
STYCZEÑ 2010, Nr 8
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
ISSN 1897-1687

M. Koleœnikow

R. Eckert

M. Kamyczek

Organizacyjne aspekty doskonalenia produkcji
w stadach loch

Jaki bêdzie rok 2010 dla producentów 
trzody chlewnej?
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starania, aby w stadzie by³o najwiêcej loch 

miêdzy 3 a 6 cyklem reprodukcyjnym. Zbyt 

du¿e zró¿nicowania i zachwianie takiej 

struktury przyczynia siê do obni¿enia 

liczby prosi¹t produkowanych w fermie.
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Jak wynika z powy¿szej tabeli, 

problemem jest uzyskanie skutecznego 

zap³odnienia loszek remontowych. St¹d 

koniecznoœæ wiêkszej liczby kryæ loszek 

kandyduj¹cych do w³¹czenia do stada, 

a wiêc koniecznoœæ przygotowania wiêk-

szej liczby m³odych samic. W póŸniejszym 

okresie wskaŸnik ten znacznie wzrasta, a¿ 

o 10% i wiêcej. Chc¹c wiêc uzyskaæ sta³¹, 

„gwarantowan¹” liczbê prosi¹t, stado 

powinno mieæ odpowiedni¹ strukturê 

liczbow¹ w zale¿noœci od kolejnego cyklu 

wzrasta zazwyczaj do 4-5 miotu, aby 

w dalszych miotach wykazywaæ powoln¹ 

tendencjê do mniej licznych miotów. St¹d 

wiêc niezwykle istotnym jest zachowanie 

w stadzie odpowiednich proporcji wieko-

wych loch przez ca³y czas . Zrozumia³a jest 

chêæ pozostawienia w stadzie dobrze 

rodz¹cych loch w 5 i 6 miocie, i nie do-

konywanie zakupów nowych loszek. 

W krótkim okresie czasu mo¿e jednak staæ 

siê to katastrofalne dla efektywnoœci 

produkcji stada. Koniecznym s¹ wiêc 

Tabela 5. Struktura stada

Cykl 1 18-20% stada

Cykl 2 16-19% stada

Cykl 3 15-18% stada

Cykl 4 14-16% stada

Cykl 5 13-15% stada

Cykl 6 i wiêcej 15-25% stada

zimowym. Jedynie suche gniazdo z lamp¹ 

grzewcz¹ mo¿e zachêciæ prosiêta do 

wspólnego odpoczynku i uzyskania na 

ma³ej powierzchni wysokiej temperatury. 

Lochy w tym czasie potrzebuj¹ zdecydo-

wanie ni¿szych temperatur. Zbyt wysokie 

temperatury zniechêcaj¹ je do pobierania 

paszy, co jest bardzo niekorzystnym zja-

wiskiem w tym okresie. Niezwykle istotne 

jest to, ¿eby lochom u³atwiæ pobieranie 

wody, a w³aœciwie wymusiæ na nich jak 

najwiêksze jej pobieranie.

Na uzyskanie jak najwiêkszej liczby 

miotów od lochy w ci¹gu roku bardzo 

istotny wp³yw ma w³aœciwa struktura 

stada. Jak wynika z wielu badañ i analiz 

przeprowadzanych w stadach o du¿ej 

liczbie loch, skutecznoœæ zap³odnieñ 

kszta³tuje siê bardzo zró¿nicowanie, w za-

le¿noœci od kolejnego miotu. Ciekawe jest 

opracowanie  A. Brown’a (tab. 4).

Struktura wiekowa 
stada - remont stada

Tabela 4. Skutecznoœæ zap³odnieñ 
w ró¿nych cyklach reprodukcyjnych

Kolejne porody Skutecznoœæ zap³odnieñ %

1 79,9

2 88,6

3 91,1

4 92,0

5 90,5

6 91,1

7 i wiêcej 86,4

reprodukcyjnego (tab. 5).

Oprócz wzrostu wskaŸnika wypro-

szeñ, wraz z kolejnym cyklem reproduk-

cyjnym, wzrasta równie¿ liczba prosi¹t 

¿ywo urodzonych. Ten drugi parametr 
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„Do wyboru ró¿ne knury; poziom chlewni skok do góry

mioty liczne, zdrowe œwinki, pe³ne schabu oraz szynki,

a ponadto drogi Panie nie masz knura ju¿ na stanie,

który nie doœæ, ¿e ¿re zbo¿e, to choroby rozwlec mo¿e.”

si¹t maj¹ tendencjê malej¹c¹. Prosiêta 

o niskiej masie cia³a przy urodzeniu cha-

rakteryzuj¹ siê tak¿e s³abym tempem 

wzrostu w okresie do odsadzenia oraz po 

odsadzeniu. Prosiêta, które przy urodze-

niu maj¹ wysok¹ mas¹ cia³a (>1,8 kg), 

odznaczaj¹ siê z regu³y o 1,5 kg wy¿sz¹ 

mas¹ cia³a w dniu odsadzenia, ani¿eli pro-

siêta o masie cia³a przy urodzeniu poni¿ej 

1 kg. Wp³yw wielkoœci masy cia³a przy u-

rodzeniu pozostaje widoczny a¿ do uboju. 

W doœwiadczeniu, w którym porównywano 

zwierzêta o masie cia³a przy urodzeniu 1,3 

kg i 2,0 kg wykazano, ¿e ich masa cia³a 

w wieku 152 dni ró¿ni³a siê istotnie i wyno-

si³a odpowiednio 79 kg i 89 kg.

Siara jest pokarmem o wysokiej kon-

centracji sk³adników od¿ywczych, nie-

zbêdnych do wzrostu oraz immunoglobu-

lin chroni¹cych prosiêta przed dzia³aniem 

bakterii i wirusów. Immunoglobuliny s¹ 

przeciwcia³ami o strukturze bia³kowej, któ-

re pe³ni¹ rolê odpornoœciow¹ w organiz-

mie. Prosiêta po urodzeniu maj¹ bardzo 

s³abo rozwiniêty uk³ad odpornoœciowy 

i praktycznie s¹ w pe³ni zale¿ne od ochro-

ny, jak¹ daj¹ przeciwcia³a zawarte w siarze 

matki. Aktywne substancje, obecne w sia-

rze, zapewniaj¹ biern¹ odpornoœæ na o-

becne w œrodowisku patogeny. Przeciêt-

nie iloœæ pobieranej przez prosiêta siary 

wynosi oko³o 200-500 g. Wydzielanie siary 

trwa od 12 do 48 godzin od rozpoczêcia 

porodu a w trakcie laktacji nastêpuje 

stopniowa zmiana sk³adu (po 6 godzinach 

poziom immunoglobulin typu G zmniejsza 

siê o oko³o 50%). U prosi¹t zdolnoœæ 

absorpcji gotowych przeciwcia³ z siary 

obni¿a siê ju¿ po 6 godzinach od porodu 

Pobranie siary

Na podstawie badañ i obserwacji 

praktycznych wykazano, ¿e kluczowymi 

elementami dobrego odchowu s¹:

ljakoœæ urodzonych prosi¹t (masa cia³a i 

wyrównanie prosi¹t w miocie),

lpobranie pierwszego pokarmu jakim 

powinna byæ odpowiednia iloœæ siary.

Masa prosi¹t przy urodzeniu jest 

podstawowym czynnikiem wp³ywaj¹cym 

na ich prze¿ywalnoœæ, tempo wzrostu 

i masê cia³a przy odsadzeniu. Œrednia 

masa prosi¹t w dniu urodzenia powinna 

wynosiæ 1,3-1,5 kg. Na masê prosi¹t przy 

urodzeniu wp³ywaj¹: rasa, wiek lochy, po-

ziom ¿ywienia loch (szczególnie w ostat-

nim okresie ci¹¿y), b³êdy w ¿ywieniu oraz 

stan zdrowotny loch. W praktyce bardzo 

wa¿nym jest dobre wyrównanie masy cia³a 

prosi¹t w miocie, gdy¿ du¿a zmiennoœæ 

powoduje wiêksze straty w odchowie. 

Czêsto w niektórych miotach jedno lub 

wiêcej prosi¹t charakteryzuje siê nisk¹ 

mas¹ cia³a przy urodzeniu. Prze¿ywal-

noœæ prosi¹t o masie cia³a poni¿ej 1,0 kg 

jest niska a straty w odchowie s¹ wysokie 

i wynosz¹ oko³o 40%. Wraz ze wzrostem 

masy urodzeniowej straty w odchowie pro-

Masa prosi¹t

Dobrze odchowane i silne prosiêta 

s¹ gwarancj¹ uzyskania wysokich 

przyrostów dziennych, dobrego wykorzys-

tania paszy i wysokiej miêsnoœci zwierz¹t 

hodowlanych oraz tuczników. O prawid³o-

wym wzroœcie i rozwoju prosi¹t decyduje 

mlecznoœæ lochy matki a póŸniej wartoœæ 

od¿ywcza i jakoœæ paszy podawanej 

w okresie dalszego odchowu.

Prosiêta s¹ najczêœciej odsadzane 

po ukoñczeniu 4 tygodnia ¿ycia, co po-

zwala na uzyskanie optymalnego okresu 

miêdzymiotu oraz dobrej produkcyjnoœci 

loch. Laktacja trwaj¹ca 4 tygodnie jest 

znacznie mniejszym obci¹¿eniem, szcze-

gólnie dla loch charakteryzuj¹cych siê 

wysok¹ mlecznoœci¹. Dziêki temu, ¿e 

lochy nie s¹ nadmiernie wyeksploatowa-

ne, mog¹ ³atwiej wejœæ w kolejn¹ rujê 

i zostaæ skutecznie pokryte. D³ugoœæ lakta-

cji oraz okresu ja³owienia wp³ywaj¹ bezpo-

œrednio na czêstotliwoœæ oproszeñ a tym 

samym plennoœæ loch. Iloœæ odchowanych 

prosi¹t od jednej lochy w ci¹gu roku jest 

jednym z czynników wp³ywaj¹cych na 

op³acalnoœæ produkcji œwiñ. Wyniki jakie 

obecnie uzyskuj¹, np. producenci w Danii 

(tab. 1), pokazuj¹ jak wiele pozostaje do 

zrobienia w zakresie poprawy iloœci i ja-

koœci produkowanych prosi¹t.

