie im dostępu do wymienia, poprzez umieszczenie ich wśród równych sobie pod 
względem masy ciała i wielkości. Mniejsze i słabsze prosięta są najczęściej objęte specjalnym 
postępowaniem zootechniczno-weterynaryjnym. W pierwszych dobach życia praktykuje się 
podawanie dootrzewnowo ciepłej 5% glukozy. Właśnie dla tej grupy prosiąt, która pojawia się we 
wszystkich fermach, opracowuje się specjalne programy. Zawierają one instruktaż postępowania 
z tzw. „minus wariantami” oraz ofertę specjalnych preparatów umożliwiających odchów prosiąt 
urodzonych z niedowagą oraz chorych.

Selekcja ma również niebagatelny wpływ na lochy. Pozostawienie ich ze zbyt małymi, słabymi i nie-
zdolnymi do ssania prosiętami, wywołałoby zapalenie wymienia z powodu nadprodukcji i zalegania 
mleka. Z drugiej strony, lochy ze zbyt dużą liczbą silnych prosiąt nie wykarmiłyby ich i same nadwyrężyły 
swoja kondycję. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie obserwować zwierzęta i natychmiast reagować 
na wszelkie niepokojące sytuacje, takie jak nieprzybieranie na wadze czy słabnięcie zwierząt.
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Mleko lochy nie zawiera wystarczającej ilości żelaza, stąd dla zapewnienia we krwi prosiąt 
niezbędnego poziomu hemoglobiny, w 2-3 dniu życia prosiąt należy im podać preparat żelazowy w 
formie iniekcji.

Drugą najważniejszą czynnością organizacyjną jest nauka pobierania paszy, aby w późniejszym 
okresie racjonalnie dokarmiać prosięta. Należy tak przygotować przewód pokarmowy młodych 
organizmów, aby po odsadzeniu w 100% zastąpić mleko matki paszą stałą. Ten moment dla wielu 
hodowców jest trudny i często u prosiąt kończy się biegunkami i przestojem w przyrostach. Umiejętne 
dokarmianie prosiąt w czasie laktacji nie powoduje problemów po odsadzeniu.

Praktykuje się różnego rodzaju systemy dokarmiania prosiąt, na które składają się jedna, dwie 
a nawet trzy pasze pierwsze, stosowane kolejno po sobie. Bardzo często pierwszym stałym pokarmem 
są preparaty mlekopochodne o wysokiej zawartości energii. Są one analogiem mleka loch. Bardzo 
smakowite i wabiące mlecznym zapachem doskonale spełniają swoje zadanie, klejąc się do tarczy 
ryjowej ciekawskich prosiąt. Kolejne pasze zawierają coraz większe ilości komponentów roślinnych 
(zbóż i przetworzonej soi), aby stymulować układ trawienny i budować garnitur enzymatyczny, zdolny 
do trawienia wyłącznie takiego pokarmu po odsadzeniu od loch. Zawsze świeża i pachnąca pasza 
w korytkach jest interesująca i chętniej pobierana przez zwierzęta. Takie postępowanie znacznie 
ogranicza, znamienne dla polskich chlewni, problemy okołoodsadzneniowe związane z biegunkami, 
chorobą obrzękową i przestojem w przyrostach.

Ostatnią składową sukcesu jest prawidłowo dobrane postępowanie weterynaryjne, 
indywidualne dla każdego obiektu, w zależności od statusu zdrowotnego i warunków 
środowiskowych jakie stworzono zwierzętom. Wszystkie tzw. zabiegi krwawe zabezpiecza się 
w fermach trzody chlewnej poprzez domięśniowe podanie różnego rodzaju długo działających 
penicylin. Krwawe zabiegi sprzyjają rozwojowi i namnażaniu się flory paciorkowcowej, która 
powoduje liczne powikłania w dalszym rozwoju prosiąt osesków. Standardem stało się także 
podawanie prosiętom leków przeciwko kokcydiozie. Praktycznie we wszystkich fermach 
produkujących trzodę chlewną, między trzecim a piątym dniem po urodzeniu, lekarze weterynarii 
stosują toltrazuril, w dawce podawanej przez automatyczną pompkę dodawaną do leków.

Jest oczywistym, że prosięta oseski, podczas szybkiego przybierania na masie, zapadają na 
anemię. Wówczas lekarz weterynarii, w zależności od sytuacji w fermie, dobiera preparat żelazowy.

3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch 
oraz kondycję prosiąt

Dobrze produkujące stado podstawowe charakteryzuje się dużą liczbą prosiąt urodzonych 
i odsadzonych w ciągu roku oraz małą liczbą dni nieprodukcyjnych, w których locha nie jest w ciąży i 
nie karmi prosiąt.

Prawidłowe żywienie jest jednym z kluczowych elementów właściwego przygotowania loszek do 
pełnienia przyszłych funkcji rozrodczych. Do uzyskania masy ciała około 70 kg żywimy je tak, jak 
tuczniki, jednak to po tym terminie zapotrzebowanie na białko i energię maleje a wzrasta na mikro- 
i makroelementy oraz witaminy. Oznacza to wolniejszy wzrost w czasie, lecz lepsze przygotowanie 
narządów wewnętrznych, przede wszystkim rozrodczych, do dłuższej niż u tuczników żywotności 
i „pracy”. Pamiętać jednak należy, że loszki mogą zjeść tyle samo paszy co rosnący tucznik, dlatego 
receptura musi być bardzo dobrze przemyślana. Średni dzienny przyrost loszek od urodzenia do 
masy ciała 135 kg winien wynosić nie więcej niż 575 g. W tej sytuacji w okresie odchowu, od 30 do 
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60 kg masy ciała, należy uzyskać przyrost dzienny na poziomie nie wyższym niż 650 g, a w okresie od 
60 do 90 kg masy ciała przyrosty około 700 g. Mieszanka pełnoporcjowa zawierać powinna średnio 
17% łatwo przyswajalnego białka i 12 MJ EM dla loszek od 40-120 kg, przy pobraniu odpowiednio od 
1,5 do 2,5 kg/dzień.

Dla prawidłowego wykonania paszy dla loszek należy zgromadzić dobrej jakości składniki (tab. 
1). Pasza, zwłaszcza od 70 kg masy ciała, powinna być dozowana indywidualnie (2,2-2,5 kg), a jeśli to 
niemożliwe - ilości pobieranej paszy powinny być ściśle kontrolowane. Po osiągnięciu dojrzałości, 
a zatem od około 90 kg masy ciała, do wychowalni loszek należy doprowadzać knura, najlepiej raz 
dziennie, na okres około 1 godziny, a następnie wyprowadzać go do osobnego pomieszczenia. 
Ewentualne ruje, które mogą pojawiać się już w tym wieku, należy wychwytywać i notować. Pozwoli to 
hodowcy na poszukiwanie rui w odpowiednim tygodniu po osiągnięciu przez loszkę właściwej masy 
ciała (130-140 kg) i dojrzałości płciowej (powyżej 230 dnia życia). Po zakończeniu ostatniej rui należy 
wyprowadzić je z kojca, a zatem na 3 tygodnie przed planowanym kryciem. Po upływie kolejnych 
10 dni loszkom takim podajemy paszę flushingową. Mieszanka powinna być podawana w ilości około 
3,5 kg na dobę, zawierać mało włókna a dostarczać dodatkową ilość łatwo przyswajalnych: energii, 
białka, składników mineralnych oraz witamin. Wpłynie to korzystnie na wielkość komórek jajowych i 
ich liczbę oraz bardzo mocno uwidoczni objawy rui. Dodatkowo wprowadzona glukoza i skrobia 
wpływa na wzrost poziomu wydzielanej insuliny. Ta zaś stymuluje lepsze funkcjonowanie układu 
rozrodczego. Tak przygotowana loszka, pokryta w odpowiednim momencie, powinna pozostać 
w kojcu indywidualnym, gdzie 2 razy na dobę zostanie jej podana dawkowana i uboga pasza dla loch 
prośnych. Należy zwrócić uwagę, by w korycie, tak dla prośnych loszek, jak i loch, zawsze była świeża 
woda, w dużej ilości. Od dnia krycia do 85-90 dnia ciąży zapotrzebowanie na składniki pokarmowe 
gwałtownie spada, niższy jest poziom wymaganej ilości energii i aminokwasów. W wysokiej ciąży 
(powyżej 85-90 dnia ciąży), w związku z intensywnym wzrostem płodów, potrzeby pokarmowe 
wzrastają o 40 - 50%. Aby zwierzęta nie były głodne, a jednocześnie by nie otłuszczały się, w paszy 
dla loch prośnych należy uwzględnić niezwykle wysoki udział włókna (nawet powyżej 12%). Nie-
jednokrotnie uzyskanie takiego poziomu włókna w dawce nie jest możliwe, wówczas należy 
poszukiwać dodatków zawierających wysoki poziom włókna (nawet do 80%).

Do wykonania paszy LP (pasza dla loch prośnych) powinno się użyć: jęczmień, otręby pszenne, 
owies, dobre pszenżyto, soję, koncentrat włókna celulozowego lub susz jako uzupełnienie 
brakującego włókna. Warto pamiętać, że dodatek preparatów wiążących mikotoksyny na każdym 
etapie produkcji jest jak najbardziej pożądany. Podstawowe wartości mieszanek dla loch 
przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 1. Składniki paszy

Składniki  pożądane Składniki niewłaściwe Składniki nieprzydatne

Pszenica 30 - 40% Pszenżyto Żyto

Jęczmień 30 - 40% Owies Susz gorzelniany

Otręby pszenne 10-15% Kukurydza Śruta słonecznikowa

Soja 15 -17% Śruta rzepakowa Odpady z przemysłu
spożywczego

 

Mączka rybna (do receptury) Tłuszcz zwierzęcy Blenda mineralno-witaminowa

Olej roślinny 5% Premix niskoprocentowy dla
loch 1 – 2%

Cukry proste (do receptury)

Premix wysokoprocentowy dla
loszek 4-5%



Mleko lochy nie zawiera wystarczającej ilości żelaza, stąd dla zapewnienia we krwi prosiąt 
niezbędnego poziomu hemoglobiny, w 2-3 dniu życia prosiąt należy im podać preparat żelazowy w 
formie iniekcji.

Drugą najważniejszą czynnością organizacyjną jest nauka pobierania paszy, aby w późniejszym 
okresie racjonalnie dokarmiać prosięta. Należy tak przygotować przewód pokarmowy młodych 
organizmów, aby po odsadzeniu w 100% zastąpić mleko matki paszą stałą. Ten moment dla wielu 
hodowców jest trudny i często u prosiąt kończy się biegunkami i przestojem w przyrostach. Umiejętne 
dokarmianie prosiąt w czasie laktacji nie powoduje problemów po odsadzeniu.

Praktykuje się różnego rodzaju systemy dokarmiania prosiąt, na które składają się jedna, dwie 
a nawet trzy pasze pierwsze, stosowane kolejno po sobie. Bardzo często pierwszym stałym pokarmem 
są preparaty mlekopochodne o wysokiej zawartości energii. Są one analogiem mleka loch. Bardzo 
smakowite i wabiące mlecznym zapachem doskonale spełniają swoje zadanie, klejąc się do tarczy 
ryjowej ciekawskich prosiąt. Kolejne pasze zawierają coraz większe ilości komponentów roślinnych 
(zbóż i przetworzonej soi), aby stymulować układ trawienny i budować garnitur enzymatyczny, zdolny 
do trawienia wyłącznie takiego pokarmu po odsadzeniu od loch. Zawsze świeża i pachnąca pasza 
w korytkach jest interesująca i chętniej pobierana przez zwierzęta. Takie postępowanie znacznie 
ogranicza, znamienne dla polskich chlewni, problemy okołoodsadzneniowe związane z biegunkami, 
chorobą obrzękową i przestojem w przyrostach.

Ostatnią składową sukcesu jest prawidłowo dobrane postępowanie weterynaryjne, 
indywidualne dla każdego obiektu, w zależności od statusu zdrowotnego i warunków 
środowiskowych jakie stworzono zwierzętom. Wszystkie tzw. zabiegi krwawe zabezpiecza się 
w fermach trzody chlewnej poprzez domięśniowe podanie różnego rodzaju długo działających 
penicylin. Krwawe zabiegi sprzyjają rozwojowi i namnażaniu się flory paciorkowcowej, która 
powoduje liczne powikłania w dalszym rozwoju prosiąt osesków. Standardem stało się także 
podawanie prosiętom leków przeciwko kokcydiozie. Praktycznie we wszystkich fermach 
produkujących trzodę chlewną, między trzecim a piątym dniem po urodzeniu, lekarze weterynarii 
stosują toltrazuril, w dawce podawanej przez automatyczną pompkę dodawaną do leków.

Jest oczywistym, że prosięta oseski, podczas szybkiego przybierania na masie, zapadają na 
anemię. Wówczas lekarz weterynarii, w zależności od sytuacji w fermie, dobiera preparat żelazowy.

3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch 
oraz kondycję prosiąt

Dobrze produkujące stado podstawowe charakteryzuje się dużą liczbą prosiąt urodzonych 
i odsadzonych w ciągu roku oraz małą liczbą dni nieprodukcyjnych, w których locha nie jest w ciąży i 
nie karmi prosiąt.

Prawidłowe żywienie jest jednym z kluczowych elementów właściwego przygotowania loszek do 
pełnienia przyszłych funkcji rozrodczych. Do uzyskania masy ciała około 70 kg żywimy je tak, jak 
tuczniki, jednak to po tym terminie zapotrzebowanie na białko i energię maleje a wzrasta na mikro- 
i makroelementy oraz witaminy. Oznacza to wolniejszy wzrost w czasie, lecz lepsze przygotowanie 
narządów wewnętrznych, przede wszystkim rozrodczych, do dłuższej niż u tuczników żywotności 
i „pracy”. Pamiętać jednak należy, że loszki mogą zjeść tyle samo paszy co rosnący tucznik, dlatego 
receptura musi być bardzo dobrze przemyślana. Średni dzienny przyrost loszek od urodzenia do 
masy ciała 135 kg winien wynosić nie więcej niż 575 g. W tej sytuacji w okresie odchowu, od 30 do 
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60 kg masy ciała, należy uzyskać przyrost dzienny na poziomie nie wyższym niż 650 g, a w okresie od 
60 do 90 kg masy ciała przyrosty około 700 g. Mieszanka pełnoporcjowa zawierać powinna średnio 
17% łatwo przyswajalnego białka i 12 MJ EM dla loszek od 40-120 kg, przy pobraniu odpowiednio od 
1,5 do 2,5 kg/dzień.