Zasady ¿ywienia
prosi¹t

Marian Kamyczek
Instytut Zootechniki - PIB, Zak³ad Doœwiadczalny Paw³owice

Tabela 1. 
prosiêta (Landsudvalget for Svin - Arsberetning 2008)

Œrednie wyniki produkcyjne w Danii w latach 2005-2007 w fermach produkuj¹cych 

Wyszczególnienie J.m. 2005 2006 2007

2007

25%
najgorszych

ferm

25%
najlepszych

ferm

Iloœæ prosi¹t:

   - na 1 lochê/rok

   - ¿ywo urodzonych/miot

   - odsadzonych/miot

Upadki po odsadzeniu

Przyrost dzienny po odsadz.

szt.

szt.

szt.

%

g

24,3

13,2

11,3

3,8

417

24,9

13,5

11,6

3,2

428

25,2

13,6

11,7

3,1

434

22,2

13,1

10,9

4,1

422

28,1

14,2

12,5

2,2

453
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na byæ podawana prosiêtom dwa razy 

dziennie. Mieszanka ta powinna charakte-

ryzowaæ siê wysok¹ zawartoœci¹ sk³ad-

ników pokarmowych, bardzo dobr¹ 

strawnoœci¹ oraz smakiem i zapachem, 

który jest dobrze akceptowany przez pro-

siêta. W sk³adzie mieszanka ta powinna 

zawieraæ znacz¹cy udzia³ produktów 

mlecznych. Iloœæ pobieranej paszy przez 

prosiêta ss¹ce wzrasta z wiekiem i jest 

prawie czterokrotnie wiêksza w wieku 28 

dni ani¿eli w wieku 20 dni (rys. 1).

Prosiêta odsadzane w wieku 4 

tygodni s¹ nara¿one na szereg czynników 

¯ywienie prosi¹t 
po odsadzeniu

prosi¹t, zastosowanie preparatów wspo-

magaj¹cych mo¿e istotnie zwiêkszyæ 

prze¿ywalnoœæ prosi¹t.

Dokarmianie prosi¹t sta³¹ pasz¹ 

rozpoczyna siê w oko³o 10 dniu ¿ycia. 

Celem podawania mieszanki typu super-

prestarter jest przyzwyczajenie uk³adu 

pokarmowego do pobierania i trawienia 

paszy sta³ej. Kontakt z pasz¹ sta³¹ przys-

piesza rozwój uk³adu pokarmowego 

prosiêcia, pobudza produkcjê enzymów 

trawiennych i poprawia adaptacjê do 

trawienia komponentów paszowych 

innych ni¿ mleko. Ma³a iloœæ paszy powin-

¯ywienie prosi¹t przed 
odsadzeniem

a praktycznie koñczy siê po 24 godzinach 

od urodzenia. Dlatego powinno siê nad-

zorowaæ porody i zadbaæ o to, by wszyst-

kie prosiêta mia³y mo¿liwoœæ pobrania 

dostatecznej iloœci siary, dziêki której prze-

kazane zostan¹ gotowe przeciwcia³a. 

Warto pamiêtaæ, ¿e w pierwszym dniu po 

urodzeniu prosiêta utrzymywane w odpo-

wiedniej temperaturze, wypijaj¹ œrednio 

300-500 ml siary, podczas gdy prosiêta 

przebywaj¹ce w zbyt niskiej temperaturze 

pobieraj¹ jej jedynie 110 - 140 ml.

Jednym z mo¿liwych sposobów 

zwiêkszenia prze¿ywalnoœci prosi¹t jest 

podawanie specjalnego preparatu zawie-

raj¹cego w sk³adzie immunoglobuliny, pro-

biotyki, witaminy oraz ³atwo przyswajalne 

zwi¹zki energetyczne i mikroelementy. Do 

preparatów tego rodzaju nale¿¹, m.in. 

Piglobin, Piglet Protector, Protexin Life-

start i Coloron Forte Plus. Preparaty te 

podawane s¹ prosiêtom bezpoœrednio po 

urodzeniu za pomoc¹ specjalnego 

dozownika. Dla prosi¹t s³abych oraz po-

siadaj¹cych nisk¹ masê cia³a zaleca siê 

dwukrotne podanie preparatu. Dostar-

czenie ³atwo przyswajalnej energii oraz 

witamin i mikroelementów zwiêksza wital-

noœæ prosi¹t i wspomaga funkcje fizjolo-

giczne. Zadaniem probiotyku jest wspie-

ranie korzystnej mikroflory w uk³adzie 

pokarmowym. Probiotyki s¹ wyselek-

cjonowanymi ¿ywymi kulturami bakterii, 

podawanymi zwierzêtom w celu uzyskania 

korzystnych efektów, wynikaj¹cych z po-

prawy sk³adu flory jelitowej. Wp³ywaj¹ one 

korzystnie na stan b³ony œluzowej jelit a ich 

mechanizm dzia³ania polega na zasiedla-

niu œcian jelit, przez co zmniejszaj¹ siê 

mo¿liwoœci przylegania bakterii. W  orga-

nizmie zwierz¹t probiotyki pe³ni¹ nastê-

puj¹ce funkcje:

przywracaj¹ i zachowuj¹ natural-

n¹ równowagê mikroflory prze-

wodu pokarmowego,

wspomagaj¹ fizjologiczne funkcje 

uk³adu pokarmowego zwi¹zane 

z trawieniem i wch³anianiem,

wzmacniaj¹ system immuno-

logiczny,

stanowi¹ ochronê przewodu po-

karmowego przed zaka¿eniami.

W sytuacji, kiedy problemem jest 

zbyt ma³a masa oraz obni¿ona ¿ywotnoœæ 

l

l

l

l

Rysunek 1. 
od przedzia³u wiekowego (Bruininx i in., 2002)

Pobranie paszy przez prosiêta ss¹ce w zale¿noœci 
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Rysunek 2. Zmiany w zawartoœci bia³ka i t³uszczu w ciele 
u m³odych prosi¹t (Dividich i Seve, 2001)

odsadzenie

wiek, dni
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wp³ywa korzystnie na stabilizacjê mikro-

flory jelitowej. Zdarzaj¹ siê jednak sytu-

acje, w których problemy odchowu prosi¹t 

s¹ trudne do opanowania. Najczêstsz¹ 

przyczyn¹ zaburzeñ jelitowych u odsadzo-

nych prosi¹t s¹ enterotoksyczne szczepy 

bakterii Escherichia coli. Wœród czynników 

sprzyjaj¹cych rozwojowi choroby 

wymienia siê:

zaburzenia w sk³adzie flory bak-

teryjnej przewodu pokarmowego 

spowodowane ¿ywieniem wyso-

kobia³kowymi paszami,

niedostateczn¹ produkcjê kwa-

sów ¿o³¹dkowych,

stres odsadzeniowy.

W okresie poodsadzeniowym nale¿y 

d¹¿yæ do:

bardzo dobrego zbilansowania 

mieszanek paszowych, przy 

niskim poziomie bia³ka i wysokim 

udziale aminokwasów,

doboru materia³ów paszowych, 

uwzglêdniaj¹cego ograniczenie 

udzia³u substancji antyod¿yw-

czych oraz zwiêkszenie straw-

noœci i dostêpnoœci sk³adników 

pokarmowych, 

zabezpieczenia odpowiedniego 

poziomu oraz jakoœci witamin i 

sk³adników mineralnych w paszy, 

niezbêdnych dla efektywnego 

wzrostu i utrzymania wysokiego 

statusu zdrowotnego,

wprowadzenia do mieszanek 

efektywnych dodatków paszo-

wych, zwiêkszaj¹cych ochronê 

uk³adu pokarmowego,

stosowania kombinacji dodatków 

wykazuj¹cych dzia³anie syner-

gistyczne, czyli wspólne dzia³anie 

daj¹ce wiêksze efekty,

wyeliminowania niedoci¹gniêæ 

i b³êdów w technologii odchowu 

prosi¹t.

W licznych badaniach stwierdzono, 

¿e zarówno masa cia³a w dniu odsadze-

nia, jak równie¿ tempo wzrostu w pierw-

szym tygodniu po odsadzeniu, istotnie 

wp³ywaj¹ na póŸniejsze wyniki w tuczu 

oraz wiek zwierz¹t w dniu uboju. Dlatego 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Przebieg wzrostu

kluczowym elementem uzyskania dobrych 

rezultatów w odchowie odsadzonych 

prosi¹t jest pobieranie paszy.

Celem w ¿ywieniu prosi¹t po odsa-

dzeniu (w okresie do wieku 10 tygodni) jest 

uzyskanie tempa wzrostu >450 g, przy 

wykorzystaniu paszy < 1,7 kg. Pozytywne 

wyniki w odchowie prosi¹t mo¿e zapewniæ 

dobrej jakoœci mieszanka, która powinna:

dostarczaæ odpowiedni¹ iloœæ 

bia³ka charakteryzuj¹cego siê 

wysok¹ strawnoœci¹,

zawieraæ ³atwo przyswajaln¹ 

energiê,

charakteryzowaæ siê wysok¹ 

zawartoœci¹ aminokwasów,

stanowiæ Ÿród³o niezbêdnych 

makro- i mikroelementów oraz 

witamin,

zawieraæ w swoim sk³adzie 

komponenty o niskiej zdolnoœci 

buforuj¹cej,

odznaczaæ siê zapachem i sma-

kiem sprzyjaj¹cym chêtnemu 

pobieraniu paszy,

sk³adaæ siê z komponentów o naj-

wy¿szej jakoœci.

Mieszanki stosowane w okresie 

odsadzenia powinny zawieraæ w swoim 

sk³adzie komponent mleczny, gdy¿ jego 

brak, jak stwierdzono w badaniach i obser-

wacjach, jest przyczyn¹ istotnie ni¿szego 

tempa wzrostu oraz pogorszenia wyko-

rzystania paszy. Du¿y udzia³ œruty sojowej 

zwiêksza ryzyko problemów pokarmo-

wych w okresie po odsadzeniu. Czêœ-

ciowe wprowadzenie preparatów soi, 

pozbawionych w³aœciwoœci antygeno-

wych, pozwala ograniczyæ wystêpowanie 

zaburzeñ w uk³adzie pokarmowym.