Dla prawidłowego wykonania paszy dla loszek należy zgromadzić dobrej jakości składniki (tab. 
1). Pasza, zwłaszcza od 70 kg masy ciała, powinna być dozowana indywidualnie (2,2-2,5 kg), a jeśli to 
niemożliwe - ilości pobieranej paszy powinny być ściśle kontrolowane. Po osiągnięciu dojrzałości, 
a zatem od około 90 kg masy ciała, do wychowalni loszek należy doprowadzać knura, najlepiej raz 
dziennie, na okres około 1 godziny, a następnie wyprowadzać go do osobnego pomieszczenia. 
Ewentualne ruje, które mogą pojawiać się już w tym wieku, należy wychwytywać i notować. Pozwoli to 
hodowcy na poszukiwanie rui w odpowiednim tygodniu po osiągnięciu przez loszkę właściwej masy 
ciała (130-140 kg) i dojrzałości płciowej (powyżej 230 dnia życia). Po zakończeniu ostatniej rui należy 
wyprowadzić je z kojca, a zatem na 3 tygodnie przed planowanym kryciem. Po upływie kolejnych 
10 dni loszkom takim podajemy paszę flushingową. Mieszanka powinna być podawana w ilości około 
3,5 kg na dobę, zawierać mało włókna a dostarczać dodatkową ilość łatwo przyswajalnych: energii, 
białka, składników mineralnych oraz witamin. Wpłynie to korzystnie na wielkość komórek jajowych i 
ich liczbę oraz bardzo mocno uwidoczni objawy rui. Dodatkowo wprowadzona glukoza i skrobia 
wpływa na wzrost poziomu wydzielanej insuliny. Ta zaś stymuluje lepsze funkcjonowanie układu 
rozrodczego. Tak przygotowana loszka, pokryta w odpowiednim momencie, powinna pozostać 
w kojcu indywidualnym, gdzie 2 razy na dobę zostanie jej podana dawkowana i uboga pasza dla loch 
prośnych. Należy zwrócić uwagę, by w korycie, tak dla prośnych loszek, jak i loch, zawsze była świeża 
woda, w dużej ilości. Od dnia krycia do 85-90 dnia ciąży zapotrzebowanie na składniki pokarmowe 
gwałtownie spada, niższy jest poziom wymaganej ilości energii i aminokwasów. W wysokiej ciąży 
(powyżej 85-90 dnia ciąży), w związku z intensywnym wzrostem płodów, potrzeby pokarmowe 
wzrastają o 40 - 50%. Aby zwierzęta nie były głodne, a jednocześnie by nie otłuszczały się, w paszy 
dla loch prośnych należy uwzględnić niezwykle wysoki udział włókna (nawet powyżej 12%). Nie-
jednokrotnie uzyskanie takiego poziomu włókna w dawce nie jest możliwe, wówczas należy 
poszukiwać dodatków zawierających wysoki poziom włókna (nawet do 80%).

Do wykonania paszy LP (pasza dla loch prośnych) powinno się użyć: jęczmień, otręby pszenne, 
owies, dobre pszenżyto, soję, koncentrat włókna celulozowego lub susz jako uzupełnienie 
brakującego włókna. Warto pamiętać, że dodatek preparatów wiążących mikotoksyny na każdym 
etapie produkcji jest jak najbardziej pożądany. Podstawowe wartości mieszanek dla loch 
przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 1. Składniki paszy

Składniki  pożądane Składniki niewłaściwe Składniki nieprzydatne

Pszenica 30 - 40% Pszenżyto Żyto

Jęczmień 30 - 40% Owies Susz gorzelniany

Otręby pszenne 10-15% Kukurydza Śruta słonecznikowa

Soja 15 -17% Śruta rzepakowa Odpady z przemysłu
spożywczego

 

Mączka rybna (do receptury) Tłuszcz zwierzęcy Blenda mineralno-witaminowa

Olej roślinny 5% Premix niskoprocentowy dla
loch 1 – 2%

Cukry proste (do receptury)

Premix wysokoprocentowy dla
loszek 4-5%



W każdym przypadku wykonanie pasz dla loch i loszek oraz ich dawkowanie, powinno być 
dostosowane indywidualnie w fermie do kondycji stada podstawowego oraz problemów z jakimi 
spotyka się hodowca na co dzień. Po 85 dniu ciąży lochy i loszki należy żywić paszą LK (dla loch 
karmiących), w ilości około 3 - 3,5 kg w dawce, podzieloną najlepiej na 3 odpasy.

Czynniki macicznego ograniczania rozwoju płodów u świń to przede wszystkim:

1. Wiek i masa ciała lochy

2. Rozwój płciowy lochy i stymulacja obecnością knura

3. Kondycja fizyczna przyszłej matki

4. Żywienie lochy w czasie trwania ciąży

5. Dobrostan loch w czasie ciąży

6. Choroby zakaźne (PRRS, leptospiroza, parwowiroza, cirkowiroza).
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Tabela2. Wartość pokarmowa mieszanek dla loch

Rodzaj paszy LH Flushing LP LK

Energia metaboliczna MJ 11,5 – 12 14,5 11,2 13

Białko ogólne, % 14,5 – 16,5 18,5 13 -13,5 17 – 17,5

Tłuszcz surowy, % 2,8 2,6 2,2 3,3

Włókno, % 5 3,5 6 - 12 3,5-4

Wapń, % 1 1 0,7 0,8-1

Fosfor, % 0,8 0,8 0,5 0,6-0,7

Lizyna, % 1 1,3 0.7 1

Metionina, % 0,6 0,7 0,5 0,7

Treonina, % 0,6 0,7 0,5 0,7

Tryptofan, % 0,2 0,25 0,18 0,23

Wit. A, j.m. 20000 20000 10000 -15000 15000 – 20000

Wit. D, j.m. 2000 2000 1250 1500 - 2000

Wit. E, mg 100 250 75 100

Fitaza FTU 500 500 300 500

Probiotyk + + + +

Zakwaszacz + + - +

Wiązacz mikotoksyn + + + +

Najczęściej popełniane błędy w żywieniu lochy karmiącej

üZbyt duża dawka paszy lub pasza nazbyt „skondensowana” - powoduje trudności 
z wypróżnianiem i rozwój MMA. Aby temu zapobiec należy podwyższyć poziom włókna, 
podać sól glauberską i leki przeciw MMA.

üŹle zbilansowana dawka lub niewłaściwe dawki paszy - skutkiem jest niska masa ciała 
prosiąt - poniżej 1,5 kg.

üBrak stałego dostępu do wody powoduje wycieki i trudności z wypróżnianiem (zużycie 
powinno być do 40 litrów na dobę).

üCzęstotliwość karmienia - ma wpływ na laktację, wycieki, dobrostan oraz liczbę komórek 
jajowych w następnej rui.
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Tabela 1. Wartość pokarmowa dobrych jakościowo zbóż

Energia (MJ/kg)

Białko, % 

Lizyna, %

Metionina + cystyna, %

Włókno, %

Wapń, %

Fosfor, %

Pszenżyto Pszenica Kukurydza Jęczmień Żyto Owies

13,5 13,9 14,0 12,6 13,3 11,3

12,2 11,9 9,4 11,0 9,5 11,8

0,41 0,32 0,26 0,39 0,37 0,46

0,43 0,46 0,40 0,41 0,37 0,50

2,4 2,9 2,9 4,8 2,4 10

0,05 0,07 0,04 0,04 0,07 0,07

0,37 0,37 0,34 0,37 0,30 0,37

4. Żywienie lochy w okresie laktacji 
i dokarmianie prosiąt. 

Odsadzanie prosiąt

Przed porodem, na około 3 - 4 dni, należy ograniczyć ilość spożywanej przez lochy paszy nawet do 
0,5 - 1 kg/dobę, a staranniej zadbać o wzrost spożycia wody. W postępowaniu należy zwrócić uwagę na 
to, by w jelitach nie zalegała treść pokarmowa, a wypróżnienia loch były systematyczne i łatwe. W tym 
czasie można podawać do koryta pójło z siemienia lnianego, otrąb pszennych oraz wspomagająco sól 
glauberską przyspieszającą perystaltykę jelit. W dniu planowanego porodu paszy nie należy podawać 
w ogóle. Po oprosieniu, stopniowo od 2. dnia, należy wprowadzać mieszankę LK. Paszę podaje się do 
4 -5 razy na dobę, najpierw w niewielkich ilościach (1,5 - 2,5 kg), by w szczycie laktacji doprowadzić do 
pobrania około 3 kg na potrzeby bytowe lochy i 0,5 kg na każde odchowywane prosię. Można przyjąć 
zasadę, że jeśli locha wyjadła paszę, to należy zwiększyć dawkę 0,2 kg, jeśli zaś nie, to w następnym 
odpasie trzeba o 0,2 kg ją zmniejszyć, a zwierzę poddać obserwacji, gdyż niewyjadanie w tym czasie 
może świadczyć o początkach procesów zapalnych prowadzących do MMA. Warto wspomnieć, że w 
okresie 28 dniowej laktacji locha produkuje około 250 - 260 kg mleka, które zawiera 15 kg białka, 19 kg 
tłuszczu, 12 kg cukru laktozy oraz 2,7 kg innych niezbędnych składników mineralnych. Z 4 kg mleka 
lochy powstaje 1 kg przyrostu masy ciała prosiąt ssących. Każdemu hodowcy powinna przyświecać 
zasada, by ubytek masy ciała po zakończonej laktacji nie był większy niż 10 - 12 kg. W przypadku 
większych strat, lochom słabszym należy po odsadzeniu podawać paszę LK (pasza dla loch 
karmiących) aż do następnej rui, co pozwoli na odbudowę ich potencjału.

Po odsadzeniu, lochom w kojcach grupowych lub indywidualnych, należy podawać paszę 
flushingową w ilości 3,5 kg na sztukę, aż do zaobserwowania pierwszych objawów rui, kiedy lochy 
dużo słabiej pobierają paszę. Po skutecznej inseminacji podajemy paszę LP (dla loch prośnych).



W każdym przypadku wykonanie pasz dla loch i loszek oraz ich dawkowanie, powinno być 
dostosowane indywidualnie w fermie do kondycji stada podstawowego oraz problemów z jakimi 
spotyka się hodowca na co dzień. Po 85 dniu ciąży lochy i loszki należy żywić paszą LK (dla loch 
karmiących), w ilości około 3 - 3,5 kg w dawce, podzieloną najlepiej na 3 odpasy.

Czynniki macicznego ograniczania rozwoju płodów u świń to przede wszystkim:

1. Wiek i masa ciała lochy

2. Rozwój płciowy lochy i stymulacja obecnością knura

3. Kondycja fizyczna przyszłej matki

4. Żywienie lochy w czasie trwania ciąży

5. Dobrostan loch w czasie ciąży

6. Choroby zakaźne (PRRS, leptospiroza, parwowiroza, cirkowiroza).
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Tabela2. Wartość pokarmowa mieszanek dla loch

Rodzaj paszy LH Flushing LP LK

Energia metaboliczna MJ 11,5 – 12 14,5 11,2 13

Białko ogólne, % 14,5 – 16,5 18,5 13 -13,5 17 – 17,5

Tłuszcz surowy, % 2,8 2,6 2,2 3,3

Włókno, % 5 3,5 6 - 12 3,5-4

Wapń, % 1 1 0,7 0,8-1

Fosfor, % 0,8 0,8 0,5 0,6-0,7

Lizyna, % 1 1,3 0.7 1

Metionina, % 0,6 0,7 0,5 0,7

Treonina, % 0,6 0,7 0,5 0,7

Tryptofan, % 0,2 0,25 0,18 0,23

Wit. A, j.m. 20000 20000 10000 -15000 15000 – 20000

Wit. D, j.m. 2000 2000 1250 1500 - 2000

Wit. E, mg 100 250 75 100

Fitaza FTU 500 500 300 500

Probiotyk + + + +

Zakwaszacz + + - +

Wiązacz mikotoksyn + + + +

Najczęściej popełniane błędy w żywieniu lochy karmiącej

üZbyt duża dawka paszy lub pasza nazbyt „skondensowana” - powoduje trudności 
z wypróżnianiem i rozwój MMA. Aby temu zapobiec należy podwyższyć poziom włókna, 
podać sól glauberską i leki przeciw MMA.

üŹle zbilansowana dawka lub niewłaściwe dawki paszy - skutkiem jest niska masa ciała 
prosiąt - poniżej 1,5 kg.

üBrak stałego dostępu do wody powoduje wycieki i trudności z wypróżnianiem (zużycie 
powinno być do 40 litrów na dobę).

üCzęstotliwość karmienia - ma wpływ na laktację, wycieki, dobrostan oraz liczbę komórek 
jajowych w następnej rui.
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Tabela 1. Wartość pokarmowa dobrych jakościowo zbóż

Energia (MJ/kg)

Białko, % 

Lizyna, %

Metionina + cystyna, %

Włókno, %

Wapń, %

Fosfor, %

Pszenżyto Pszenica Kukurydza Jęczmień Żyto Owies

13,5 13,9 14,0 12,6 13,3 11,3

12,2 11,9 9,4 11,0 9,5 11,8

0,41 0,32 0,26 0,39 0,37 0,46

0,43 0,46 0,40 0,41 0,37 0,50

2,4 2,9 2,9 4,8 2,4 10

0,05 0,07 0,04 0,04 0,07 0,07

0,37 0,37 0,34 0,37 0,30 0,37

4. Żywienie lochy w okresie laktacji 
i dokarmianie prosiąt. 

Odsadzanie prosiąt

Przed porodem, na około 3 - 4 dni, należy ograniczyć ilość spożywanej przez lochy paszy nawet do 
0,5 - 1 kg/dobę, a staranniej zadbać o wzrost spożycia wody. W postępowaniu należy zwrócić uwagę na 
to, by w jelitach nie zalegała treść pokarmowa, a wypróżnienia loch były systematyczne i łatwe. W tym 
czasie można podawać do koryta pójło z siemienia lnianego, otrąb pszennych oraz wspomagająco sól 
glauberską przyspieszającą perystaltykę jelit. W dniu planowanego porodu paszy nie należy podawać 
w ogóle. Po oprosieniu, stopniowo od 2. dnia, należy wprowadzać mieszankę LK. Paszę podaje się do 
4 -5 razy na dobę, najpierw w niewielkich ilościach (1,5 - 2,5 kg), by w szczycie laktacji doprowadzić do 
pobrania około 3 kg na potrzeby bytowe lochy i 0,5 kg na każde odchowywane prosię. Można przyjąć 
zasadę, że jeśli locha wyjadła paszę, to należy zwiększyć dawkę 0,2 kg, jeśli zaś nie, to w następnym 
odpasie trzeba o 0,2 kg ją zmniejszyć, a zwierzę poddać obserwacji, gdyż niewyjadanie w tym czasie 
może świadczyć o początkach procesów zapalnych prowadzących do MMA. Warto wspomnieć, że w 
okresie 28 dniowej laktacji locha produkuje około 250 - 260 kg mleka, które zawiera 15 kg białka, 19 kg 
tłuszczu, 12 kg cukru laktozy oraz 2,7 kg innych niezbędnych składników mineralnych. Z 4 kg mleka 
lochy powstaje 1 kg przyrostu masy ciała prosiąt ssących. Każdemu hodowcy powinna przyświecać 
zasada, by ubytek masy ciała po zakończonej laktacji nie był większy niż 10 - 12 kg. W przypadku 
większych strat, lochom słabszym należy po odsadzeniu podawać paszę LK (pasza dla loch 
karmiących) aż do następnej rui, co pozwoli na odbudowę ich potencjału.

Po odsadzeniu, lochom w kojcach grupowych lub indywidualnych, należy podawać paszę 
flushingową w ilości 3,5 kg na sztukę, aż do zaobserwowania pierwszych objawów rui, kiedy lochy 
dużo słabiej pobierają paszę. Po skutecznej inseminacji podajemy paszę LP (dla loch prośnych).



üZły bilans paszy - to zbyt duża utrata masy ciała (powyżej 15%), brak wyrównania loch 
w całej grupie technologicznej.

üLeczenie biegunki prosiąt jako objawu MMA ma mały sens! Przy wczesnym zauważeniu 
objawów bezmleczności, wycieków lub/i wzrostu temperatury (powyżej 39°C) podawać leki 
przeciwzapalne i antybiotyki.

üNiewłaściwa homogenność paszy - frakcje ciężkie osypują się i część zwierząt nie zjada 
w pełni wartościowej paszy.

Dokarmianie prosiąt paszą pełnoporcjową należy rozpocząć jak najwcześniej, już około 5-7 dnia 
życia. Pasza taka powinna pochodzić z zakupu, gdyż zrobienie jej w gospodarstwie jest prawie 
niemożliwe. Zawiera ona duże ilości białek łatwo chłonących wilgoć oraz zboża wstępnie przerobione.

Skład paszy prestarter

Najwyższej jakości ekstrudowane zboże, preparaty mlekopochodne i mlekozastępcze - białko 
o wysokiej strawności (mączka rybna), szybka energia (glukoza), wysoki poziom witamin (zwłaszcza 
witaminy E) i selenu, zakwaszacz i probiotyk, słodziki, substancje zapachowe. Minimalna wartość 
pokarmowa paszy to: EM -15MJ, białko -20%, lizyna – 1,6%, włókno – 3,5%.

O ile do momentu odsadzenia pasza musi być podana w czystych i suchych karmnikach, a ich 
wielkość nie ma znaczenia, o tyle w dniu odsadzenia należy zapewnić przez pierwsze 10 dni około 7 cm 
karmnika na 1 prosię. W przypadku zwierząt mniejszych paszę można podawać na mokro, lecz 
w małych ilościach. Pamiętać należy, by pasza do karmników była zadawana kilka razy na dobę. 
W kojcach dla prosiąt odsadzonych temperatura powinna wynosić powyżej 27°C, przy minimalnej 
wilgotności. W przypadku kojców ściółkowych temperatura może być niższa, lecz słoma musi być 
sucha. Niezależnie od rodzaju podłoża należy je 2 razy w tygodniu dezynfekować na sucho.

Aby podnieść smakowitość pierwszych pasz stałych podawanych prosiętom stosuje się różnego 
rodzaju zabiegi. Mają one zawsze na celu uatrakcyjnienie pod względem zapachu, konsystencji i smaku 
pobieranej mieszanki. Pasze można mieszać z wodą, co zwiększa ich atrakcyjność dla świń. Podawanie 
słodzików, substancji aromatyzujących lub zwykłej mączki rybnej powoduje zwiększenie ochoty do 
pobierania paszy.
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Bioasekuracja
1. Koszty suboptymalnego stanu zdrowotnego 

stada podstawowego, prosiąt i warchlaków

Szacowanie kosztów finansowych występowania chorób zakaźnych w stadzie świń polega na 
porównaniu kosztów produkcji zwierząt w fermach o podobnym statusie, ale wolnych od choroby oraz 
dotkniętych chorobą. Przykładem wzrostu kosztów ponoszonych na wyprodukowanie świń jest 
zakażenie zwierząt bakteriami wywołującymi ZZZN. Naukowo udowodniono, że świnie chore 
przyrastają do tej samej masy ciała do 14 dni wolniej niż zwierzęta zdrowe.

Koszty produkcji prosiąt i warchlaków są w Polsce znacznie wyższe niż w większości krajów UE. 
Mało efektywne wykorzystanie potencjału rozrodczego loch, a także stosunkowo duże straty 
w odchowie prosiąt i warchlaków związane są z nie najlepszym stanem zdrowotnym świń.

Bardzo niekorzystnie przedstawiają się również wyniki uzyskiwane w zakresie tempa tuczu. 
Wiele czynników decyduje o tempie przyrostów świń, wśród nich wartość i jakość paszy. Należy 
jednak pamiętać, że o współczynniku wykorzystania pasz, nawet bardzo dobrych jakościowo, 
decyduje również w istotnym stopniu stan zdrowotny zwierząt. Cechą charakterystyczną wielu 
chorób świń (np. inwazji pasożytniczych, ZZZN) jest stosunkowo niski wskaźnik upadków, natomiast 
występuje wysoki współczynnik zachorowalności i związane z tym zwolnione tempo przyrostów 
masy ciała oraz niewłaściwe wykorzystanie paszy. Tego rodzaju choroby są często przez hodowców 
bagatelizowane.

Największe straty związane z upadkami stwierdza się w okresie od urodzenia do odsadzenia 
prosiąt, które wynoszą średnio około 10-15 % liczby zwierząt żywo urodzonych. Wskaźnik ten jest 
podobny w krajach o wysokim poziomie hodowli (Dania, Holandia). Upadki we wspomnianym okresie 
stanowią około 80-90 % wszystkich strat świń. W normalnych warunkach najczęstszą przyczyną strat 
prosiąt osesków, w pierwszych 3 dniach życia, są przygniecenia i urazy (których przyczyną jest 
nierzadko zatuczenie loch).

Ważną przyczyną strat są choroby, głównie biegunkowe o etiologii bakteryjnej lub wirusowej, 
które mogą doprowadzić do zachorowania prosiąt tylko w sprzyjających warunkach, np. wtedy, gdy 
poziom ich odporności jest niski a warunki środowiskowe, w których przebywają są niekorzystne.

Nie wszyscy hodowcy zdają sobie sprawę, że w odróżnieniu od wielu innych gatunków zwierząt, 
ze względu na nieprzepuszczalne dla ciał odpornościowych łożysko, świnie rodzą się praktycznie 
nieprzygotowane immunologicznie do życia w środowisku zewnętrznym. Momentem decydującym 
o nabyciu przez prosięta pewnego stopnia odporności, zarówno na infekcje bakteryjne, jak i wirusowe, 
jest szybkie pobranie przez nie odpowiedniej ilości siary. Wynika to z dwóch istotnych powodów: 
składu siary, w tym przede wszystkim ilość ciał odpornościowych w niej zawartych oraz czasu jej 
pobrania (ilość ciał odpornościowych spada gwałtownie z każdą godziną po porodzie).

Ocena stanu zdrowotnego

Do chorób, w przebiegu których stwierdza się jedynie sporadyczne upadki, natomiast szczególnie 
duże są straty związane z zahamowaniem przyrostów, zaliczyć należy, m. in.: zakaźne zanikowe 
zapalenie nosa (ZZZN), enzootyczną bronchopneumonię (tzw. grypa świń), przewlekłą pleuro-
pneumonię, subkliniczną postać dyzenterii oraz świerzb.
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CZĘŚĆ III. BIOASEKURACJA



üZły bilans paszy - to zbyt duża utrata masy ciała (powyżej 15%), brak wyrównania loch 
w całej grupie technologicznej.

üLeczenie biegunki prosiąt jako objawu MMA ma mały sens! Przy wczesnym zauważeniu 
objawów bezmleczności, wycieków lub/i wzrostu temperatury (powyżej 39°C) podawać leki 
przeciwzapalne i antybiotyki.

üNiewłaściwa homogenność paszy - frakcje ciężkie osypują się i część zwierząt nie zjada 
w pełni wartościowej paszy.

Dokarmianie prosiąt paszą pełnoporcjową należy rozpocząć jak najwcześniej, już około 5-7 dnia 
życia. Pasza taka powinna pochodzić z zakupu, gdyż zrobienie jej w gospodarstwie jest prawie 
niemożliwe. Zawiera ona duże ilości białek łatwo chłonących wilgoć oraz zboża wstępnie przerobione.

Skład paszy prestarter

Najwyższej jakości ekstrudowane zboże, preparaty mlekopochodne i mlekozastępcze - białko 
o wysokiej strawności (mączka rybna), szybka energia (glukoza), wysoki poziom witamin (zwłaszcza 
witaminy E) i selenu, zakwaszacz i probiotyk, słodziki, substancje zapachowe. Minimalna wartość 
pokarmowa paszy to: EM -15MJ, białko -20%, lizyna – 1,6%, włókno – 3,5%.

O ile do momentu odsadzenia pasza musi być podana w czystych i suchych karmnikach, a ich 
wielkość nie ma znaczenia, o tyle w dniu odsadzenia należy zapewnić przez pierwsze 10 dni około 7 cm 
karmnika na 1 prosię. W przypadku zwierząt mniejszych paszę można podawać na mokro, lecz 
w małych ilościach. Pamiętać należy, by pasza do karmników była zadawana kilka razy na dobę. 
W kojcach dla prosiąt odsadzonych temperatura powinna wynosić powyżej 27°C, przy minimalnej 
wilgotności. W przypadku kojców ściółkowych temperatura może być niższa, lecz słoma musi być 
sucha. Niezależnie od rodzaju podłoża należy je 2 razy w tygodniu dezynfekować na sucho.

Aby podnieść smakowitość pierwszych pasz stałych podawanych prosiętom stosuje się różnego 
rodzaju zabiegi. Mają one zawsze na celu uatrakcyjnienie pod względem zapachu, konsystencji i smaku 
pobieranej mieszanki. Pasze można mieszać z wodą, co zwiększa ich atrakcyjność dla świń. Podawanie 
słodzików, substancji aromatyzujących lub zwykłej mączki rybnej powoduje zwiększenie ochoty do 
pobierania paszy.
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CZĘŚĆ II. ODCHÓW PROSIĄT

Bioasekuracja
1. Koszty suboptymalnego stanu zdrowotnego 

stada podstawowego, prosiąt i warchlaków

Szacowanie kosztów finansowych występowania chorób zakaźnych w stadzie świń polega na 
porównaniu kosztów produkcji zwierząt w fermach o podobnym statusie, ale wolnych od choroby oraz 
dotkniętych chorobą. Przykładem wzrostu kosztów ponoszonych na wyprodukowanie świń jest 
zakażenie zwierząt bakteriami wywołującymi ZZZN. Naukowo udowodniono, że świnie chore 
przyrastają do tej samej masy ciała do 14 dni wolniej niż zwierzęta zdrowe.

Koszty produkcji prosiąt i warchlaków są w Polsce znacznie wyższe niż w większości krajów UE. 
Mało efektywne wykorzystanie potencjału rozrodczego loch, a także stosunkowo duże straty 
w odchowie prosiąt i warchlaków związane są z nie najlepszym stanem zdrowotnym świń.

Bardzo niekorzystnie przedstawiają się również wyniki uzyskiwane w zakresie tempa tuczu. 
Wiele czynników decyduje o tempie przyrostów świń, wśród nich wartość i jakość paszy. Należy 
jednak pamiętać, że o współczynniku wykorzystania pasz, nawet bardzo dobrych jakościowo, 
decyduje również w istotnym stopniu stan zdrowotny zwierząt. Cechą charakterystyczną wielu 
chorób świń (np. inwazji pasożytniczych, ZZZN) jest stosunkowo niski wskaźnik upadków, natomiast 
występuje wysoki współczynnik zachorowalności i związane z tym zwolnione tempo przyrostów 
masy ciała oraz niewłaściwe wykorzystanie paszy. Tego rodzaju choroby są często przez hodowców 
bagatelizowane.

Największe straty związane z upadkami stwierdza się w okresie od urodzenia do odsadzenia 
prosiąt, które wynoszą średnio około 10-15 % liczby zwierząt żywo urodzonych. Wskaźnik ten jest 
podobny w krajach o wysokim poziomie hodowli (Dania, Holandia). Upadki we wspomnianym okresie 
stanowią około 80-90 % wszystkich strat świń. W normalnych warunkach najczęstszą przyczyną strat 
prosiąt osesków, w pierwszych 3 dniach życia, są przygniecenia i urazy (których przyczyną jest 
nierzadko zatuczenie loch).

Ważną przyczyną strat są choroby, głównie biegunkowe o etiologii bakteryjnej lub wirusowej, 
które mogą doprowadzić do zachorowania prosiąt tylko w sprzyjających warunkach, np. wtedy, gdy 
poziom ich odporności jest niski a warunki środowiskowe, w których przebywają są niekorzystne.

Nie wszyscy hodowcy zdają sobie sprawę, że w odróżnieniu od wielu innych gatunków zwierząt, 
ze względu na nieprzepuszczalne dla ciał odpornościowych łożysko, świnie rodzą się praktycznie 
nieprzygotowane immunologicznie do życia w środowisku zewnętrznym. Momentem decydującym 
o nabyciu przez prosięta pewnego stopnia odporności, zarówno na infekcje bakteryjne, jak i wirusowe, 
jest szybkie pobranie przez nie odpowiedniej ilości siary. Wynika to z dwóch istotnych powodów: 
składu siary, w tym przede wszystkim ilość ciał odpornościowych w niej zawartych oraz czasu jej 
pobrania (ilość ciał odpornościowych spada gwałtownie z każdą godziną po porodzie).