W pierwszym tygodniu po odsadze-

niu flora bakteryjna w uk³adzie pokarmo-

wym prosi¹t jest z regu³y bardzo niesta-

bilna. Prawie zawsze po odsadzeniu 

istotnie zwiêksza siê iloœæ bakterii z grupy 

coli oraz enterokoków, a jednoczeœnie 

zmniejsza siê iloœæ po¿¹danych bakterii 

z grupy Lactobacillus. Zmiany flory jelito-

wej s¹ przyczyn¹ zwiêkszenia (nawet o 

oko³o 10%) iloœci wody wydalanej z ka³em, 

co jest szczególnie obserwowane w okre-

sie miêdzy 4 a 10 dniem po odsadzeniu. 

Szereg dodatków paszowych, takich jak 

kwasy organiczne, probiotyki, enzymy, 

l

l

l

l

l

l

l

stresowych o charakterze ¿ywieniowym 

i œrodowiskowym. Czynniki te mog¹ po-

wodowaæ zaburzenia w sk³adzie flory 

pokarmowej, zmiany w morfologii jelit a 

w konsekwencji drastycznie ograniczaæ 

tempo wzrostu zwierz¹t. Im wczeœniej 

odsadzane s¹ prosiêta, tym wy¿sze s¹ ich 

wymagania œrodowiskowe i ¿ywieniowe. 

W okresie tygodnia po odsadzeniu z re-

gu³y malej¹ rezerwy t³uszczowe prosi¹t 

(rys. 2). Po odsadzeniu prosiêta s¹ 

¿ywione wy³¹cznie pasz¹ sta³¹, której 

sk³ad jest ca³kowicie odmienny od 

pobieranego dot¹d mleka matki. W efek-

cie czêœæ prosi¹t nie pobiera paszy (a tym 

samym energii i innych sk³adników po-

karmowych) w okresie nawet powy¿ej 24 

godziny po odsadzeniu. Do podstawo-

wych czynników istotnie limituj¹cych 

tempo wzrostu prosi¹t w okresie pood-

sadzeniowym nale¿y zaliczyæ:

pozbawienie korzystnych sk³ad-

ników zawartych w mleku lochy,

zbyt ma³e pobieranie wody i paszy,

niedostateczna produkcja kwa-

sów ¿o³¹dkowych oraz enzymów 

trawiennych,

zmniejszona zdolnoœæ wch³ania-

nia sk³adników pokarmowych 

w jelicie cienkim.

Wiek odsadzenia wp³ywa istotnie na 

morfologiê kosmków jelitowych, których 

wysokoœæ ma znaczenie dla procesów 

wch³aniania. Przy odsadzaniu w 21 dniu, 

ju¿ po trzech dniach wysokoœæ kosmków 

jelitowych zmniejsza siê o ponad 300 µm. 

Natomiast przy póŸniejszym odsadzaniu, 

w 35 dniu, zmniejsza siê jedynie o 100 µm. 

Równie¿ iloœæ pobieranej wody zmienia 

siê w kolejnych dniach po odsadzeniu, 

osi¹gaj¹c poziom oko³o 0,6 l w 5 dniu po 

odsadzeniu. Zaleca siê, by przep³yw wody 

w poidle wynosi³ oko³o 0,6 l/min.

Tempo wzrostu prosi¹t w okresie 

1 tygodnia po odsadzeniu, ma decyduj¹cy 

wp³yw na masê cia³a po 28 dniach od 

odsadzenia. Prosiêta, które w 1 tygodniu 

po odsadzeniu maj¹ utrudnione warunki 

adaptacji do paszy sta³ej, a tak¿e te, które 

przebywaj¹ w z³ych warunkach œrodo-

wiskowych, reaguj¹ brakiem przyrostów 

masy cia³a. Skutkiem takiego stanu jest 

niska masa cia³a w póŸniejszym wieku 

oraz wy¿szy wiek w dniu uboju. Dlatego 

l

l

l

l
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na byæ podawana prosiêtom dwa razy 

dziennie. Mieszanka ta powinna charakte-

ryzowaæ siê wysok¹ zawartoœci¹ sk³ad-

ników pokarmowych, bardzo dobr¹ 

strawnoœci¹ oraz smakiem i zapachem, 

który jest dobrze akceptowany przez pro-

siêta. W sk³adzie mieszanka ta powinna 

zawieraæ znacz¹cy udzia³ produktów 

mlecznych. Iloœæ pobieranej paszy przez 

prosiêta ss¹ce wzrasta z wiekiem i jest 

prawie czterokrotnie wiêksza w wieku 28 

dni ani¿eli w wieku 20 dni (rys. 1).

Prosiêta odsadzane w wieku 4 

tygodni s¹ nara¿one na szereg czynników 

¯ywienie prosi¹t 
po odsadzeniu

prosi¹t, zastosowanie preparatów wspo-

magaj¹cych mo¿e istotnie zwiêkszyæ 

prze¿ywalnoœæ prosi¹t.

Dokarmianie prosi¹t sta³¹ pasz¹ 

rozpoczyna siê w oko³o 10 dniu ¿ycia. 

Celem podawania mieszanki typu super-

prestarter jest przyzwyczajenie uk³adu 

pokarmowego do pobierania i trawienia 

paszy sta³ej. Kontakt z pasz¹ sta³¹ przys-

piesza rozwój uk³adu pokarmowego 

prosiêcia, pobudza produkcjê enzymów 

trawiennych i poprawia adaptacjê do 

trawienia komponentów paszowych 

innych ni¿ mleko. Ma³a iloœæ paszy powin-

¯ywienie prosi¹t przed 
odsadzeniem

a praktycznie koñczy siê po 24 godzinach 

od urodzenia. Dlatego powinno siê nad-

zorowaæ porody i zadbaæ o to, by wszyst-

kie prosiêta mia³y mo¿liwoœæ pobrania 

dostatecznej iloœci siary, dziêki której prze-

kazane zostan¹ gotowe przeciwcia³a. 

Warto pamiêtaæ, ¿e w pierwszym dniu po 

urodzeniu prosiêta utrzymywane w odpo-

wiedniej temperaturze, wypijaj¹ œrednio 

300-500 ml siary, podczas gdy prosiêta 

przebywaj¹ce w zbyt niskiej temperaturze 

pobieraj¹ jej jedynie 110 - 140 ml.

Jednym z mo¿liwych sposobów 

zwiêkszenia prze¿ywalnoœci prosi¹t jest 

podawanie specjalnego preparatu zawie-

raj¹cego w sk³adzie immunoglobuliny, pro-

biotyki, witaminy oraz ³atwo przyswajalne 

zwi¹zki energetyczne i mikroelementy. Do 

preparatów tego rodzaju nale¿¹, m.in. 

Piglobin, Piglet Protector, Protexin Life-

start i Coloron Forte Plus. Preparaty te 

podawane s¹ prosiêtom bezpoœrednio po 

urodzeniu za pomoc¹ specjalnego 

dozownika. Dla prosi¹t s³abych oraz po-

siadaj¹cych nisk¹ masê cia³a zaleca siê 

dwukrotne podanie preparatu. Dostar-

czenie ³atwo przyswajalnej energii oraz 

witamin i mikroelementów zwiêksza wital-

noœæ prosi¹t i wspomaga funkcje fizjolo-

giczne. Zadaniem probiotyku jest wspie-

ranie korzystnej mikroflory w uk³adzie 

pokarmowym. Probiotyki s¹ wyselek-

cjonowanymi ¿ywymi kulturami bakterii, 

podawanymi zwierzêtom w celu uzyskania 

korzystnych efektów, wynikaj¹cych z po-

prawy sk³adu flory jelitowej. Wp³ywaj¹ one 

korzystnie na stan b³ony œluzowej jelit a ich 

mechanizm dzia³ania polega na zasiedla-

niu œcian jelit, przez co zmniejszaj¹ siê 

mo¿liwoœci przylegania bakterii. W  orga-

nizmie zwierz¹t probiotyki pe³ni¹ nastê-

puj¹ce funkcje:

przywracaj¹ i zachowuj¹ natural-

n¹ równowagê mikroflory prze-

wodu pokarmowego,

wspomagaj¹ fizjologiczne funkcje 

uk³adu pokarmowego zwi¹zane 

z trawieniem i wch³anianiem,

wzmacniaj¹ system immuno-

logiczny,

stanowi¹ ochronê przewodu po-

karmowego przed zaka¿eniami.

W sytuacji, kiedy problemem jest 

zbyt ma³a masa oraz obni¿ona ¿ywotnoœæ 

l

l

l

l

Rysunek 1. 
od przedzia³u wiekowego (Bruininx i in., 2002)
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wp³ywa korzystnie na stabilizacjê mikro-

flory jelitowej. Zdarzaj¹ siê jednak sytu-

acje, w których problemy odchowu prosi¹t 

s¹ trudne do opanowania. Najczêstsz¹ 

przyczyn¹ zaburzeñ jelitowych u odsadzo-

nych prosi¹t s¹ enterotoksyczne szczepy 

bakterii Escherichia coli. Wœród czynników 

sprzyjaj¹cych rozwojowi choroby 

wymienia siê:

zaburzenia w sk³adzie flory bak-

teryjnej przewodu pokarmowego 

spowodowane ¿ywieniem wyso-

kobia³kowymi paszami,

niedostateczn¹ produkcjê kwa-

sów ¿o³¹dkowych,

stres odsadzeniowy.

W okresie poodsadzeniowym nale¿y 

d¹¿yæ do:

bardzo dobrego zbilansowania 

mieszanek paszowych, przy 

niskim poziomie bia³ka i wysokim 

udziale aminokwasów,

doboru materia³ów paszowych, 

uwzglêdniaj¹cego ograniczenie 

udzia³u substancji antyod¿yw-

czych oraz zwiêkszenie straw-

noœci i dostêpnoœci sk³adników 

pokarmowych, 

zabezpieczenia odpowiedniego 

poziomu oraz jakoœci witamin i 

sk³adników mineralnych w paszy, 

niezbêdnych dla efektywnego 

wzrostu i utrzymania wysokiego 

statusu zdrowotnego,

wprowadzenia do mieszanek 

efektywnych dodatków paszo-

wych, zwiêkszaj¹cych ochronê 

uk³adu pokarmowego,

stosowania kombinacji dodatków 

wykazuj¹cych dzia³anie syner-

gistyczne, czyli wspólne dzia³anie 

daj¹ce wiêksze efekty,

wyeliminowania niedoci¹gniêæ 

i b³êdów w technologii odchowu 

prosi¹t.

W licznych badaniach stwierdzono, 

¿e zarówno masa cia³a w dniu odsadze-

nia, jak równie¿ tempo wzrostu w pierw-

szym tygodniu po odsadzeniu, istotnie 

wp³ywaj¹ na póŸniejsze wyniki w tuczu 

oraz wiek zwierz¹t w dniu uboju. Dlatego 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Przebieg wzrostu

kluczowym elementem uzyskania dobrych 

rezultatów w odchowie odsadzonych 

prosi¹t jest pobieranie paszy.

Celem w ¿ywieniu prosi¹t po odsa-

dzeniu (w okresie do wieku 10 tygodni) jest 

uzyskanie tempa wzrostu >450 g, przy 

wykorzystaniu paszy < 1,7 kg. Pozytywne 

wyniki w odchowie prosi¹t mo¿e zapewniæ 

dobrej jakoœci mieszanka, która powinna:

dostarczaæ odpowiedni¹ iloœæ 

bia³ka charakteryzuj¹cego siê 

wysok¹ strawnoœci¹,

zawieraæ ³atwo przyswajaln¹ 

energiê,

charakteryzowaæ siê wysok¹ 

zawartoœci¹ aminokwasów,

stanowiæ Ÿród³o niezbêdnych 

makro- i mikroelementów oraz 

witamin,

zawieraæ w swoim sk³adzie 

komponenty o niskiej zdolnoœci 

buforuj¹cej,

odznaczaæ siê zapachem i sma-

kiem sprzyjaj¹cym chêtnemu 

pobieraniu paszy,

sk³adaæ siê z komponentów o naj-

wy¿szej jakoœci.

Mieszanki stosowane w okresie 

odsadzenia powinny zawieraæ w swoim 

sk³adzie komponent mleczny, gdy¿ jego 

brak, jak stwierdzono w badaniach i obser-

wacjach, jest przyczyn¹ istotnie ni¿szego 

tempa wzrostu oraz pogorszenia wyko-

rzystania paszy. Du¿y udzia³ œruty sojowej 

zwiêksza ryzyko problemów pokarmo-

wych w okresie po odsadzeniu. Czêœ-

ciowe wprowadzenie preparatów soi, 

pozbawionych w³aœciwoœci antygeno-

wych, pozwala ograniczyæ wystêpowanie 

zaburzeñ w uk³adzie pokarmowym.

W pierwszym tygodniu po odsadze-

niu flora bakteryjna w uk³adzie pokarmo-

wym prosi¹t jest z regu³y bardzo niesta-

bilna. Prawie zawsze po odsadzeniu 

istotnie zwiêksza siê iloœæ bakterii z grupy 

coli oraz enterokoków, a jednoczeœnie 

zmniejsza siê iloœæ po¿¹danych bakterii 

z grupy Lactobacillus. Zmiany flory jelito-

wej s¹ przyczyn¹ zwiêkszenia (nawet o 

oko³o 10%) iloœci wody wydalanej z ka³em, 

co jest szczególnie obserwowane w okre-

sie miêdzy 4 a 10 dniem po odsadzeniu. 

Szereg dodatków paszowych, takich jak 

kwasy organiczne, probiotyki, enzymy, 

l

l

l

l

l

l

l

stresowych o charakterze ¿ywieniowym 

i œrodowiskowym. Czynniki te mog¹ po-

wodowaæ zaburzenia w sk³adzie flory 

pokarmowej, zmiany w morfologii jelit a 

w konsekwencji drastycznie ograniczaæ 

tempo wzrostu zwierz¹t. Im wczeœniej 

odsadzane s¹ prosiêta, tym wy¿sze s¹ ich 

wymagania œrodowiskowe i ¿ywieniowe. 

W okresie tygodnia po odsadzeniu z re-

gu³y malej¹ rezerwy t³uszczowe prosi¹t 

(rys. 2). Po odsadzeniu prosiêta s¹ 

¿ywione wy³¹cznie pasz¹ sta³¹, której 

sk³ad jest ca³kowicie odmienny od 

pobieranego dot¹d mleka matki. W efek-

cie czêœæ prosi¹t nie pobiera paszy (a tym 

samym energii i innych sk³adników po-

karmowych) w okresie nawet powy¿ej 24 

godziny po odsadzeniu. Do podstawo-

wych czynników istotnie limituj¹cych 

tempo wzrostu prosi¹t w okresie pood-

sadzeniowym nale¿y zaliczyæ:

pozbawienie korzystnych sk³ad-

ników zawartych w mleku lochy,

zbyt ma³e pobieranie wody i paszy,

niedostateczna produkcja kwa-

sów ¿o³¹dkowych oraz enzymów 

trawiennych,

zmniejszona zdolnoœæ wch³ania-

nia sk³adników pokarmowych 

w jelicie cienkim.

Wiek odsadzenia wp³ywa istotnie na 

morfologiê kosmków jelitowych, których 

wysokoœæ ma znaczenie dla procesów 

wch³aniania. Przy odsadzaniu w 21 dniu, 

ju¿ po trzech dniach wysokoœæ kosmków 

jelitowych zmniejsza siê o ponad 300 µm. 

Natomiast przy póŸniejszym odsadzaniu, 

w 35 dniu, zmniejsza siê jedynie o 100 µm. 

Równie¿ iloœæ pobieranej wody zmienia 

siê w kolejnych dniach po odsadzeniu, 

osi¹gaj¹c poziom oko³o 0,6 l w 5 dniu po 

odsadzeniu. Zaleca siê, by przep³yw wody 

w poidle wynosi³ oko³o 0,6 l/min.

Tempo wzrostu prosi¹t w okresie 

1 tygodnia po odsadzeniu, ma decyduj¹cy 

wp³yw na masê cia³a po 28 dniach od 

odsadzenia. Prosiêta, które w 1 tygodniu 

po odsadzeniu maj¹ utrudnione warunki 

adaptacji do paszy sta³ej, a tak¿e te, które 

przebywaj¹ w z³ych warunkach œrodo-

wiskowych, reaguj¹ brakiem przyrostów 

masy cia³a. Skutkiem takiego stanu jest 

niska masa cia³a w póŸniejszym wieku 

oraz wy¿szy wiek w dniu uboju. Dlatego 

l

l

l

l
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zbyt wczesne odsadzanie prosi¹t, szcze-

gólnie przy braku optymalnych warunków 

œrodowiskowych i ¿ywieniowych, mo¿e 

byæ przyczyn¹ niepowodzeñ i strat. 

Najlepsze rezultaty uzyskuje siê wtedy, 

gdy masa odsadzanych prosi¹t jest 

wiêksza ni¿ 7 kg a tempo wzrostu 

w pierwszym tygodniu po odsadzeniu 

wynosi ponad 200 g dziennie. Dla kontroli 

wzrostu prosi¹t przydatne mog¹ byæ dane 

zawarte w tabeli 2, która przedstawia 

optymalne parametry wzrostu prosi¹t 

w ró¿nym wieku.

Dla zapewnienia optymalnego wzros-

tu prosiêta musz¹ otrzymaæ z pasz¹ sk³ad-

niki pokarmowe, pokrywaj¹ce potrzeby 

bytowe i potrzeby wynikaj¹ce z intensyw-

nego wzrostu oraz rozwoju. Potrzeby takie 

s¹ w stanie spe³niæ mieszanki, charakte-

ryzuj¹ce siê wysok¹ koncentracj¹ energii, 

bia³ka, aminokwasów egzogennych, sk³ad-

ników mineralnych i witamin w 1 kg paszy. 

W programach ¿ywieniowych proponowa-

ne s¹ najczêœciej 3 - 4 rodzaje mieszanek 

dla prosi¹t, przeznaczone na kolejne fazy 

odchowu.

Superprestarter lub prestarter - 

mieszanka stosowana jest w okresie 

przebywania prosi¹t przy lochach. 

Zapotrzebowanie na 
sk³adniki pokarmowe

Zawiera w swoim sk³adzie du¿y udzia³ 

produktów mlecznych.

Prestarter odsadzeniowy - mie-

szanka ta przeznaczona jest na okres 2 - 3 

tygodni po odsadzeniu a jej zadaniem jest 

umo¿liwienie przejœcia z mleka matki na 

wy³¹cznie sta³¹ paszê oraz zachowanie 

dobrego stanu zdrowotnego w uk³adzie 

pokarmowym prosi¹t. Mieszanka ta po-

winna charakteryzowaæ siê mo¿liwie nisk¹ 

zawartoœci¹ bia³ka, przy stosunkowo 

wysokim udziale aminokwasów egzo-

gennych. Wskazany jest tak¿e 5-15% 

udzia³ produktów mlecznych.

Starter lub Starter I + Starter II - 

stosowane s¹ a¿ do momentu rozpoczê-

cia tuczu (25 - 30 kg masy cia³a). Mieszan-

ki na ten okres powinny zabezpieczaæ 

mo¿liwoœci intensywnego wzrostu prosi¹t. 

Udzia³ preparatów mlecznych nie jest 

konieczny, ale wskazanym jest obecnoœæ 

dobrze przyswajalnego bia³ka dla uzyska-

nia wysokiego tempa wzrostu.

W tabeli 3 przedstawiono zalecenia 

w zakresie zawartoœci energii, bia³ka i 

aminokwasów w 1 kg mieszanki pe³nopor-

cjowej wg niemieckich norm z 2008 roku. 

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w mieszankach 

tych zalecane s¹ wysokie poziomy energii 

metabolicznej oraz aminokwasów. Pobra-

nie niezbêdnej iloœci sk³adników pokar-

mowych jest warunkiem uzyskania przez 

prosiêta masy 30 kg na koniec 10 tygodnia 

¿ycia. Zdrowe, silne i dobrze rozwiniête 

prosiêta bêd¹ dobrym materia³em, 

zapewniaj¹cym mo¿liwoœæ uzyskania 

wysokich przyrostów dziennych, dobrego 

wykorzystania paszy i wysokiej miêsnoœci.