Ocena stanu zdrowotnego

Do chorób, w przebiegu których stwierdza się jedynie sporadyczne upadki, natomiast szczególnie 
duże są straty związane z zahamowaniem przyrostów, zaliczyć należy, m. in.: zakaźne zanikowe 
zapalenie nosa (ZZZN), enzootyczną bronchopneumonię (tzw. grypa świń), przewlekłą pleuro-
pneumonię, subkliniczną postać dyzenterii oraz świerzb.
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Biegunki prosiąt i warchlaków

W zdecydowanej większości gospodarstw najczęstszą przyczyną biegunek jest powszechnie 
znana kolibakterioza, wywoływana przez pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). W zależności od 
terminu ujawnienia się kolibakteriozy rozróżniamy jej trzy formy: kolibakteriozę prosiąt 
noworodków (najgroźniejsza), kolibakteriozę adaptacyjną (ujawniającą się około 3. tygodnia życia) 
i kolibakteriozę okresu odsadzeniowego.

Zespół wyniszczenia poodsadzeniowego - PMWS

Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS) świń jest chorobą 
przebiegającą z wyniszczeniem, z zaburzeniami ze strony układu oddechowego, bladością skóry, 
uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, niekiedy biegunką i żółtaczką oraz upadkami 
w okresie poodsadzeniowym (od 5 do 14 tygodnia życia).

W obrębie zmian chorobowych, u zwierząt z PMWS, wykazano obecność antygenu cirkowirusa 
świń (PCV). Doświadczenia na świniach potwierdziły, że wirus ten jest czynnikiem koniecznym do 
wywołania PMWS. Różne badania wskazują, że dodatkowymi czynnikami powodującymi wystąpienie 
choroby może być parwowirus świń - PPV lub wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń - PRRSV, 
a nawet stymulacja układu odpornościowego wywołana szczepieniem. Za istotny czynnik uważa się 
warunki zoohigieniczne w fermie, a szczególnie w pomieszczeniach dla odsadzanych prosiąt.

Zwalczanie tego zespołu chorobowego jest trudne i winno obejmować działania dostosowane do 
sytuacji w danej fermie. Do głównych elementów postępowania zaliczyć należy zabiegi zmierzające do 
poprawy warunków zoohigienicznych, zwalczanie towarzyszących zakażeń wirusowych i bakte-
ryjnych, a także ograniczenie wiremii PCV2 i zapewnienie wysokiego poziomu swoistych przeciwciał 
u loch w okresie okołoporodowym.

Działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie sprawnego zarządzania stadem i utrzy-
maniem właściwych warunków zoohigienicznych, zmierzają do ograniczenia kontaktu między 
świniami, obniżenia poziomu czynników stresogennych, utrzymania wysokiego poziomu higieny 
i dobrego żywienia.

Poważnym problemem są mieszane zakażenia układu oddechowego i układu pokarmowego 
warchlaków, w etiologii których udział biorą zarówno wirusy, jak i bakterie.

Złożona etiologia zespołów powoduje duże trudności w procesie określania najważniejszych 
czynników etiologicznych zespołów oraz zasadniczo utrudnia ich zwalczanie. Można stwierdzić, że 
suboptymalny stan zdrowotny prosiąt i warchlaków jest częściej związany z występowaniem chorób 
o etiologii wieloczynnikowej niż chorób monoetiologicznych - po etiologii jednoważnej. Dodatkowo 
o ujawnieniu się chorób decydują często czynniki niezakaźne. Dlatego też w profilaktyce i zwalczaniu 
zespołów chorobowych konieczne jest korzystanie z usług jak najlepszych laboratoriów diagnostycz-
nych oraz dobrych specjalistów chorób świń.

2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji

Bioasekuracja polega na takiej organizacji i kierowaniu produkcją, która uniemożliwia lub 
istotnie ogranicza możliwości wprowadzenia chorobotwórczych drobnoustrojów na teren chlewni.

W przypadku budowania nowych obiektów, bioasekuracja zaczyna się na etapie lokalizacji i pro-
jektowania budynków produkcyjnych, a następnie ich zasiedlania.
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Przy zasiedlaniu obiektów, które zdepopulowano (sprzedano wszystkie zwierzęta), a produkcja 
podejmowana jest od nowa, pierwszym etapem programu bioasekuracyjnego jest sumienne opróżnie-
nie i posprzątanie całego obiektu. Niezbędne jest wykonanie skutecznej dezynfekcji i deratyzacji oraz 
takie zmodernizowanie chlewni, by nie mogły dostać się do niej gryzonie, wjeżdżać pojazdy, wchodzić 
ludzie bez zmiany ubrania i dezynfekcji czy wlatywać do budynków ptaki. Można więc stwierdzić, że pro-
gram bioasekuracji jest skuteczny tylko wtedy, kiedy stanowi solidną barierę dla przenikania zarazków.

Ważniejsze szczegóły dotyczące lokalizacji, projektowania, zasiedlania i eksploatacji chlewni:

Lokalizacja obiektu

Chlewnie winny być usytuowane w odległości około 3-8 km od innych obiektów, w których 
przebywają świnie. Dokonując analizy zagrożeń, poza odległością, wziąć należy pod uwagę również 
położenie geograficzne: wzgórza, rzeki a także gęstość populacji zwierząt w danym regionie. Oceniając 
ryzyko zagrożenia szerzenia się czynnika zakaźnego, należy pamiętać, że drobnoustroje mogą 
przemieszczać się drogą powietrzną (aerogenną, aerozolową) na różne odległości. Przykładowo, 
wirus pryszczycy w optymalnych warunkach może przebyć tym sposobem odległość maksymalnie 
20 km ponad lądem i do 300 kg nad wodą. Wirus choroby Aujeszkyego nad lądem może przebyć drogę 
9 km, a nad wodą do 40 km. Najnowsze dane odnośnie możliwości przemieszczania się wirusa PRRS 
wskazują, że droga powietrzna nie jest istotnym wektorem w przenoszeniu tego drobnoustroju. 
Ostatnie, powtarzane kilkakrotnie badania amerykańskie dowodzą, że odległość, na którą może 
przemieścić się PRRSV drogą aerogenną nie przekracza kilkunastu metrów. Na podobną, niewielką 
odległość mogą być przenoszone bakterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App), czy też 
odpowiedzialne za zakaźne zanikowe zapalenie nosa, toksynotwórcze szczepy Pasteurella multocida 
(Pm). Jeżeli chodzi o drobnoustroje Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp), mogą one przemieszczać się 
drogą aerozolową maksymalnie na odległość 3 km. Muchy i szczury, jako mechaniczne wektory 
szerzenia się czynników zakaźnych, mogą pokonać odległość do 3-4 km. Wykazano, że w takim 
zakresie przenosiły one między innymi salmonele.

Zaleca się, by chlewnia (ferma) zlokalizowana była co najmniej 450 metrów od drogi, po której 
poruszają się pojazdy przewożące zwierzęta. Nie należy lokalizować obiektów dla świń w pobliżu 
rzeźni, wysypisk śmieci, miejsc utylizacji zwierząt padłych i odpadów poubojowych. Zasadne jest, by 
ferma otoczona była pasem drzew, które stanowią ważną zaporę dla przenoszonych z wiatrem 
drobnoustrojów.

Środki transportu

Jest wiele dowodów na to, że pojazdy przewożące świnie oraz ich kierowcy niejednokrotnie 
bywały przyczyną zawleczenia choroby do określonej chlewni, czy nawet na obszar innego kraju. 
Przykładem może być między innymi zawleczenie wirusa pomoru klasycznego świń z Niemiec do 
Holandii. Z powodu tej choroby, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zlikwidowano około 
12 milionów świń. Tym samym sposobem wprowadzono, w latach siedemdziesiątych minionego już 
wieku, wirusa choroby pęcherzykowej do Niemiec, a wkrótce potem do Wielkiej Brytanii. Szczególnie 
niebezpieczne są samochody transportujące świnie do rzeźni. Samochody te winny być myte i de-
zynfekowane po każdym rozładunku zwierząt. Ważne jest, by kierowcy nie opuszczali szoferki i nie 
wchodzili na teren fermy, czy nawet na płytę rampy załadowczej. Jak wskazują fakty, niejednokrotnie 
właśnie kierowcy, którzy nie zmieniają ubrań ani butów ochronnych, a bywają w wielu obiektach, nie 
zwracając uwagi na zasady bioasekuracji, są wektorem przenoszenia chorób. Najczęściej na butach, ale 
niekiedy również na ubraniu, przenoszą mechanicznie drobnoustroje z jednego obiektu do drugiego.

Ważne znaczenie, z omawianego punktu widzenia, ma rampa załadowcza. Winna być ona 
zlokalizowana i zbudowana tak, aby graniczyła z ogrodzeniem i była nachylona w sposób 
umożliwiający spływ wody używanej do mycia rampy poza teren chlewni. Rampa powinna być 

- 35 -

CZĘŚĆ III. BIOASEKURACJA



Biegunki prosiąt i warchlaków

W zdecydowanej większości gospodarstw najczęstszą przyczyną biegunek jest powszechnie 
znana kolibakterioza, wywoływana przez pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). W zależności od 
terminu ujawnienia się kolibakteriozy rozróżniamy jej trzy formy: kolibakteriozę prosiąt 
noworodków (najgroźniejsza), kolibakteriozę adaptacyjną (ujawniającą się około 3. tygodnia życia) 
i kolibakteriozę okresu odsadzeniowego.

Zespół wyniszczenia poodsadzeniowego - PMWS

Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS) świń jest chorobą 
przebiegającą z wyniszczeniem, z zaburzeniami ze strony układu oddechowego, bladością skóry, 
uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, niekiedy biegunką i żółtaczką oraz upadkami 
w okresie poodsadzeniowym (od 5 do 14 tygodnia życia).

W obrębie zmian chorobowych, u zwierząt z PMWS, wykazano obecność antygenu cirkowirusa 
świń (PCV). Doświadczenia na świniach potwierdziły, że wirus ten jest czynnikiem koniecznym do 
wywołania PMWS. Różne badania wskazują, że dodatkowymi czynnikami powodującymi wystąpienie 
choroby może być parwowirus świń - PPV lub wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń - PRRSV, 
a nawet stymulacja układu odpornościowego wywołana szczepieniem. Za istotny czynnik uważa się 
warunki zoohigieniczne w fermie, a szczególnie w pomieszczeniach dla odsadzanych prosiąt.

Zwalczanie tego zespołu chorobowego jest trudne i winno obejmować działania dostosowane do 
sytuacji w danej fermie. Do głównych elementów postępowania zaliczyć należy zabiegi zmierzające do 
poprawy warunków zoohigienicznych, zwalczanie towarzyszących zakażeń wirusowych i bakte-
ryjnych, a także ograniczenie wiremii PCV2 i zapewnienie wysokiego poziomu swoistych przeciwciał 
u loch w okresie okołoporodowym.

Działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie sprawnego zarządzania stadem i utrzy-
maniem właściwych warunków zoohigienicznych, zmierzają do ograniczenia kontaktu między 
świniami, obniżenia poziomu czynników stresogennych, utrzymania wysokiego poziomu higieny 
i dobrego żywienia.

Poważnym problemem są mieszane zakażenia układu oddechowego i układu pokarmowego 
warchlaków, w etiologii których udział biorą zarówno wirusy, jak i bakterie.

Złożona etiologia zespołów powoduje duże trudności w procesie określania najważniejszych 
czynników etiologicznych zespołów oraz zasadniczo utrudnia ich zwalczanie. Można stwierdzić, że 
suboptymalny stan zdrowotny prosiąt i warchlaków jest częściej związany z występowaniem chorób 
o etiologii wieloczynnikowej niż chorób monoetiologicznych - po etiologii jednoważnej. Dodatkowo 
o ujawnieniu się chorób decydują często czynniki niezakaźne. Dlatego też w profilaktyce i zwalczaniu 
zespołów chorobowych konieczne jest korzystanie z usług jak najlepszych laboratoriów diagnostycz-
nych oraz dobrych specjalistów chorób świń.

2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji

Bioasekuracja polega na takiej organizacji i kierowaniu produkcją, która uniemożliwia lub 
istotnie ogranicza możliwości wprowadzenia chorobotwórczych drobnoustrojów na teren chlewni.

W przypadku budowania nowych obiektów, bioasekuracja zaczyna się na etapie lokalizacji i pro-
jektowania budynków produkcyjnych, a następnie ich zasiedlania.
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Przy zasiedlaniu obiektów, które zdepopulowano (sprzedano wszystkie zwierzęta), a produkcja 
podejmowana jest od nowa, pierwszym etapem programu bioasekuracyjnego jest sumienne opróżnie-
nie i posprzątanie całego obiektu. Niezbędne jest wykonanie skutecznej dezynfekcji i deratyzacji oraz 
takie zmodernizowanie chlewni, by nie mogły dostać się do niej gryzonie, wjeżdżać pojazdy, wchodzić 
ludzie bez zmiany ubrania i dezynfekcji czy wlatywać do budynków ptaki. Można więc stwierdzić, że pro-
gram bioasekuracji jest skuteczny tylko wtedy, kiedy stanowi solidną barierę dla przenikania zarazków.