Tabela 3. Zapotrzebowanie na sk³adniki pokarmowe w 1 kg mieszanki dla prosi¹t 
w zale¿noœci od masy cia³a (wg norm niemieckich, 2008)

Wyszczególnienie J.m
Przedzia³ masy cia³a

5-8 kg 8-12 kg 12-20 kg 20-30 kg

Energia metaboliczna

Bia³ko ogólne

Lizyna

Metionina

Metionina+Cystyna

Treonina

Tryptofan

Wapñ

Fosfor

Fosfor strawny

Sód

MJ

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

13,8

210

13,5

3,7

7,2

8,5

2,7

8,5

5,5

3,7

1,5

13,4

190

12,5

3,4

6,6

8,0

2,3

7,5

6,5/5,2*

3,4

1,5

13,0

180

12,0

3,3

6,4

7,6

2,2

7,5

6,0/4,6*

3,0

1,5

13,0

175

11,5

3,1

6,1

7,2

2,1

7,0

5,5/4,2*

2,7

1,5

W³ókno surowe g - 40 35 30

* zapotrzebowanie okreœlone dla wariantu ¿ywienia z udzia³em enzymu fitazy

Tabela 2. Zmiany masy cia³a oraz iloœæ pobieranej mieszanki przez rosn¹ce prosiêta (BLfL, 2008)

Wiek
prosi¹t

(tygodnie)

Masa cia³a na 
koniec tygodnia

(kg)

Przyrosty
dzienne

(g)

Pobranie
paszy

(g/dzieñ)

£¹czne
pobranie paszy

(kg)

1

2

3

4

2,8

4,3

6,0

8,0

200

210

240

280

-

0-10

20-50

100

0,5-1,5 kg
mieszanki
prestarter

5

6

7

8

9

10

11

10,5

13,8

17,5

21,5

25,5

30,0

35,0

350

470

520

570

650

700

720

500

700

830

900

1200

1350

1420

35-40 kg
mieszanki

starter

œrednie przyrosty w okresie:     1-10 tydzieñ ¿ycia    400 g
                                                  5-10 tydzieñ ¿ycia    520 g
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Miniony rok 2009 by³ bardzo wa¿nym dla naszej bran¿y i doœæ 

szczególnym dla Zwi¹zku „POLSUS”. Powolne odtwarzanie stada 

po ciê¿kim kryzysie, by³o impulsem do wiêkszej ni¿ dawniej dystry-

bucji materia³u genetycznego z hodowli do chowu masowego. 

Sprzyja³o to pewnej odbudowie potencja³u hodowli zarodowej i sta-

da podstawowego producentów trzody chlewnej. Jednoczeœnie 

niski stan pog³owia trzody chlewnej spowodowa³ wzrost cen ryn-

kowych ¿ywca i w efekcie, wobec ograniczonej poda¿y krajowego 

¿ywca, bardzo du¿y nap³yw prosi¹t, tuczników i miêsa z innych 

krajów UE. Niniejszy numer infoPOLSUS w du¿ej mierze zosta³ 

poœwiêcony produkcji prosi¹t w Polsce. Jest to s³abo rozwiniêta 

ga³¹Ÿ produkcji  na krajowym rynku trzody chlewnej i mo¿e w³aœnie ten element ³añcucha produkcyjnego pozwoli 

wype³niæ niszê rynkow¹ i utrzymaæ siê w bran¿y.

W roku 2009 „POLSUS”, po zawarciu porozumienia ze Zwi¹zkiem ”Polskie Miêso”, wspólnie opracowa³ i wdro¿y³ 

program produkcji wieprzowiny wysokiej jakoœci w systemie PQS. Program spe³ni³ wymagania formalno - prawne i 

zosta³ uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakoœci ¿ywnoœci. Programy produkcji miêsa 

o ponadstandardowej jakoœci s¹ obecnie doœæ czêsto wystêpuj¹c¹ form¹ ochrony rynku i rozwoju produkcji. Dla 

krajowej produkcji trzody chlewnej program ma powa¿ne znaczenie stymuluj¹ce do podnoszenia efektywnoœci, jakoœci 

i op³acalnoœci produkcji.

Innym wa¿nym dla bran¿y wydarzeniem roku 2009 by³o uchwalenie ustawy o funduszach promocji artyku³ów 

rolno-spo¿ywczych. Rozpoczêto zbieranie œrodków finansowych i powo³ano, m.in. komisje zarz¹dzaj¹ce funduszy 

promocji produktów rolno-spo¿ywczych (w ich sk³adzie znajduj¹ siê przedstawiciele „POLSUS”). Fundusze promocji 

powinny swymi dzia³aniami wspieraæ rozwój krajowego rolnictwa i zwiêkszaæ jego konkurencyjnoœæ.

„POLSUS” w roku 2009 wzi¹³ udzia³ jako strategiczny partner w Konsorcjum, w opracowaniu i z³o¿eniu du¿ego 

projektu badawczo-wdro¿eniowego z zakresu bio¿ywnoœci. W listopadzie 2009 r. projekt „BIO¯YWNOŒÆ -  innowa-

cyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzêcego” zosta³ wpisany na listê rankingow¹ projektów 

rekomendowanych do przyznania dofinansowania w ramach Poddzia³ania 1.1.2 POIG, opublikowan¹ przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Oznacza to przyjêcie projektu do realizacji a Zwi¹zkowi  „POLSUS” daje 

szansê po raz pierwszy uczestniczyæ w tak du¿ym projekcie.

Tak¿e w roku 2009 ”POLSUS” wzi¹³ udzia³, jako partner, w przygotowaniu i z³o¿eniu wniosków w konkursie na 

realizacjê operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Szkolenia bêd¹ finansowane przez Europejski 

Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki konkursu bêd¹ znane w drugiej po³owie lutego 2010 r.

Wiêcej o aktualnych i przysz³oœciowych dzia³aniach „POLSUS” przeczytaj¹ Pañstwo w dalszej czêœci bie¿¹cego 

numeru infoPOLSUS.

W tym miejscu, w imieniu Redakcji, chcê ¿yczyæ wszystkim Czytelnikom biuletynu infoPOLSUS, a w szcze-

gólnoœci  hodowcom i producentom trzody chlewnej, ich rodzinom oraz wspó³pracuj¹cym z nami firmom i instytucjom,  

wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku 2010 i dobrej koniunktury na rynku. Mam nadziejê, ¿e ten rok oka¿e siê dla rynku 

trzody chlewnej  korzystny i stanie siê dobrym momentem do podjêcia nowych, trafnych decyzji.

Szanowni Czytelnicy,

1infoPOLSUS

OD   WYDAWCY

dr in¿. Tadeusz Blicharski
Redaktor Naczelny
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Firma Baltipol Sp. z o.o. ostatnio 

wprowadzi³a na polski rynek nowy skaner 

dla œwiñ, produkt francuskiego producenta 

produkuj¹cego ca³¹ seriê ultrasonografów 

przenoœnych dla zwierz¹t AGROSCAN.

Nowy skaner to VIRTUAL SCAN 

(V-SCAN) bardzo porêczny bez ¿adnych 

kabli do sondy - sonda jest wbudowana 

w skaner i po³¹czona bezpoœrednio 

z monitorem.

Producent firma francuska ECM 

specjalizuje siê w ultrasonografach od ok. 

25 lat. Kolejnym nowym produktem jest 

w³aœnie skaner VSCAN przeznaczony dla 

hodowców œwiñ oraz lekarzy weterynarii. 

Nowoœæ - 
Virtual SCAN

Skaner VSCAN powiêkszy³ ca³¹ 

rodzinê wykrywaczy ci¹¿y oferowanych 

przez firmê Baltipol bêd¹c¹ na rynku od 

ok. 17 lat. Aktualnie firma Baltipol w ofercie 

ma dla samych œwiñ 8 ró¿nych aparatów 

do wykrywania ci¹¿y.

Waga aparatu VSCAN to tylko 450 g, 

wewnêtrzne akumulatory wystarczaj¹ na 

5h pracy. Sonda o czêstotliwoœci 5MHz 

jest wbudowana w aparat. Aparat 

niezwykle porêczny, lekki, bardzo prosty w 

u¿ytkowaniu, nale¿y tylko nacisn¹æ 

przycisk ON i w ci¹gu kilku sekund 

mo¿emy z dok³adnoœci¹ 100% postawiæ 

diagnozê czy locha jest proœna czy nie.

Dziêki temu, ¿e aparat jest ma³y, 

porêczny mo¿na pracowaæ w fermach, 

gdzie s¹ bardzo ciasno ustawione sta-

nowiska. Kszta³t ergonomiczny pozwala 

operatorowi wygodnie trzymaæ aparat w 

rêku, a usytuowanie ekranu jest takie, aby 

fa³dy skórne lochy nie zas³ania³y obrazu.

Diagnoza mo¿e byæ postawiona ok. 

21 dnia po inseminacji a to umo¿liwia 

w przypadku pustej lochy ponowne zas-

tosowanie inseminacji bez straty do-

datkowego kosztownego cyklu. Skaner 

VSCAN jest bardzo ³atwy w utrzymaniu 

czystoœci.

02-786 Warszawa, ul ZMW 7/41
tel.: 22 780 43 12

tel. kom. 0 601 267 308
tel. kom. 0 603 110 042

e-mail: biuro@baltipol.com.pl
 www.baltipol.com.pl

02-786 Warszawa, ul ZMW 7/41
tel.: 22 780 43 12
tel. kom. 0 601 267 308
tel. kom. 0 603 110 042

NAJBOGATSZA OFERTA APARATÓW

DO DIAGNOZOWANIA CI¥¯Y U ZWIERZ¥T

UltradŸwiêkowe, podrêczne, 

szybkie i proste w obs³udze 

aparaty przy¿yciowego pomiaru 

gruboœci s³oniny 

RENCO LEAN MEATER

Wykrywacze ci¹¿y u loch 

RENCO PREG TONE

Skanery 

AGROSCAN A7, A8, A16

 - z funkcj¹ pomiaru 

gruboœci s³oniny

Tester DOPPLERA do 

wykrywania ci¹¿y u loch

Testery wilgotnoœci ziarna, 

s³omy i siana UNIMETER

biuro@baltipol.com.pl, www.baltipol.com.pl

Zapewniamy

autoryzowany

ers isw

ARTYKU£   SPONSOROWANY

¯eby odpowiedzieæ na to pytanie 

trzeba najpierw spojrzeæ wstecz, przyjrzeæ 

siê obecnej sytuacji i zastanowiæ nad jej 

przyczynami.