Ważniejsze szczegóły dotyczące lokalizacji, projektowania, zasiedlania i eksploatacji chlewni:

Lokalizacja obiektu

Chlewnie winny być usytuowane w odległości około 3-8 km od innych obiektów, w których 
przebywają świnie. Dokonując analizy zagrożeń, poza odległością, wziąć należy pod uwagę również 
położenie geograficzne: wzgórza, rzeki a także gęstość populacji zwierząt w danym regionie. Oceniając 
ryzyko zagrożenia szerzenia się czynnika zakaźnego, należy pamiętać, że drobnoustroje mogą 
przemieszczać się drogą powietrzną (aerogenną, aerozolową) na różne odległości. Przykładowo, 
wirus pryszczycy w optymalnych warunkach może przebyć tym sposobem odległość maksymalnie 
20 km ponad lądem i do 300 kg nad wodą. Wirus choroby Aujeszkyego nad lądem może przebyć drogę 
9 km, a nad wodą do 40 km. Najnowsze dane odnośnie możliwości przemieszczania się wirusa PRRS 
wskazują, że droga powietrzna nie jest istotnym wektorem w przenoszeniu tego drobnoustroju. 
Ostatnie, powtarzane kilkakrotnie badania amerykańskie dowodzą, że odległość, na którą może 
przemieścić się PRRSV drogą aerogenną nie przekracza kilkunastu metrów. Na podobną, niewielką 
odległość mogą być przenoszone bakterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App), czy też 
odpowiedzialne za zakaźne zanikowe zapalenie nosa, toksynotwórcze szczepy Pasteurella multocida 
(Pm). Jeżeli chodzi o drobnoustroje Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp), mogą one przemieszczać się 
drogą aerozolową maksymalnie na odległość 3 km. Muchy i szczury, jako mechaniczne wektory 
szerzenia się czynników zakaźnych, mogą pokonać odległość do 3-4 km. Wykazano, że w takim 
zakresie przenosiły one między innymi salmonele.

Zaleca się, by chlewnia (ferma) zlokalizowana była co najmniej 450 metrów od drogi, po której 
poruszają się pojazdy przewożące zwierzęta. Nie należy lokalizować obiektów dla świń w pobliżu 
rzeźni, wysypisk śmieci, miejsc utylizacji zwierząt padłych i odpadów poubojowych. Zasadne jest, by 
ferma otoczona była pasem drzew, które stanowią ważną zaporę dla przenoszonych z wiatrem 
drobnoustrojów.

Środki transportu

Jest wiele dowodów na to, że pojazdy przewożące świnie oraz ich kierowcy niejednokrotnie 
bywały przyczyną zawleczenia choroby do określonej chlewni, czy nawet na obszar innego kraju. 
Przykładem może być między innymi zawleczenie wirusa pomoru klasycznego świń z Niemiec do 
Holandii. Z powodu tej choroby, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zlikwidowano około 
12 milionów świń. Tym samym sposobem wprowadzono, w latach siedemdziesiątych minionego już 
wieku, wirusa choroby pęcherzykowej do Niemiec, a wkrótce potem do Wielkiej Brytanii. Szczególnie 
niebezpieczne są samochody transportujące świnie do rzeźni. Samochody te winny być myte i de-
zynfekowane po każdym rozładunku zwierząt. Ważne jest, by kierowcy nie opuszczali szoferki i nie 
wchodzili na teren fermy, czy nawet na płytę rampy załadowczej. Jak wskazują fakty, niejednokrotnie 
właśnie kierowcy, którzy nie zmieniają ubrań ani butów ochronnych, a bywają w wielu obiektach, nie 
zwracając uwagi na zasady bioasekuracji, są wektorem przenoszenia chorób. Najczęściej na butach, ale 
niekiedy również na ubraniu, przenoszą mechanicznie drobnoustroje z jednego obiektu do drugiego.

Ważne znaczenie, z omawianego punktu widzenia, ma rampa załadowcza. Winna być ona 
zlokalizowana i zbudowana tak, aby graniczyła z ogrodzeniem i była nachylona w sposób 
umożliwiający spływ wody używanej do mycia rampy poza teren chlewni. Rampa powinna być 
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ogrodzona, a bramka musi być otwierana na rampę tylko w jedną stronę, by świnia wprowadzona na 
rampę nie mogła z niej wrócić.

Ogrodzenie

Ważnym elementem zabezpieczenia przeciwepizootycznego chlewni jest jej solidne ogrodzenie. 
Można przyjąć, że w przypadku lokalizacji obiektu w regionie, gdzie zagrożenie epizootyczne ze strony 
dzików jest niewielkie, wystarczy ogrodzenie z siatki drucianej. Tam, gdzie zagrożenie epizootyczne 
jest duże, uzasadnione jest ogrodzenie podwójne. W omawianym przypadku siatka powinna być 
solidnie przytwierdzona do zagłębionej w ziemi, na głębokość co najmniej 30 cm, podmurówki. 
Zabezpieczenie takie uniemożliwia lub w zasadniczy sposób utrudnia przedostanie się na teren 
chlewni dzików, psów, kotów oraz gryzoni. Solidne zabezpieczenie ogranicza możliwości wtargnięcia 
do obiektu przypadkowych, niepożądanych gości. Warto jest wmontować w odpowiednim miejscu 
tablicę informującą o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren obiektu.

Ludzie

Zasady bioasekuracji winny jasno określać procedury wchodzenia ludzi na teren fermy, jak też 
sposób poruszania się ich w samym obiekcie. Ludzi wchodzących na chlewnię dzielimy na dwie grupy: 
zatrudnionych na stałe pracowników oraz służby pomocnicze wspomagające lub pełniące nadzór nad 
chowem świń.

Jeżeli osoby zatrudnione w chlewni są pracownikami najemnymi, nie mogą posiadać świń oraz 
wchodzić do innych obiektów produkujących ten gatunek zwierząt. Przed wejściem do chlewni winni 
oni wziąć prysznic i zmienić ubranie. Nie mogą wnosić na teren gospodarstwa (do tak zwanej strefy 
białej) żywności zwierzęcego pochodzenia, w tym przede wszystkim wieprzowiny.

Do minimum ograniczyć należy obecność „gości”. Lekarz weterynarii czy też inseminator winni 
przed wejściem do gospodarstwa, podobnie jak pracownicy, wziąć prysznic i zmienić ubranie. 
Właściciel chlewni, w swoim interesie, powinien zadbać o to, by osoby wchodzące na chlewnię 
okresowo miały tam swoje kombinezony i buty. To ostatnie ważne jest nawet wtedy, gdy chlewnie nie 
są gospodarstwami wielkotowarowymi.

W wielu krajach obowiązuje zasada, że w niektórych sytuacjach w ciągu jednego dnia lekarz może 
wejść tylko na teren jednego obiektu. Zmuszanie „gości” do wzięcia prysznica spełnia niejednokrotnie 
rolę straszaka i zniechęca ich do wchodzenia do chlewni.

Kwarantanna

Optymalny okres kwarantanny to taki, w czasie którego ujawnić się mogą wszystkie jednostki 
chorobowe. Kwarantanna powinna trwać z reguły 6 tygodni. W tym czasie konieczna jest codzienna 
obserwacja zwierząt oraz pobranie od nich próbek krwi i przesłanie ich do badań w określonych kie-
runkach, zazwyczaj w kierunku: PRRS, pleuropneumonii, dyzenterii, zakaźnego zanikowego zapalenia 
nosa i leptospirozy. Przeprowadzanie badań w kierunku innych chorób jest zawsze uzasadnione.

Aklimatyzacja to zakażenie świń, w okresie po kwarantannie, wszystkimi tymi czynnikami, które 
występują w chlewni. Zakupione świnie powinny być poddane takiemu procesowi, tak by do zakażenia 
ich doszło co najmniej 2 tygodnie przed włączeniem do stada. W czasie prowadzenia aklimatyzacji lub 
tuż przed jej rozpoczęciem, zwierzęta wprowadzane należy zaszczepić przeciwko powszechnie 
występującym chorobom, tj. parwowirozie i różycy oraz kolibakteriozie i ZZZN. Można wziąć pod 
uwagę szczepienie loszek przeciwko cirkowirozie. Szczepienia zwierząt powinny obejmować również 
te jednostki chorobowe, które występują w chlewni przyjmującej zwierzęta, np. pleuropneumonię czy 
streptokokozę i grypę. Innym sposobem aklimatyzacji jest mieszanie zwierząt przyjmowanych 
z siewcami (zwierzęta 8 - 12 tygodniowe) fermy przyjmującej pod osłoną, np. antybiotyku.
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3. Podstawowe warunki ochrony 
zdrowia i dobrostanu zwierząt

Obowiązująca definicja dobrostanu mówi, że jest to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, 
w którym zwierzęta żyją w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem. Dobrostan (ang. welfare, well 
being) jest stanem, w którym świnie mogą się zaadaptować bez cierpienia do środowiska stworzonego 
przez człowieka (tab. 1).

W Unii Europejskiej aktem podstawowym w zakresie prawnej ochrony zwierząt gospodarskich 
jest Dyrektywa 98/58/EC, która ma zastosowanie do wszystkich zwierząt chowanych w celu 
produkcji żywności, wełny, futra lub dla innych celów. Dyrektywa ta nakłada na wszystkie państwa 
członkowskie UE obowiązek opracowania przepisów zapewniających ochronę zwierząt przed 
niepożądanym bólem, cierpieniem i obrażeniami. Przepisy te powinny uwzględniać minimum 
wymogów zwierzęcia oraz potrzeby fizjologiczne i etologiczne, zgodnie z uznanym doświadczeniem 
i wiedzą naukową. Przepisy unijne określają też wymogi wobec personelu opiekującego się 
zwierzętami i metod dozoru nad zwierzętami. Określone są również wymogi wobec budynków 
inwentarskich ich wyposażenia oraz metod chowu, żywienia i pojenia.
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Tabela 1. Czynniki populacyjne i technologiczne wpływające na dobrostan świń (wg Salisbury, 1984)

CZYNNIKI DOBROSTANU ŚWIŃ

1. Liczebność loch stanowiących stado podstawowe nie powinna być większa niż 500, przy
wielkości optymalnej stawki – 250. 

 

2. Liczba świń zasiedlających budynek nie powinna przekraczać: w porodówkach 16 sztuk, 
w warchlakarni - 200, w tuczu – 500 osobników. 

3. W celu ograniczenia konkurencji międzyosobniczej obsadę kojców należy rozgęszczać,
przyjmując racjonalne granice. Formowanie grup powinno następować w oparciu o kryterium
wyrównania wagowego. 

4. Poszczególne grupy wiekowe świń (prosięta, warchlaki, tuczniki) powinny być utrzymywane
w oddzielnych pomieszczeniach, czyszczonych i dezynfekowanych, co zmniejsza ryzyko
rozprzestrzeniania się schorzeń układu oddechowego i pokarmowego.  

5. Każdy osobnik musi mieć zabezpieczoną przestrzeń umożliwiającą wypełnienie
podstawowych potrzeb życiowych i behawioralnych, jak możliwość przemieszczania,
swobodny dostęp do paszy, wody i legowiska gwarantującego swobodne ułożenie ciała. 

6. Pomieszczenia powinny być zaopatrzone w dobrej jakości ściółkę, najlepiej słomę. Brak
miękkiego podłoża jest głównym czynnikiem dyskomfortu przejawiającego się w wysokiej
urazowości. W pomieszczeniach bezściołowych parametry konstrukcyjne podłóg powinny
podlegać szczególnej kontroli. 

7. Z uwagi na wymogi higieniczne i zdrowotne, budynki dla trzody chlewnej muszą być dobrze
oświetlone z udziałem światła naturalnego.

8. Czynniki mikroklimatyczne warunkowane przez systemy wentylacyjne muszą mieścić się 
w granicach norm przewidzianych dla wieku. Niedopuszczalne są wysokie stężenia gazów 
i pyłów w powietrzu. Wyrazem dyskomfortu klimatycznego jest wysoka zachorowalność 
i obniżenie dynamiki przyrostów m.c. oraz zwiększone zużycie paszy na przyrost jednostki m.c.

9. Niedopuszczalne są systemy chowu stosujące środki farmakologiczne bez szczególnego
uzasadnienia. 

10. W żywieniu świń dobrostan uzyskiwany jest poprzez obecność w dawce paszowej włókna,
przy zabezpieczeniu normy objętościowej.  



ogrodzona, a bramka musi być otwierana na rampę tylko w jedną stronę, by świnia wprowadzona na 
rampę nie mogła z niej wrócić.

Ogrodzenie

Ważnym elementem zabezpieczenia przeciwepizootycznego chlewni jest jej solidne ogrodzenie. 
Można przyjąć, że w przypadku lokalizacji obiektu w regionie, gdzie zagrożenie epizootyczne ze strony 
dzików jest niewielkie, wystarczy ogrodzenie z siatki drucianej. Tam, gdzie zagrożenie epizootyczne 
jest duże, uzasadnione jest ogrodzenie podwójne. W omawianym przypadku siatka powinna być 
solidnie przytwierdzona do zagłębionej w ziemi, na głębokość co najmniej 30 cm, podmurówki. 
Zabezpieczenie takie uniemożliwia lub w zasadniczy sposób utrudnia przedostanie się na teren 
chlewni dzików, psów, kotów oraz gryzoni. Solidne zabezpieczenie ogranicza możliwości wtargnięcia 
do obiektu przypadkowych, niepożądanych gości. Warto jest wmontować w odpowiednim miejscu 
tablicę informującą o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren obiektu.

Ludzie

Zasady bioasekuracji winny jasno określać procedury wchodzenia ludzi na teren fermy, jak też 
sposób poruszania się ich w samym obiekcie. Ludzi wchodzących na chlewnię dzielimy na dwie grupy: 
zatrudnionych na stałe pracowników oraz służby pomocnicze wspomagające lub pełniące nadzór nad 
chowem świń.

Jeżeli osoby zatrudnione w chlewni są pracownikami najemnymi, nie mogą posiadać świń oraz 
wchodzić do innych obiektów produkujących ten gatunek zwierząt. Przed wejściem do chlewni winni 
oni wziąć prysznic i zmienić ubranie. Nie mogą wnosić na teren gospodarstwa (do tak zwanej strefy 
białej) żywności zwierzęcego pochodzenia, w tym przede wszystkim wieprzowiny.

Do minimum ograniczyć należy obecność „gości”. Lekarz weterynarii czy też inseminator winni 
przed wejściem do gospodarstwa, podobnie jak pracownicy, wziąć prysznic i zmienić ubranie. 
Właściciel chlewni, w swoim interesie, powinien zadbać o to, by osoby wchodzące na chlewnię 
okresowo miały tam swoje kombinezony i buty. To ostatnie ważne jest nawet wtedy, gdy chlewnie nie 
są gospodarstwami wielkotowarowymi.

W wielu krajach obowiązuje zasada, że w niektórych sytuacjach w ciągu jednego dnia lekarz może 
wejść tylko na teren jednego obiektu. Zmuszanie „gości” do wzięcia prysznica spełnia niejednokrotnie 
rolę straszaka i zniechęca ich do wchodzenia do chlewni.

Kwarantanna

Optymalny okres kwarantanny to taki, w czasie którego ujawnić się mogą wszystkie jednostki 
chorobowe. Kwarantanna powinna trwać z reguły 6 tygodni. W tym czasie konieczna jest codzienna 
obserwacja zwierząt oraz pobranie od nich próbek krwi i przesłanie ich do badań w określonych kie-
runkach, zazwyczaj w kierunku: PRRS, pleuropneumonii, dyzenterii, zakaźnego zanikowego zapalenia 
nosa i leptospirozy. Przeprowadzanie badań w kierunku innych chorób jest zawsze uzasadnione.

Aklimatyzacja to zakażenie świń, w okresie po kwarantannie, wszystkimi tymi czynnikami, które 
występują w chlewni. Zakupione świnie powinny być poddane takiemu procesowi, tak by do zakażenia 
ich doszło co najmniej 2 tygodnie przed włączeniem do stada. W czasie prowadzenia aklimatyzacji lub 
tuż przed jej rozpoczęciem, zwierzęta wprowadzane należy zaszczepić przeciwko powszechnie 
występującym chorobom, tj. parwowirozie i różycy oraz kolibakteriozie i ZZZN. Można wziąć pod 
uwagę szczepienie loszek przeciwko cirkowirozie. Szczepienia zwierząt powinny obejmować również 
te jednostki chorobowe, które występują w chlewni przyjmującej zwierzęta, np. pleuropneumonię czy 
streptokokozę i grypę. Innym sposobem aklimatyzacji jest mieszanie zwierząt przyjmowanych 
z siewcami (zwierzęta 8 - 12 tygodniowe) fermy przyjmującej pod osłoną, np. antybiotyku.
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3. Podstawowe warunki ochrony 
zdrowia i dobrostanu zwierząt

Obowiązująca definicja dobrostanu mówi, że jest to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, 
w którym zwierzęta żyją w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem. Dobrostan (ang. welfare, well 
being) jest stanem, w którym świnie mogą się zaadaptować bez cierpienia do środowiska stworzonego 
przez człowieka (tab. 1).

W Unii Europejskiej aktem podstawowym w zakresie prawnej ochrony zwierząt gospodarskich 
jest Dyrektywa 98/58/EC, która ma zastosowanie do wszystkich zwierząt chowanych w celu 
produkcji żywności, wełny, futra lub dla innych celów. Dyrektywa ta nakłada na wszystkie państwa 
członkowskie UE obowiązek opracowania przepisów zapewniających ochronę zwierząt przed 
niepożądanym bólem, cierpieniem i obrażeniami. Przepisy te powinny uwzględniać minimum 
wymogów zwierzęcia oraz potrzeby fizjologiczne i etologiczne, zgodnie z uznanym doświadczeniem 
i wiedzą naukową. Przepisy unijne określają też wymogi wobec personelu opiekującego się 
zwierzętami i metod dozoru nad zwierzętami. Określone są również wymogi wobec budynków 
inwentarskich ich wyposażenia oraz metod chowu, żywienia i pojenia.
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Tabela 1. Czynniki populacyjne i technologiczne wpływające na dobrostan świń (wg Salisbury, 1984)

CZYNNIKI DOBROSTANU ŚWIŃ

1. Liczebność loch stanowiących stado podstawowe nie powinna być większa niż 500, przy
wielkości optymalnej stawki – 250. 

 

2. Liczba świń zasiedlających budynek nie powinna przekraczać: w porodówkach 16 sztuk, 
w warchlakarni - 200, w tuczu – 500 osobników. 

3. W celu ograniczenia konkurencji międzyosobniczej obsadę kojców należy rozgęszczać,
przyjmując racjonalne granice. Formowanie grup powinno następować w oparciu o kryterium
wyrównania wagowego. 

4. Poszczególne grupy wiekowe świń (prosięta, warchlaki, tuczniki) powinny być utrzymywane
w oddzielnych pomieszczeniach, czyszczonych i dezynfekowanych, co zmniejsza ryzyko
rozprzestrzeniania się schorzeń układu oddechowego i pokarmowego.  

5. Każdy osobnik musi mieć zabezpieczoną przestrzeń umożliwiającą wypełnienie
podstawowych potrzeb życiowych i behawioralnych, jak możliwość przemieszczania,
swobodny dostęp do paszy, wody i legowiska gwarantującego swobodne ułożenie ciała. 

6. Pomieszczenia powinny być zaopatrzone w dobrej jakości ściółkę, najlepiej słomę. Brak
miękkiego podłoża jest głównym czynnikiem dyskomfortu przejawiającego się w wysokiej
urazowości. W pomieszczeniach bezściołowych parametry konstrukcyjne podłóg powinny
podlegać szczególnej kontroli. 

7. Z uwagi na wymogi higieniczne i zdrowotne, budynki dla trzody chlewnej muszą być dobrze
oświetlone z udziałem światła naturalnego.

8. Czynniki mikroklimatyczne warunkowane przez systemy wentylacyjne muszą mieścić się 
w granicach norm przewidzianych dla wieku. Niedopuszczalne są wysokie stężenia gazów 
i pyłów w powietrzu. Wyrazem dyskomfortu klimatycznego jest wysoka zachorowalność 
i obniżenie dynamiki przyrostów m.c. oraz zwiększone zużycie paszy na przyrost jednostki m.c.

9. Niedopuszczalne są systemy chowu stosujące środki farmakologiczne bez szczególnego
uzasadnienia. 

10. W żywieniu świń dobrostan uzyskiwany jest poprzez obecność w dawce paszowej włókna,
przy zabezpieczeniu normy objętościowej.  



Aktami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt w Polsce są:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 856) 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 
z późn. zm.)

W zapisach tych aktów podano między innymi, że każde zwierzę wymaga humanitarnego 
traktowania. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy 
rozumieć zadawanie bólu albo świadome dopuszczanie do jego zadawania lub cierpień, 
a w szczególności:

ü
lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez 
wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu 
zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, (...);

übicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone 
na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach 
kończyn;

ütransport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, 
przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

üużywanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do 
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo 
śmierć;

üdokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez 
zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu 
można było zapobiec;

üzłośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

üutrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w 
stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach 
uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

üstosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

üwystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 
atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

üutrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający 
poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

W zacytowanych regulacjach podano, że kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany 
do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt 
nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zabrania się podawania zwierzętom 
gospodarskim substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym. 
Odstępstwem od tego zakazu jest stosowanie w celach leczniczych substancji o działaniu 
hormonalnym. Takie produkty lecznicze weterynaryjne spełniające wymagania dla dopuszczenia ich 

umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu 
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do obrotu określone w przepisach Prawa Farmaceutycznego mogą być podawane wyłącznie przez 
lekarza weterynarii. 

Zgodnie z powyższą ustawą utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest prowadzić i 
przechowywać, przez okres 3 lat, dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, 
przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych świń.

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii 
produkcji, mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje 
określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób ograniczający 
cierpienie i stres zwierzęcia.

Najistotniejszy zapis nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt mówi, że powierza się nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt Inspekcji Weterynaryjnej. Odpowiedzialność za 
zapewnienie właściwych warunków zwierzętom ponosi właściciel lub opiekun tych zwierząt.

Przepisy prawne w zakresie warunków utrzymania świń

Podane poniżej szczegółowe parametry określające warunki dobrostanu świń, wynikają 
z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej lub są rezultatem badań naukowych 
i wieloletniej praktyki. 

Aby zapewnić właściwe warunki dobrostanu należy pamiętać, że:

üminimalna powierzchnia podłogi w chlewniach zależy od grupy wiekowej, stanu 
fizjologicznego lub masy ciała świń (tab. 2),

üpomieszczenie dla świń musi być tak skonstruowane, by każda świnia mogła: swobodnie 
położyć się, odpocząć i wstać bez przeszkód, leżeć na czystym i suchym legowisku, posiadać 
kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

Minimalna ogólna powierzchnia podłogi dla loch i loszek utrzymywanych w kojcach grupowych 
2 2wynosi: 2,25 m /lochę i 1,64 m /loszkę; jeśli obsada w kojcu jest mniejsza niż 6 świń, powierzchnia ta 

musi być zwiększona o 10%, a gdy w kojcu jest i 40 zwierząt i więcej, dostępna powierzchnia kojca 
może być zmniejszona o 10%.

2 2Dla loch i loszek prośnych z ogólnej powierzchni podłogi, przynajmniej 0,95 m /loszkę i 1,3 m /lochę 
musi być podłogą pełną, z której maksymalnie 15% powierzchni mogą stanowić szczeliny kanalizacyjne.
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Tabela 2. Minimalna powierzchnia podłogi przypadająca na świnię w zależności od masy ciała

Masa ciała
(kg)

Powierzchnia podłogi
2

m /zwierzę

do 10 kg

10 - 20

20 - 30

30 - 50

50 - 85

85 - 110

powyżej 110

0,15

0,20

0,30

0,40

0,55

0,65

1,00



Aktami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt w Polsce są:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 856) 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 
z późn. zm.)

W zapisach tych aktów podano między innymi, że każde zwierzę wymaga humanitarnego 
traktowania. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy 
rozumieć zadawanie bólu albo świadome dopuszczanie do jego zadawania lub cierpień, 
a w szczególności:

ü
lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez 
wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu 
zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, (...);

übicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone 
na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach 
kończyn;

ütransport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, 
przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

üużywanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do 
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo 
śmierć;

üdokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez 
zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu 
można było zapobiec;

üzłośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

üutrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w 
stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach 
uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

üstosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

üwystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 
atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

üutrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający 
poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

W zacytowanych regulacjach podano, że kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany 
do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt 
nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zabrania się podawania zwierzętom 
gospodarskim substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym. 
Odstępstwem od tego zakazu jest stosowanie w celach leczniczych substancji o działaniu 
hormonalnym. Takie produkty lecznicze weterynaryjne spełniające wymagania dla dopuszczenia ich 

umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu 
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do obrotu określone w przepisach Prawa Farmaceutycznego mogą być podawane wyłącznie przez 
lekarza weterynarii. 

Zgodnie z powyższą ustawą utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest prowadzić i 
przechowywać, przez okres 3 lat, dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, 
przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych świń.

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii 
produkcji, mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje 
określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób ograniczający 
cierpienie i stres zwierzęcia.

Najistotniejszy zapis nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt mówi, że powierza się nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt Inspekcji Weterynaryjnej. Odpowiedzialność za 
zapewnienie właściwych warunków zwierzętom ponosi właściciel lub opiekun tych zwierząt.

Przepisy prawne w zakresie warunków utrzymania świń

Podane poniżej szczegółowe parametry określające warunki dobrostanu świń, wynikają 
z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej lub są rezultatem badań naukowych 
i wieloletniej praktyki. 

Aby zapewnić właściwe warunki dobrostanu należy pamiętać, że:

üminimalna powierzchnia podłogi w chlewniach zależy od grupy wiekowej, stanu 
fizjologicznego lub masy ciała świń (tab. 2),

üpomieszczenie dla świń musi być tak skonstruowane, by każda świnia mogła: swobodnie 
położyć się, odpocząć i wstać bez przeszkód, leżeć na czystym i suchym legowisku, posiadać 
kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

Minimalna ogólna powierzchnia podłogi dla loch i loszek utrzymywanych w kojcach grupowych 
2 2wynosi: 2,25 m /lochę i 1,64 m /loszkę; jeśli obsada w kojcu jest mniejsza niż 6 świń, powierzchnia ta 

musi być zwiększona o 10%, a gdy w kojcu jest i 40 zwierząt i więcej, dostępna powierzchnia kojca 
może być zmniejszona o 10%.

2 2Dla loch i loszek prośnych z ogólnej powierzchni podłogi, przynajmniej 0,95 m /loszkę i 1,3 m /lochę 
musi być podłogą pełną, z której maksymalnie 15% powierzchni mogą stanowić szczeliny kanalizacyjne.
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Tabela 2. Minimalna powierzchnia podłogi przypadająca na świnię w zależności od masy ciała

Masa ciała
(kg)

Powierzchnia podłogi
2

m /zwierzę

do 10 kg

10 - 20

20 - 30

30 - 50

50 - 85

85 - 110

powyżej 110

0,15

0,20

0,30

0,40

0,55

0,65

1,00



2Minimalny rozmiar kojca dla dorosłego knura powinien wynosić 6 m . Gdy w kojcu przepro-
2

wadza się krycie musi być zapewniona większa powierzchnia, która wynosi minimum 10 m .

Kojce dla knurów muszą być umiejscowione i skonstruowane tak, aby samiec mógł się w nich 
swobodnie obrócić a także słyszeć i czuć inne świnie. Powierzchnia do leżenia musi być sucha 
i wygodna.

Przepisy przewidują ponadto, że powierzchnia kojca porodowego dla loch w okresie 
2

porodu i odchowu prosiąt ssących, powinna wynosić co najmniej 3,5 m , a dla knurków i loszek 
2hodowlanych utrzymywanych pojedynczo, o masie ciała od 30 do 110 kg - co najmniej 2,7 m . Przy 

utrzymaniu świń na pastwisku lub okólniku świń minimalna powierzchnia, w przeliczeniu na dorosłe 
2

zwierzę, powinna wynosić 15 m . Zabrania się utrzymywania świń na uwięzi.

Najczęstszą przyczyną wniknięcia chorób do chlewni jest jej zawleczenie poprzez obce zwierzęta 
wchodzące do chlewni (loszki, knury, warchlaki), które nie zostały poddane kwarantannie 
i aklimatyzacji. Brak przestrzegania podstawowych zasad higieny przez właścicieli zwierząt i obsługę 
(brak zmiany odzieży i obuwia, nie mycie rąk i twarzy przed wejściem do obiektu), to równie częsty 
element zakażenia obiektu i strat wśród zwierząt. Najmniejsze znaczenie ma droga aerogenna, choć 
możliwe jest zakażenie zwierząt nawet na odległość 5- 8 km wraz z wiatrem, np. Mycoplasma czy PRRS.

4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń

Szczepionką nazywamy produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje zdolne do 
indukcji określonych procesów immunologicznych, warunkujących powstanie trwałej odporności bez 
wywoływania działań toksycznych. Według kryteriów przyjętych w Unii Europejskiej szczepionka 
uznana zostaje za spełniającą kryteria immunogenności, jeżeli co najmniej 80% zwierząt 
szczepionych nie wykazuje objawów klinicznych choroby po zakażeniu ich swoistym czynnikiem 
chorobotwórczym i jednocześnie 80% osobników kontrolnych (nieszczepionych) wykazuje objawy 
chorobowe po podaniu im analogicznej dawki czynnika patogennego.