Zapewne rok 2009 producenci 

trzody chlewnej w Polsce zapamiêtaj¹ 

jako rok wyj¹tkowy. Na pocz¹tku tego roku 

pog³owie trzody chlewnej spad³o do pozio-

mu zaledwie 13,3 mln sztuk. To bardzo 

ma³o. Ostatnio tak niskie pog³owie GUS 

zanotowa³... w 1964 roku - prawie pó³ 

wieku temu. Od szczytu ostatniej „górki 

œwiñskiej”, w po³owie 2006 r., w Polsce 

uby³o a¿ 5,5 mln œwiñ. To wiêcej ni¿ ca³e 

pog³owie w Wielkiej Brytanii. Widaæ, ¿e 

obecny „do³ek œwiñski”nie jest normalnym 

do³kiem, jakie znamy z ostatnich lat. 

W poprzednich dwóch cyklach œwiñskich, 

w najni¿szym punkcie, pog³owie spada³o 

do oko³o 17 mln sztuk, czyli by³o znacznie 

Wyj¹tkowy rok 2009

wiêksze ni¿ obecnie (wykres 1). Co wiêc 

spowodowa³o tak g³êboki spadek pog³o-

wia tym razem?

Na najg³êbszy od dziesiêcioleci spa-

dek pog³owia z³o¿y³o siê kilka przyczyn. 

Najwa¿niejsz¹ z nich by³ skokowy wzrost 

cen surowców paszowych, obserwowany 

w drugiej po³owie 2007 i na pocz¹tku 

2008 roku. W tym okresie, na œwiatowych 

gie³dach, surowce takie jak pszenica, 

kukurydza czy soja podro¿a³y ponad 

dwukrotnie. To co cieszy³o producentów 

zbó¿, sta³o siê strasznym utrapieniem dla 

producentów trzody chlewnej. I to nie 

tylko w Polsce, ale praktycznie na ca³ym 

œwiecie. Jak wynika z analiz Rabobanku, 

koszty paszy, w zale¿noœci od zastoso-

wanej technologii i czynników ekonomicz-

nych, stanowi¹ w krajach UE od 45 do 

70% ca³kowitych kosztów produkcji ¿ywca 

Przyczyny problemów

wieprzowego. Oznacza to, ¿e podwojenie 

cen pasz spowodowa³o podwy¿kê ca³ko-

wit¹ kosztów o 45-70%.

Warto wspomnieæ, ¿e w tym samym 

okresie ros³y równie¿ inne koszty pro-

dukcji. By³ to okres rekordowo wysokich 

cen ropy naftowej, dro¿a³a energia 

elektryczna, bardzo szybko ros³y p³ace.

Dodatkowo, na nieszczêœcie dla pro-

ducentów, ceny skupu ¿ywca w UE w 2007 

i na samym pocz¹tku roku 2008 by³y 

niskie. Powodem by³a wysoka produkcja 

i mocne euro. W tamtym okresie unijnym 

eksporterom trudno by³o konkurowaæ na 

rynkach zagranicznych z eksporterami ze 

Stanów Zjednoczonych. W USA szala³ ju¿ 

kryzys finansowy, a dolar bardzo traci³ na 

wartoœci. W rezultacie amerykañskie miê-

so by³o sprzedawane na rynku œwiatowym 

po bardzo konkurencyjnych cenach.

W Polsce sytuacja cenowa by³a 

jeszcze gorsza ni¿ przeciêtnie w Unii. A to 

dlatego, ¿e z³oty umacnia³ siê wobec euro. 

Podczas gdy w po³owie 2007 roku za 

jedno euro trzeba by³o zap³aciæ 3,77 z³, to 

w po³owie 2008 roku ju¿ tylko 3,35 z³otego. 

To sprawi³o, ¿e ceny trzody chlewnej 

w Polsce by³y bardzo niskie. Dla przyk³adu 

w IV kwartale 2007 roku, przeciêtna cena 

skupu ¿ywca notowana przez GUS 

wynosi³a zaledwie oko³o 3,40 z³/kg i by³a 

o 6% ni¿sza ni¿ przeciêtnie w analogicz-

nym kwartale w poprzednich piêciu latach.

Na skutek rekordowych cen pasz, 

wysokich cen innych czynników produkcji 

oraz s³abych cen skupu tuczników, op³a-

calnoœæ chowu trzody chlewnej w Polsce 

spad³a do wyj¹tkowo niskiego poziomu. 

Relacja cen skupu trzody chlewnej do 

targowiskowych cen ¿yta na pocz¹tku 

7infoPOLSUS
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Jaki bêdzie rok 2010 dla 
producentów trzody 

chlewnej?
Micha³ Koleœnikow
Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej, Warszawa

Rysunek 1. 
Ÿród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Pog³owie trzody chlewnej w lipcu, 

 (
m

ln
 s

z
t.

)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



PROGNOZY   RYNKOWE

8 infoPOLSUS

2008 roku wynosi³a 1:4,4 i by³a najni¿sza 

przynajmniej od 27 lat. W tym okresie za 

kilogram ¿ywca rolnik móg³ kupiæ zaledwie 

2,4 kg pe³noporcjowej mieszanki paszo-

wej. Nawet najlepszy producent nie jest 

w stanie w takich warunkach wyjœæ na 

plus, a przeciêtny rolnik ponosi ogromne 

straty.

Jak skrupulatnie wyliczyli brytyjscy 

farmerzy, na jednym wyprodukowanym 

tuczniku tracili w najgorszym okresie oko³o 

28 funtów (wówczas oko³o 140 PLN). 

Prawdopodobnie straty polskich rolników 

by³y jeszcze wiêksze. Dlaczego? Otó¿ 

przeciêtny brytyjski farmer, na wyproduko-

wanie kilograma tucznika, zu¿ywa mniej 

paszy ni¿ jego kolega z Polski. Ma równie¿ 

lepsze wyniki, jeœli chodzi np. o roczn¹ 

produkcjê prosi¹t od maciory. Jeszcze 

lepsze wyniki uzyskuj¹ producenci z Ho-

landii, Danii czy Niemiec.

Te i inne czynniki, decyduj¹ce o 

efektywnoœci produkcji, s¹ zawsze bardzo 

istotne. Jednak w okresie bardzo wyso-

kich cen pasz zyskuj¹ dramatycznie na 

znaczeniu, gdy¿ ka¿dy dodatkowy kilo-

gram paszy kosztuje znacznie wiêcej. 

Choæ niestety brak jest dok³adnych wyli-

czeñ, to mo¿na z du¿ym prawdopodobieñ-

stwem stwierdziæ, ¿e koszty wyproduko-

wania kilograma ¿ywca wieprzowego 

w Polsce, podczas boomu cen surowców 

paszowych z lat 2007-08, wzros³y znacz-

nie bardziej ni¿ w krajach Europy Zachod-

niej czy w Stanach Zjednoczonych. Kryzys 

bardzo boleœnie obna¿y³ przeciêtnie nisk¹ 

efektywnoœæ chowu trzody chlewnej 

w Polsce.

Niska op³acalnoœæ chowu trzody 

chlewnej poci¹gnê³a za sob¹ przewidy-

waln¹ reakcjê producentów: spadek 

popytu na prosiêta, ograniczenie pog³o-

wia macior, czêsto ca³kowita rezygnacja 

z chowu œwiñ.

Pog³owie œwiñ zaczê³o spadaæ nie-

mal¿e w ca³ej UE. Jednak tempo spadków 

by³o ró¿ne. Jak wspomniano podwy¿ka 

cena pasz uderzy³a z wiêksz¹ si³¹ w ma³o 

efektywnych producentów. Ró¿ny by³ tak-

¿e poziom cen skupu - generalnie ni¿szy 

Reakcja na podwy¿ki 
cen pasz

w krajach, których waluty szybciej siê u-

macnia³y. Obydwa te warunki by³y spe³-

nione w przypadku Polski i s¹siednich kra-

jów Europy Œrodkowej i Wschodniej. St¹d 

te¿ redukcja pog³owia œwiñ w naszej czê-

œci Europy by³a wyj¹tkowo du¿a (tab. 1).

Oczywiœcie Polacy nie stracili ape-

tytu na wieprzowinê. Niska poda¿ krajo-

wego ¿ywca i wysokie koszty produkcji, 

w warunkach mocnego z³otego oznacza³y, 

¿e coraz szerszym strumieniem p³yn¹³ do 

nas import tuczników na rzeŸ z Niemiec 

i elementów wieprzowych z krajów Za-

chodniej Europy, szczególnie Niemiec, 

Danii, Holandii i Belgii. Mocna waluta 

krajowa oznacza³a, ¿e coraz wiêksza 

czêœæ ³añcucha dostaw, i w wiêkszym 

zakresie, by³a „eksportowana”do krajów, 

które maj¹ s³absz¹ walutê i efektywne sys-

temy produkcji. I tak zyskiwali producenci 

i dostawcy œrodków produkcji (np. pasz, 

urz¹dzeñ), hodowcy, producenci prosi¹t, 

tuczarnie, ubojnie i czêœciowo zak³ady 

rozbiorowe ulokowane za granic¹. Dopie-

ro na etapie przetwórstwa miêsa polscy 

producenci okazywali siê bardziej konku-

rencyjni od producentów zagranicznych. 

Ten poziom ³añcucha nadal pozostawa³ 

w gestii polskich przedsiêbiorców. Praw-

dopodobnie g³ówn¹ przyczyn¹ by³y ni¿sze 

koszty pracy i energii oraz znajomoœæ 

lokalnego rynku i gustów polskiego 

konsumenta.

Podobna tendencja nasili³a siê 

równie¿ w innych krajach UE. Drastyczny 

wzrost kosztów produkcji przyœpieszy³ pêd 

ku coraz wy¿szej efektywnoœci. I tak 

poszczególne etapy produkcji przesu-

waj¹ siê do regionów, gdzie osi¹ga siê 

najlepsze rezultaty. Okazuje siê, ¿e Holan-

dia i Dania maj¹ wyraŸn¹ przewagê, jeœli 

chodzi o genetykê i rozród. Dlatego rolnicy 

w tych krajach w ostatnich latach kon-

centruj¹ siê na produkcji prosi¹t. Z kolei 

w Niemczech, gdzie jest znacznie wiêcej 

ziemi rolnej i produkuje siê du¿o zbó¿ 

paszowych, zwiêksza siê koncentracja 

tuczu. Rokrocznie roœnie import prosi¹t 

z Holandii i Danii do dalszego tuczu 

w Niemczech. Tam równie¿ zlokalizowane 

s¹ du¿e i efektywne zak³ady ubojowe. 

Dziêki temu w bie¿¹cym roku kraj ten 

uzyska³ pozycjê œwiatowego lidera, jeœli 

chodzi o eksport wieprzowiny. Du¿a czêœæ 

produkowanej w Niemczech wieprzowiny 

jest nastêpnie eksportowana do Polski 

i pozosta³ych krajów regionu. Te zmiany s¹ 

dosyæ trwa³e i mog¹ oznaczaæ, ¿e trudno 

bêdzie odbudowaæ produkcjê w naszym 

regionie do poprzedniego poziomu.

W ostatnim kwartale 2008 roku tak¿e 

do Europy dotar³ kryzys finansowy, który 

wkrótce przerodzi³ siê w œwiatowy kryzys 

gospodarczy. Najwa¿niejsze, z punktu wi-

dzenia sektora wieprzowego, konsekwen-

cje tego faktu to za³amanie siê kursu 

z³otego (na koniec marca 2009 za jedno 

euro trzeba by³o zap³aciæ 4,70 z³), dalszy 

spadek cen surowców na rynkach œwia-

towych oraz ogólne pogorszenie nastro-

jów konsumentów w kraju i na œwiecie.

Bardzo szybkie os³abienie siê pol-

skiej waluty pomog³o producentom ¿ywca. 

W przeci¹gu kilku tygodni import tucz-

ników i miêsa z Zachodu sta³ siê drogi. 

Zaczê³a siê walka zak³adów miêsnych 

o niewielk¹ iloœæ krajowego ¿ywca poja-

wiaj¹c¹ siê na rynku. Ceny zaczê³y szybko 

rosn¹æ. Dla przyk³adu w kwietniu, czyli 

Nag³a zmiana sytuacji

Tabela 1. Zmiana pog³owia œwiñ w wybranych krajach UE w 2008 roku

Pozycja
(2008)

Kraj
Pog³owie trzody chlewnej [mln szt.]

Zmiana [%]
XII 2007 XII 2008

1. Niemcy 27,1 26,7 -1,5

2. Hiszpania 26,1 26,3 +0,9

3. Francja 15,0 14,8 -1,2

4. Polska 17,6 14,2 -19,2

5. Dania 13,2 12,2 -7,4

6. Holandia 11,7 11,7 +0,2

11. Wêgry 3,9 3,4 -12,6

14. Czechy 2,7 2,1 -19,8

21. S³owacja 1,0 0,7 -21,4

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KE
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w okresie kiedy z³oty by³ najs³abszy, 

w skupie za ¿ywiec p³acono o 36% wiêcej 

ni¿ w tym samym miesi¹cu w poprzednich 

piêciu latach. Ceny szybowa³y nadal w gó-

rê a¿ do najwy¿szego w historii poziomu. 

Wed³ug danych ZSRIR Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym 

tygodniu lipca 2009 przeciêtnie za ¿ywiec 

p³acono 6,79 z³/kg wbc, czyli o 24% wiêcej 

ni¿ œrednio w tym tygodniu w poprzednich 

piêciu latach.

Od po³owy 2008 r. na rynkach œwia-

towych obni¿a³y siê równie¿ ceny pasz. 

W rezultacie sytuacja producentów, którzy 

nie zrezygnowali wczeœniej z produkcji, 

uleg³a odwróceniu. Relacje cen ¿ywca 

i pasz z dramatycznie niskiego poziomu 

w przeci¹gu roku wzros³a do poziomu za-

pewniaj¹cego dobr¹ op³acalnoœæ produk-

cji. W czerwcu za kilogram ¿ywca mo¿na 

by³o kupiæ ju¿ 4,9 kg pe³noporcjowej 

mieszanki paszowej dla trzody.

Mimo, ¿e relacja ta ju¿ w grudniu 

2008 roku przekroczy³a stosunkowo wyso-

ki poziom 4,5, to œwiñ wcale szybko nie 

i dystrybucji w sektorze wieprzowym po-

wraca do Polski. I tak, wiêkszy nacisk 

k³adziony jest na import m³odych zwierz¹t, 

a nastêpnie ich tucz w kraju. Dziêki s³a-

bemu z³otemu zmniejszaj¹ siê relatywne 

koszty produkcji w Polsce w stosunku, np. 

do Niemiec. I to nawet mimo mniejszej 

technologicznej efektywnoœci tuczu, która 

w warunkach s³abej krajowej waluty 

i niskich cen pasz traci na znaczeniu. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z³oty praw-

dopodobnie bêdzie siê umacnia³ i bez po-

prawy efektywnoœci trudno bêdzie wygraæ 

konkurencjê z rolnikami z Zachodu.

Wracamy do pytania postawionego 

na pocz¹tku artyku³u. Wczeœniejszy wy-

wód s³u¿y³ udowodnieniu tezy, ¿e g³êboki 

spadek pog³owia jest spowodowany nie 

tylko normalnymi wahaniami cyklicznymi 

(„cyklem œwiñskim”), ale równie¿ bardziej 

Co mo¿e czekaæ 
producentów w 2010 
roku?

bêdzie ros³a powoli i górka œwiñska na 

skalê sprzed boomu szybko nam nie grozi. 

Natomiast cena w du¿ej mierze bêdzie 

zale¿a³a od poziomu kursu walutowego.

W chwili obecnej du¿o wskazuje na 

mo¿liwoœæ dalszych spadków cen na 

rynku trzody chlewnej. Roœnie krajowe 

pog³owie trzody, umacnia siê z³oty, euro 

wci¹¿ jest mocne, a o¿ywienie gospodar-

cze na œwiecie niepewne. Wci¹¿ jednak 

z³oty bêdzie prawdopodobnie s³abszy ni¿ 

w 2007 i 2008 roku, a pog³owie w dalszym 

ci¹gu nie odbuduje siê do stanów obser-

wowanych przed jego za³amaniem. Dla-

tego poziom cen bêdzie znacznie ni¿szy 

ni¿ w roku bie¿¹cym, ale mo¿e byæ porów-
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trwa³ymi zmianami strukturalnymi na euro-

pejskim rynku wieprzowiny. Boom na 

rynku zbó¿ i roœlin oleistych obna¿y³ nisk¹ 

przeciêtn¹ efektywnoœæ produkcji i spo-

wodowa³ przesuniêcie czêœci ³añcucha 

produkcji i dostaw za granicê. Istnieje 

obawa, ¿e zmiany te s¹ trwa³e i czêœæ 

produkcji w najbli¿szych dwóch-trzech 

latach nie powróci do Polski. To oznacza, 

¿e nasz kraj w najbli¿szym okresie mo¿e 

byæ skazany na import netto trzody chlew-

nej i wieprzowiny. Produkcja natomiast 

nywalny do niez³ego poziomu z 2008 roku 

i znacznie wy¿szego ni¿ w roku 2006 

i 2007. Ostateczny poziom cen bêdzie za-

le¿a³ w du¿ej mierze od si³y oddzia³ywania 

omówionych wczeœniej czynników.

Przede wszystkim szybkoœæ odbudo-

wy pog³owia trzody chlewnej w Polsce. 

W momencie przygotowywania artyku³u 

do druku brak by³o jeszcze danych z ba-

dania pog³owia przeprowadzonego wg 

stanu na koniec listopada 2009 r., dlatego 

trudno jeszcze o dok³adniejsz¹ prognozê. 

Wydaje siê jednak, ¿e w po³owie 

przysz³ego roku pog³owie trzody w Polsce 

mo¿e wynosiæ oko³o 15,5-16,5 mln sztuk. 

Wówczas by³oby o 9-16% wy¿sze ni¿ 

w bie¿¹cym roku, ale wci¹¿ o 9-14% 

mniejsze ni¿ w roku 2007. Jeœli dane za 

listopad poka¿¹ pog³owie na poziomie 

bliskim lub wy¿szym ni¿ 15 mln sztuk, 

bêdzie to oznacza³o, ¿e odbudowa nas-

têpuje dosyæ szybko. Wówczas pog³owie 

w po³owie przysz³ego roku mo¿e 

ukszta³towaæ siê bli¿szej wy¿szej granicy 

prognozowanego przedzia³u lub nawet 

powy¿ej niej, tj. 16,5 mln. szt. Z kolei ceny 

(wykres 2), jeœli abstrahujemy od innych 

czynników, bli¿ej dolnej granicy prognozo-

wanego przedzia³u, tj. 3,90 - 4,20 z³ 

(œrednia cena skupu w roku). Warto rów-

nie¿ zwróciæ uwagê na szybkoœæ odbudo-

wy pog³owia loch. Jeœli wyniesie ono oko³o 

1,45 mln szt. lub wiêcej, to mo¿na uznaæ, 

¿e stosunkowo szybko siê zwiêksza.

Co mo¿e wskazywaæ na 
przysz³y poziom cen?

przybywa. Na koniec lipca 2009 r. pog³o-

wie wynosi³o 14,3 mln sztuk, czyli o milion 

sztuk wiêcej ni¿ w marcu. Historycznie jest 

to nadal bardzo niski poziom, wci¹¿ zna-

cznie ni¿szy ni¿ dno poprzednich „do³ków 

œwiñskich”. Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, 

¿e wolno roœnie liczba loch - wzrost pog³o-

wia wynika³ w du¿ej mierze ze zwiêkszo-

nego importu warchlaków.

W przeciwieñstwie do sytuacji 

sprzed kryzysu gospodarczego, s³aby z³o-

ty oznacza, ¿e czêœæ ³añcucha produkcji 
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2008 roku wynosi³a 1:4,4 i by³a najni¿sza 

przynajmniej od 27 lat. W tym okresie za 

kilogram ¿ywca rolnik móg³ kupiæ zaledwie 

2,4 kg pe³noporcjowej mieszanki paszo-

wej. Nawet najlepszy producent nie jest 

w stanie w takich warunkach wyjœæ na 

plus, a przeciêtny rolnik ponosi ogromne 

straty.