Idealna szczepionka winna spełniać następujące warunki:

üzapobiegać pierwotnemu zakażeniu;

üprzeciwdziałać namnażaniu drobnoustrojów w miejscu ich wniknięcia do organizmu 
i w innych tkankach;

üułatwiać eliminację czynnika zakaźnego z organizmu oraz przyspieszać proces zdrowienia;

üzapobiegać przetrwaniu i reaktywacji zarazka w organizmie zwierzęcia;

üzapobiegać rozwojowi i ograniczać nasilenie objawów chorobowych po zakażeniu;

üchronić przed siewstwem zarazka do środowiska;

ünie powodować krążenia atenuowanego drobnoustroju szczepionkowego między 
zwierzętami immunizowanymi i nieimmunizowanymi; atenuacją określa się proces 
pozbawienia właściwości chorobotwórczych bakterii lub wirusów wykorzystywanych do 
produkcji szczepionek żywych;

üchronić płody przed infekcją;

üumożliwiać, w następstwie immunizacji prośnych macior, bierne uodpornianie prosiąt przez 
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okres pierwszych 4-8 tygodni życia;

üuodporniać zwierzęta na cały czas tuczu lub co najmniej na pół roku;

üzawierać adiuwant wzmacniający właściwości immunogenne antygenu i „przyjazny” dla 
organizmu szczepionej świni;

üumożliwiać odróżnienie zwierząt szczepionych od zakażonych.

Osiągnięcie wszystkich wymienionych celów równocześnie napotyka na trudności. Mimo to 
w szeregu przypadków dysponujemy preparatami o dużej skuteczności. Dla osiągnięcia wysokiego 
poziomu odporności poszczepiennej, oprócz szczepionki, również immunizowane nią zwierzęta 
muszą spełniać określone warunki. Sprowadzają się one do ich dobrego stanu zdrowia, w tym 
wysokiej sprawności układu odpornościowego. Bardzo istotne znaczenie dla skuteczności 
immunoprofilaktyki ma znajomość właściwości biologicznych używanego do szczepień ochronnych 
biopreparatu.

Błędem jest użycie szczepionki, która nie zawiera warunkujących odporność przeciwzakaźną 
antygenów drobnoustroju, będącego etiologiczną przyczyną choroby. Przedstawione uchybienie 
zdarza się w związku z brakiem prawidłowego rozpoznania przyczyny zachorowań. W większości 
przypadków zapewnia je badanie laboratoryjne, wykonywane wyprzedzająco w celu określenia 
drobnoustrojów o znaczeniu epizootiologicznym dla stada, w którym ma się wykonywać szczepienia 
profilaktyczne. Coraz częściej, poza rutynowym badaniem bakteriologicznym, konieczne jest 
przeprowadzenie badań serologicznych w celu ustalenia serotypu bakterii lub typu wirusa. Powyższe 
odnosi się, np. do PRRS, pleuropneumonii, streptokokozy czy choroby Glässera. Dla ustalenia 
optymalnego terminu szczepień, w wielu przypadkach niezbędne jest określenie tzw. profilu 
serologicznego stada. Dane z tego badania umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w którym 
momencie dochodzi do zakażenia świń. Szczepienie zwierząt winno być wykonane kilka tygodni przed 
tym terminem. Profil serologiczny stada polega na pobraniu krwi od zwierząt z różnych grup 
wiekowych (najczęściej od 4, 8, 12, 16 i 20 tygodniowych). Jeśli przeciwciała pojawiają się 
u zwierząt, np. 12 tygodniowych oznacza to, że do zakażenia doszło około 2-3 tygodnie 
wcześniej. Wówczas leczenie bądź szczepienie zwierząt należałoby prowadzić tak, by termin 
drugiego szczepienia przypadła na 2 tygodnie przed wystąpieniem choroby.

Efektywność prawie każdej szczepionki zależna jest od wielu działań wspomagających, 
zmierzających do poprawy warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla świń. Winny one być 
uwzględnione równocześnie ze stosowaniem profilaktyki swoistej. Nawet bardzo dobre szczepionki 
mogą okazać się nieskuteczne lub mało skuteczne, jeżeli warunkowana, w znacznym stopniu 
czynnikami środowiskowymi, sprawność układu immunologicznego zwierzęcia będzie upośledzona. 
Niedożywienie, a zwłaszcza niedobór w paszy białka, aminokwasów egzogennych, witamin oraz 
makro- i mikroelementów, może wpływać niekorzystnie na rozwój i sprawność tego układu, a tym 
samym na skuteczność profilaktyki swoistej. Wyniki uodporniania obniżają również długotrwałe 
stresy oraz zarobaczenie. Szczepienie zwierząt już zainfekowanych lub charakteryzujących się 
wysokim poziomem odporności biernej, może dać wyniki odwrotne do spodziewanych.

Szczepienia obowiązkowe stada podstawowego:

üParwowiroza i różyca - co pół roku, loszki wprowadzane do stada w siódmym miesiącu życia, 
a następnie zawsze 2 tygodnie po oprosieniu lub co pół roku.

üPRRS - co 4 miesiące - stado podstawowe.

üZZZN - w stadach małych raz na pół roku całe stado, loszki dwukrotnie na 5 i 2 tygodnie przed 
porodem, a potem co pół roku.

üKolibakterioza - w stadach małych raz na pół roku całe stado, loszki dwukrotnie na 
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2Minimalny rozmiar kojca dla dorosłego knura powinien wynosić 6 m . Gdy w kojcu przepro-
2

wadza się krycie musi być zapewniona większa powierzchnia, która wynosi minimum 10 m .

Kojce dla knurów muszą być umiejscowione i skonstruowane tak, aby samiec mógł się w nich 
swobodnie obrócić a także słyszeć i czuć inne świnie. Powierzchnia do leżenia musi być sucha 
i wygodna.

Przepisy przewidują ponadto, że powierzchnia kojca porodowego dla loch w okresie 
2

porodu i odchowu prosiąt ssących, powinna wynosić co najmniej 3,5 m , a dla knurków i loszek 
2hodowlanych utrzymywanych pojedynczo, o masie ciała od 30 do 110 kg - co najmniej 2,7 m . Przy 

utrzymaniu świń na pastwisku lub okólniku świń minimalna powierzchnia, w przeliczeniu na dorosłe 
2

zwierzę, powinna wynosić 15 m . Zabrania się utrzymywania świń na uwięzi.

Najczęstszą przyczyną wniknięcia chorób do chlewni jest jej zawleczenie poprzez obce zwierzęta 
wchodzące do chlewni (loszki, knury, warchlaki), które nie zostały poddane kwarantannie 
i aklimatyzacji. Brak przestrzegania podstawowych zasad higieny przez właścicieli zwierząt i obsługę 
(brak zmiany odzieży i obuwia, nie mycie rąk i twarzy przed wejściem do obiektu), to równie częsty 
element zakażenia obiektu i strat wśród zwierząt. Najmniejsze znaczenie ma droga aerogenna, choć 
możliwe jest zakażenie zwierząt nawet na odległość 5- 8 km wraz z wiatrem, np. Mycoplasma czy PRRS.

4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń

Szczepionką nazywamy produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje zdolne do 
indukcji określonych procesów immunologicznych, warunkujących powstanie trwałej odporności bez 
wywoływania działań toksycznych. Według kryteriów przyjętych w Unii Europejskiej szczepionka 
uznana zostaje za spełniającą kryteria immunogenności, jeżeli co najmniej 80% zwierząt 
szczepionych nie wykazuje objawów klinicznych choroby po zakażeniu ich swoistym czynnikiem 
chorobotwórczym i jednocześnie 80% osobników kontrolnych (nieszczepionych) wykazuje objawy 
chorobowe po podaniu im analogicznej dawki czynnika patogennego.

Idealna szczepionka winna spełniać następujące warunki:

üzapobiegać pierwotnemu zakażeniu;

üprzeciwdziałać namnażaniu drobnoustrojów w miejscu ich wniknięcia do organizmu 
i w innych tkankach;

üułatwiać eliminację czynnika zakaźnego z organizmu oraz przyspieszać proces zdrowienia;

üzapobiegać przetrwaniu i reaktywacji zarazka w organizmie zwierzęcia;

üzapobiegać rozwojowi i ograniczać nasilenie objawów chorobowych po zakażeniu;

üchronić przed siewstwem zarazka do środowiska;

ünie powodować krążenia atenuowanego drobnoustroju szczepionkowego między 
zwierzętami immunizowanymi i nieimmunizowanymi; atenuacją określa się proces 
pozbawienia właściwości chorobotwórczych bakterii lub wirusów wykorzystywanych do 
produkcji szczepionek żywych;

üchronić płody przed infekcją;

üumożliwiać, w następstwie immunizacji prośnych macior, bierne uodpornianie prosiąt przez 
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okres pierwszych 4-8 tygodni życia;

üuodporniać zwierzęta na cały czas tuczu lub co najmniej na pół roku;

üzawierać adiuwant wzmacniający właściwości immunogenne antygenu i „przyjazny” dla 
organizmu szczepionej świni;

üumożliwiać odróżnienie zwierząt szczepionych od zakażonych.

Osiągnięcie wszystkich wymienionych celów równocześnie napotyka na trudności. Mimo to 
w szeregu przypadków dysponujemy preparatami o dużej skuteczności. Dla osiągnięcia wysokiego 
poziomu odporności poszczepiennej, oprócz szczepionki, również immunizowane nią zwierzęta 
muszą spełniać określone warunki. Sprowadzają się one do ich dobrego stanu zdrowia, w tym 
wysokiej sprawności układu odpornościowego. Bardzo istotne znaczenie dla skuteczności 
immunoprofilaktyki ma znajomość właściwości biologicznych używanego do szczepień ochronnych 
biopreparatu.

Błędem jest użycie szczepionki, która nie zawiera warunkujących odporność przeciwzakaźną 
antygenów drobnoustroju, będącego etiologiczną przyczyną choroby. Przedstawione uchybienie 
zdarza się w związku z brakiem prawidłowego rozpoznania przyczyny zachorowań. W większości 
przypadków zapewnia je badanie laboratoryjne, wykonywane wyprzedzająco w celu określenia 
drobnoustrojów o znaczeniu epizootiologicznym dla stada, w którym ma się wykonywać szczepienia 
profilaktyczne. Coraz częściej, poza rutynowym badaniem bakteriologicznym, konieczne jest 
przeprowadzenie badań serologicznych w celu ustalenia serotypu bakterii lub typu wirusa. Powyższe 
odnosi się, np. do PRRS, pleuropneumonii, streptokokozy czy choroby Glässera. Dla ustalenia 
optymalnego terminu szczepień, w wielu przypadkach niezbędne jest określenie tzw. profilu 
serologicznego stada. Dane z tego badania umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w którym 
momencie dochodzi do zakażenia świń. Szczepienie zwierząt winno być wykonane kilka tygodni przed 
tym terminem. Profil serologiczny stada polega na pobraniu krwi od zwierząt z różnych grup 
wiekowych (najczęściej od 4, 8, 12, 16 i 20 tygodniowych). Jeśli przeciwciała pojawiają się 
u zwierząt, np. 12 tygodniowych oznacza to, że do zakażenia doszło około 2-3 tygodnie 
wcześniej. Wówczas leczenie bądź szczepienie zwierząt należałoby prowadzić tak, by termin 
drugiego szczepienia przypadła na 2 tygodnie przed wystąpieniem choroby.

Efektywność prawie każdej szczepionki zależna jest od wielu działań wspomagających, 
zmierzających do poprawy warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla świń. Winny one być 
uwzględnione równocześnie ze stosowaniem profilaktyki swoistej. Nawet bardzo dobre szczepionki 
mogą okazać się nieskuteczne lub mało skuteczne, jeżeli warunkowana, w znacznym stopniu 
czynnikami środowiskowymi, sprawność układu immunologicznego zwierzęcia będzie upośledzona. 
Niedożywienie, a zwłaszcza niedobór w paszy białka, aminokwasów egzogennych, witamin oraz 
makro- i mikroelementów, może wpływać niekorzystnie na rozwój i sprawność tego układu, a tym 
samym na skuteczność profilaktyki swoistej. Wyniki uodporniania obniżają również długotrwałe 
stresy oraz zarobaczenie. Szczepienie zwierząt już zainfekowanych lub charakteryzujących się 
wysokim poziomem odporności biernej, może dać wyniki odwrotne do spodziewanych.

Szczepienia obowiązkowe stada podstawowego:

üParwowiroza i różyca - co pół roku, loszki wprowadzane do stada w siódmym miesiącu życia, 
a następnie zawsze 2 tygodnie po oprosieniu lub co pół roku.

üPRRS - co 4 miesiące - stado podstawowe.

üZZZN - w stadach małych raz na pół roku całe stado, loszki dwukrotnie na 5 i 2 tygodnie przed 
porodem, a potem co pół roku.

üKolibakterioza - w stadach małych raz na pół roku całe stado, loszki dwukrotnie na 
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5 i 2 tygodnie przed porodem, a potem co pół roku.

üCirkowiroza - szczepienie prosiąt około 3. tygodnia życia.

üMykoplazmoza - szczepienia warchlaków jednokrotne lub dwukrotne w zależności od 
natężenia choroby; termin szczepienia zależny od momentu wystąpienia objawów 
klinicznych, najczęściej między 1. a 3. tygodniem życia.

üRóżyca - szczepienie warchlaków po 70. dniu życia, a następnie dawka przypominająca 
2 tygodnie później.

üGrypa - stado podstawowe, dwukrotnie w odstępie około 4 tygodni, później co 4 miesiące.

Możliwe jest również szczepienie warchlaków przeciwko pleuropneumonii i streptokokozie.

Podstawowe zasady przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji muszą obejmować następujące etapy:

üsprzątanie mechaniczne na sucho wszystkich biologicznych pozostałości w kojcach, na 
ścianach, oknach i sufitach, 

ümycie ciepłą lub gorącą wodą powierzchni oraz sprzętów (karmniki, poidła, przegrody, 
sprzęt zootechniczny), 

üdezynfekcja środkami biologicznie czynnymi na mokro, ich ewentualne spłukanie,

üdezynfekcja na sucho - proszki chłonące wilgoć.

Metafilaktyka to podawanie leków, najczęściej antybiotyków, w czasie, który bezpośrednio 
poprzedza wystąpienie choroby w stadzie. Antybiotykoterapia to proces podawania zwierzętom 
substancji przeciwbakteryjnych po wystąpieniu choroby. Poprawnie powinna przebiegać zgodnie 
z zaleceniem prowadzącego lekarza weterynarii pod względem ilości leku, dawek i czasu trwania 
leczenia. Najważniejsze jest jednak ścisłe przestrzeganie okresu karencji, tj. czasu od ostatniego dnia 
podania leku do dnia, w którym nie stwierdza się jego obecności w tkankach zwierząt.
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Pytania
Rozród

Temat 1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów

1. Jak długo trwa proces spermatogenezy u knurów?
a) ok. 15 dni
b) ok. 25 dni
c) ok. 35 dni
d) ok. 45 dni

2. Jak długo trwa proces dojrzewania plemników w najądrzach?
a) 5 dni
b) 10 dni
c) 15 dni
d) 20 dni

3. Wymień kilka składników pokarmowych, niezbędnych w paszy dla knurów rozpłodowych.

Temat 2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych

1. Wymień najważniejsze choroby układu rozrodczego świń.

2.  Jakie są objawy parwowirozy możliwe do zaobserwowania w okresie porodu lochy?

3.  Kiedy należy rozważyć celowość szczepienia loch przeciwko PCV2?

Temat 3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń

1. Podaj kilka przyczyn słabego wykorzystania potencjału rozrodczego loch.

2. Jaki jest okres największej produkcyjności loch?

3. Jakie są najczęstsze przyczyny braku rui u loch?

Temat 4. Czynniki wspomagające rozród

1. Przy stosowaniu w chlewni krycia naturalnego loch na 1 knura należy przeznaczyć:
a) 20-25 loch
b) 45-50 loch
c) 130-140 loch
d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

2. W jakich sytuacjach wskazane jest farmakologiczne wspieranie rozrodu?

3. Wymień przyczyny brakowania knurów rozpłodowych. Jaki jest prawidłowy poziom 
brakowania knurów w roku?
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5 i 2 tygodnie przed porodem, a potem co pół roku.

üCirkowiroza - szczepienie prosiąt około 3. tygodnia życia.

üMykoplazmoza - szczepienia warchlaków jednokrotne lub dwukrotne w zależności od 
natężenia choroby; termin szczepienia zależny od momentu wystąpienia objawów 
klinicznych, najczęściej między 1. a 3. tygodniem życia.

üRóżyca - szczepienie warchlaków po 70. dniu życia, a następnie dawka przypominająca 
2 tygodnie później.

üGrypa - stado podstawowe, dwukrotnie w odstępie około 4 tygodni, później co 4 miesiące.

Możliwe jest również szczepienie warchlaków przeciwko pleuropneumonii i streptokokozie.

Podstawowe zasady przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji muszą obejmować następujące etapy:

üsprzątanie mechaniczne na sucho wszystkich biologicznych pozostałości w kojcach, na 
ścianach, oknach i sufitach, 

ümycie ciepłą lub gorącą wodą powierzchni oraz sprzętów (karmniki, poidła, przegrody, 
sprzęt zootechniczny), 

üdezynfekcja środkami biologicznie czynnymi na mokro, ich ewentualne spłukanie,

üdezynfekcja na sucho - proszki chłonące wilgoć.

Metafilaktyka to podawanie leków, najczęściej antybiotyków, w czasie, który bezpośrednio 
poprzedza wystąpienie choroby w stadzie. Antybiotykoterapia to proces podawania zwierzętom 
substancji przeciwbakteryjnych po wystąpieniu choroby. Poprawnie powinna przebiegać zgodnie 
z zaleceniem prowadzącego lekarza weterynarii pod względem ilości leku, dawek i czasu trwania 
leczenia. Najważniejsze jest jednak ścisłe przestrzeganie okresu karencji, tj. czasu od ostatniego dnia 
podania leku do dnia, w którym nie stwierdza się jego obecności w tkankach zwierząt.
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Pytania
Rozród

Temat 1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów

1. Jak długo trwa proces spermatogenezy u knurów?
a) ok. 15 dni
b) ok. 25 dni
c) ok. 35 dni
d) ok. 45 dni

2. Jak długo trwa proces dojrzewania plemników w najądrzach?
a) 5 dni
b) 10 dni
c) 15 dni
d) 20 dni

3. Wymień kilka składników pokarmowych, niezbędnych w paszy dla knurów rozpłodowych.

Temat 2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych

1. Wymień najważniejsze choroby układu rozrodczego świń.

2.  Jakie są objawy parwowirozy możliwe do zaobserwowania w okresie porodu lochy?

3.  Kiedy należy rozważyć celowość szczepienia loch przeciwko PCV2?

Temat 3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń

1. Podaj kilka przyczyn słabego wykorzystania potencjału rozrodczego loch.

2. Jaki jest okres największej produkcyjności loch?

3. Jakie są najczęstsze przyczyny braku rui u loch?

Temat 4. Czynniki wspomagające rozród

1. Przy stosowaniu w chlewni krycia naturalnego loch na 1 knura należy przeznaczyć:
a) 20-25 loch
b) 45-50 loch
c) 130-140 loch
d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

2. W jakich sytuacjach wskazane jest farmakologiczne wspieranie rozrodu?

3. Wymień przyczyny brakowania knurów rozpłodowych. Jaki jest prawidłowy poziom 
brakowania knurów w roku?
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4. Użytkowanie rozpłodowe knura należy rozpocząć nie wcześniej niż:
a)  po ukończeniu 5-6 miesiąca życia
b) po ukończeniu 12 miesięcy życia
c) po ukończeniu 8-9 miesięcy życia
d)  w momencie kiedy uzyska zdolność do oddawania nasienia

5. Co to jest heterospermia?

Temat 5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu

1. Jaki jest optymalny termin pierwszej inseminacji loszek?

2. Jaki powinien być właściwy przyrost dzienny loszek remontowych w okresie po 
odsadzeniu?
a) 400-500 g
b) 600-700 g
c) 800-900 g

3. Jaka jest prawidłowa masa ciała i wiek loszki przygotowanej do rozrodu?

4. Jaki jest cel ewidencjonowania wszystkich rui u loszek?

Temat 6. Rozród jako proces fizjologiczny

1. Opisz najważniejsze elementy cyklu płciowego lochy.

2. Przedstaw podstawowe narządy układu rozrodczego lochy.

3. Ile komórek jajowych możemy uzyskać z jednej owulacji?

Temat 7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń

1. Od którego dnia jesteśmy w stanie rozpoznać ciążę przy pomocy aparatu USG?

2. Na czym polega synchronizacja rui u loszek?

3. Na czym polega synchronizacja porodów w grupie produkcyjnej loch?

Temat 8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej

1. Jak długo trwa, przeciętnie, ruja u loch?
a) ok. 1,5 - 2,5 dnia
b) ok. 2,5 - 3,5 dni
c) ok. 3,5 - 4,5 dni
d) ok. 4,5 - 5 dni

2. Owulacja u loch trwa:
a) 2 - 3 godziny
b) 3 - 4 godziny
c) 4 - 7 godzin
d) 8 - 10 godzin

3. Wymień kilka drobnoustrojów i wywołane przez nie choroby, które mogą powodować 
obumieranie zarodków u loch.
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Temat 9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacyjnego nasieniem 
pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i ze stacji knurów

1. Które godziny, w fazie rui właściwej, są optymalnym czasem wykonania zabiegu 
inseminacyjnego?
a) 1 - 9 godzina
b) 9 - 18 godzina
c) 18 - 30 godzina
d) 30 - 40 godzina

2. Optymalna temperatura przechowywania nasienia knurów to:
a) 5 - 10°C
b) 10 - 15°C
c) 17 - 18°C
d) 20 - 25°C

3. Podaj warunki świetlne w sektorze rozrodu.

Temat 10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej wystąpienie i metody 
stymulacji

1. Jak długo trwa faza rujowa u loch?
a) 1 - 2 dób
b) 2 - 3 dób
c) 3 - 4 dób
d) 4 - 5 dób

2. Wymień najbardziej popularne metody biologicznej i farmakologicznej stymulacji loch.

3. Wymień metody sprawdzania odruchu tolerancji u loch.
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4. Użytkowanie rozpłodowe knura należy rozpocząć nie wcześniej niż:
a)  po ukończeniu 5-6 miesiąca życia
b) po ukończeniu 12 miesięcy życia
c) po ukończeniu 8-9 miesięcy życia
d)  w momencie kiedy uzyska zdolność do oddawania nasienia

5. Co to jest heterospermia?

Temat 5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu

1. Jaki jest optymalny termin pierwszej inseminacji loszek?

2. Jaki powinien być właściwy przyrost dzienny loszek remontowych w okresie po 
odsadzeniu?
a) 400-500 g
b) 600-700 g
c) 800-900 g

3. Jaka jest prawidłowa masa ciała i wiek loszki przygotowanej do rozrodu?

4. Jaki jest cel ewidencjonowania wszystkich rui u loszek?

Temat 6. Rozród jako proces fizjologiczny

1. Opisz najważniejsze elementy cyklu płciowego lochy.

2. Przedstaw podstawowe narządy układu rozrodczego lochy.

3. Ile komórek jajowych możemy uzyskać z jednej owulacji?

Temat 7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń

1. Od którego dnia jesteśmy w stanie rozpoznać ciążę przy pomocy aparatu USG?

2. Na czym polega synchronizacja rui u loszek?

3. Na czym polega synchronizacja porodów w grupie produkcyjnej loch?

Temat 8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej

1. Jak długo trwa, przeciętnie, ruja u loch?
a) ok. 1,5 - 2,5 dnia
b) ok. 2,5 - 3,5 dni
c) ok. 3,5 - 4,5 dni
d) ok. 4,5 - 5 dni

2. Owulacja u loch trwa:
a) 2 - 3 godziny
b) 3 - 4 godziny
c) 4 - 7 godzin
d) 8 - 10 godzin

3. Wymień kilka drobnoustrojów i wywołane przez nie choroby, które mogą powodować 
obumieranie zarodków u loch.
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Temat 9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacyjnego nasieniem 
pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i ze stacji knurów

1. Które godziny, w fazie rui właściwej, są optymalnym czasem wykonania zabiegu 
inseminacyjnego?
a) 1 - 9 godzina
b) 9 - 18 godzina
c) 18 - 30 godzina
d) 30 - 40 godzina

2. Optymalna temperatura przechowywania nasienia knurów to:
a) 5 - 10°C
b) 10 - 15°C
c) 17 - 18°C
d) 20 - 25°C

3. Podaj warunki świetlne w sektorze rozrodu.

Temat 10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej wystąpienie i metody 
stymulacji

1. Jak długo trwa faza rujowa u loch?
a) 1 - 2 dób
b) 2 - 3 dób
c) 3 - 4 dób
d) 4 - 5 dób

2. Wymień najbardziej popularne metody biologicznej i farmakologicznej stymulacji loch.

3. Wymień metody sprawdzania odruchu tolerancji u loch.
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Odchów prosiąt

Temat 1. Postępowanie z lochą przed porodem

1. Na czym polega zasada cpp-cpp? Jakie są jej uwarunkowania i zalety?

2. Podaj zasady żywienia loch w ostatnich 3 dniach przed planowanym porodem.

3. Odrobaczanie loch należy przeprowadzić:
a) najpóźniej 5 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
b) najpóźniej 14 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
c) najpóźniej 3 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
d) najpóźniej miesiąc przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego

4. Poprawnym postępowaniem jest umieszczenie lochy w kojcu porodowym:
a) najwcześniej na 3 dni przed planowanym porodem
b) najpóźniej 14 dni przed planowanym porodem
c) 7-10 dni przed planowanym porodem
d) około 21 dni przed planowanym porodem

Temat 2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami

1. Jak długo powinien trwać fizjologiczny poród?

2. Wymień główne składniki paszy dla prosiąt przy maciorze.

3. W jakim celu przeprowadzana jest selekcja prosiąt i jakie korzyści przynosi losze i prosiętom?

4. W którym momencie należy podawać żelazo prosiętom?

Temat 3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt

1. Jakich składników paszy należy unikać, a jakie są nieprzydatne w żywieniu lochy karmiącej?

2. Jaki wpływ ma poziom włókna w paszy?

3. Czy jest możliwe zbilansowanie paszy dla loch bez użycia dodatkowych preparatów 
zawierających wysoki poziom włókna?

Temat 4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmiania prosiąt. Odsadzanie prosiąt

1. Jakie są zasady postępowania z lochą w okresie okołoporodowym?

2. Wymień najczęściej popełniane błędy w żywieniu loch karmiących.

3. Kiedy należy rozpocząć dokarmianie prosiąt?
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Temat 1. Koszty suboptymalnego stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt 
i warchlaków

1. Wymień choroby, które przynoszą największe straty w hodowli świń.

2. Opisz w jaki sposób należy przeprowadzić rozpoznanie statusu zdrowotnego w chlewni?

3. Co jest najważniejsze dla przygotowania immunologicznego prosiąt?

Temat 2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji

1. Co to jest bioasekuracja?

2. Co to jest kwarantanna i na czym polega?

3. W jakim celu stosuje się aklimatyzację zwierząt?

Temat 3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt

1. W jakiej sytuacji świniom można podawać hormony?

2. Minimalna powierzchnia kojca dla knura, w którym odbywa się kopulacja powinna wynosić:
2

a) 6 m
2b) 8 m

2c) 10 m

3. Minimalna powierzchnia kojca porodowego powinna wynosić:
2

a) 3 m
2b) 3,5 m

2c) 4 m

Temat 4 . Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń

1. Na czym polega badanie profilu serologicznego stada?

2. Wymień obowiązkowe szczepienia stada podstawowego.

3. Podaj zasady prawidłowego przeprowadzania dezynfekcji.
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Odchów prosiąt

Temat 1. Postępowanie z lochą przed porodem
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a) najpóźniej 5 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
b) najpóźniej 14 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
c) najpóźniej 3 dni przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
d) najpóźniej miesiąc przed przeniesieniem lochy do sektora porodowego
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zawierających wysoki poziom włókna?
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