Jak skrupulatnie wyliczyli brytyjscy 

farmerzy, na jednym wyprodukowanym 

tuczniku tracili w najgorszym okresie oko³o 

28 funtów (wówczas oko³o 140 PLN). 

Prawdopodobnie straty polskich rolników 

by³y jeszcze wiêksze. Dlaczego? Otó¿ 

przeciêtny brytyjski farmer, na wyproduko-

wanie kilograma tucznika, zu¿ywa mniej 

paszy ni¿ jego kolega z Polski. Ma równie¿ 

lepsze wyniki, jeœli chodzi np. o roczn¹ 

produkcjê prosi¹t od maciory. Jeszcze 

lepsze wyniki uzyskuj¹ producenci z Ho-

landii, Danii czy Niemiec.

Te i inne czynniki, decyduj¹ce o 

efektywnoœci produkcji, s¹ zawsze bardzo 

istotne. Jednak w okresie bardzo wyso-

kich cen pasz zyskuj¹ dramatycznie na 

znaczeniu, gdy¿ ka¿dy dodatkowy kilo-

gram paszy kosztuje znacznie wiêcej. 

Choæ niestety brak jest dok³adnych wyli-

czeñ, to mo¿na z du¿ym prawdopodobieñ-

stwem stwierdziæ, ¿e koszty wyproduko-

wania kilograma ¿ywca wieprzowego 

w Polsce, podczas boomu cen surowców 

paszowych z lat 2007-08, wzros³y znacz-

nie bardziej ni¿ w krajach Europy Zachod-

niej czy w Stanach Zjednoczonych. Kryzys 

bardzo boleœnie obna¿y³ przeciêtnie nisk¹ 

efektywnoœæ chowu trzody chlewnej 

w Polsce.

Niska op³acalnoœæ chowu trzody 

chlewnej poci¹gnê³a za sob¹ przewidy-

waln¹ reakcjê producentów: spadek 

popytu na prosiêta, ograniczenie pog³o-

wia macior, czêsto ca³kowita rezygnacja 

z chowu œwiñ.

Pog³owie œwiñ zaczê³o spadaæ nie-

mal¿e w ca³ej UE. Jednak tempo spadków 

by³o ró¿ne. Jak wspomniano podwy¿ka 

cena pasz uderzy³a z wiêksz¹ si³¹ w ma³o 

efektywnych producentów. Ró¿ny by³ tak-

¿e poziom cen skupu - generalnie ni¿szy 

Reakcja na podwy¿ki 
cen pasz

w krajach, których waluty szybciej siê u-

macnia³y. Obydwa te warunki by³y spe³-

nione w przypadku Polski i s¹siednich kra-

jów Europy Œrodkowej i Wschodniej. St¹d 

te¿ redukcja pog³owia œwiñ w naszej czê-

œci Europy by³a wyj¹tkowo du¿a (tab. 1).

Oczywiœcie Polacy nie stracili ape-

tytu na wieprzowinê. Niska poda¿ krajo-

wego ¿ywca i wysokie koszty produkcji, 

w warunkach mocnego z³otego oznacza³y, 

¿e coraz szerszym strumieniem p³yn¹³ do 

nas import tuczników na rzeŸ z Niemiec 

i elementów wieprzowych z krajów Za-

chodniej Europy, szczególnie Niemiec, 

Danii, Holandii i Belgii. Mocna waluta 

krajowa oznacza³a, ¿e coraz wiêksza 

czêœæ ³añcucha dostaw, i w wiêkszym 

zakresie, by³a „eksportowana”do krajów, 

które maj¹ s³absz¹ walutê i efektywne sys-

temy produkcji. I tak zyskiwali producenci 

i dostawcy œrodków produkcji (np. pasz, 

urz¹dzeñ), hodowcy, producenci prosi¹t, 

tuczarnie, ubojnie i czêœciowo zak³ady 

rozbiorowe ulokowane za granic¹. Dopie-

ro na etapie przetwórstwa miêsa polscy 

producenci okazywali siê bardziej konku-

rencyjni od producentów zagranicznych. 

Ten poziom ³añcucha nadal pozostawa³ 

w gestii polskich przedsiêbiorców. Praw-

dopodobnie g³ówn¹ przyczyn¹ by³y ni¿sze 

koszty pracy i energii oraz znajomoœæ 

lokalnego rynku i gustów polskiego 

konsumenta.

Podobna tendencja nasili³a siê 

równie¿ w innych krajach UE. Drastyczny 

wzrost kosztów produkcji przyœpieszy³ pêd 

ku coraz wy¿szej efektywnoœci. I tak 

poszczególne etapy produkcji przesu-

waj¹ siê do regionów, gdzie osi¹ga siê 

najlepsze rezultaty. Okazuje siê, ¿e Holan-

dia i Dania maj¹ wyraŸn¹ przewagê, jeœli 

chodzi o genetykê i rozród. Dlatego rolnicy 

w tych krajach w ostatnich latach kon-

centruj¹ siê na produkcji prosi¹t. Z kolei 

w Niemczech, gdzie jest znacznie wiêcej 

ziemi rolnej i produkuje siê du¿o zbó¿ 

paszowych, zwiêksza siê koncentracja 

tuczu. Rokrocznie roœnie import prosi¹t 

z Holandii i Danii do dalszego tuczu 

w Niemczech. Tam równie¿ zlokalizowane 

s¹ du¿e i efektywne zak³ady ubojowe. 

Dziêki temu w bie¿¹cym roku kraj ten 

uzyska³ pozycjê œwiatowego lidera, jeœli 

chodzi o eksport wieprzowiny. Du¿a czêœæ 

produkowanej w Niemczech wieprzowiny 

jest nastêpnie eksportowana do Polski 

i pozosta³ych krajów regionu. Te zmiany s¹ 

dosyæ trwa³e i mog¹ oznaczaæ, ¿e trudno 

bêdzie odbudowaæ produkcjê w naszym 

regionie do poprzedniego poziomu.

W ostatnim kwartale 2008 roku tak¿e 

do Europy dotar³ kryzys finansowy, który 

wkrótce przerodzi³ siê w œwiatowy kryzys 

gospodarczy. Najwa¿niejsze, z punktu wi-

dzenia sektora wieprzowego, konsekwen-

cje tego faktu to za³amanie siê kursu 

z³otego (na koniec marca 2009 za jedno 

euro trzeba by³o zap³aciæ 4,70 z³), dalszy 

spadek cen surowców na rynkach œwia-

towych oraz ogólne pogorszenie nastro-

jów konsumentów w kraju i na œwiecie.

Bardzo szybkie os³abienie siê pol-

skiej waluty pomog³o producentom ¿ywca. 

W przeci¹gu kilku tygodni import tucz-

ników i miêsa z Zachodu sta³ siê drogi. 

Zaczê³a siê walka zak³adów miêsnych 

o niewielk¹ iloœæ krajowego ¿ywca poja-

wiaj¹c¹ siê na rynku. Ceny zaczê³y szybko 

rosn¹æ. Dla przyk³adu w kwietniu, czyli 

Nag³a zmiana sytuacji

Tabela 1. Zmiana pog³owia œwiñ w wybranych krajach UE w 2008 roku

Pozycja
(2008)

Kraj
Pog³owie trzody chlewnej [mln szt.]

Zmiana [%]
XII 2007 XII 2008

1. Niemcy 27,1 26,7 -1,5

2. Hiszpania 26,1 26,3 +0,9

3. Francja 15,0 14,8 -1,2

4. Polska 17,6 14,2 -19,2

5. Dania 13,2 12,2 -7,4

6. Holandia 11,7 11,7 +0,2

11. Wêgry 3,9 3,4 -12,6

14. Czechy 2,7 2,1 -19,8

21. S³owacja 1,0 0,7 -21,4

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KE
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w okresie kiedy z³oty by³ najs³abszy, 

w skupie za ¿ywiec p³acono o 36% wiêcej 

ni¿ w tym samym miesi¹cu w poprzednich 

piêciu latach. Ceny szybowa³y nadal w gó-

rê a¿ do najwy¿szego w historii poziomu. 

Wed³ug danych ZSRIR Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym 

tygodniu lipca 2009 przeciêtnie za ¿ywiec 

p³acono 6,79 z³/kg wbc, czyli o 24% wiêcej 

ni¿ œrednio w tym tygodniu w poprzednich 

piêciu latach.

Od po³owy 2008 r. na rynkach œwia-

towych obni¿a³y siê równie¿ ceny pasz. 

W rezultacie sytuacja producentów, którzy 

nie zrezygnowali wczeœniej z produkcji, 

uleg³a odwróceniu. Relacje cen ¿ywca 

i pasz z dramatycznie niskiego poziomu 

w przeci¹gu roku wzros³a do poziomu za-

pewniaj¹cego dobr¹ op³acalnoœæ produk-

cji. W czerwcu za kilogram ¿ywca mo¿na 

by³o kupiæ ju¿ 4,9 kg pe³noporcjowej 

mieszanki paszowej dla trzody.

Mimo, ¿e relacja ta ju¿ w grudniu 

2008 roku przekroczy³a stosunkowo wyso-

ki poziom 4,5, to œwiñ wcale szybko nie 

i dystrybucji w sektorze wieprzowym po-

wraca do Polski. I tak, wiêkszy nacisk 

k³adziony jest na import m³odych zwierz¹t, 

a nastêpnie ich tucz w kraju. Dziêki s³a-

bemu z³otemu zmniejszaj¹ siê relatywne 

koszty produkcji w Polsce w stosunku, np. 

do Niemiec. I to nawet mimo mniejszej 

technologicznej efektywnoœci tuczu, która 

w warunkach s³abej krajowej waluty 

i niskich cen pasz traci na znaczeniu. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z³oty praw-

dopodobnie bêdzie siê umacnia³ i bez po-

prawy efektywnoœci trudno bêdzie wygraæ 

konkurencjê z rolnikami z Zachodu.

Wracamy do pytania postawionego 

na pocz¹tku artyku³u. Wczeœniejszy wy-

wód s³u¿y³ udowodnieniu tezy, ¿e g³êboki 

spadek pog³owia jest spowodowany nie 

tylko normalnymi wahaniami cyklicznymi 

(„cyklem œwiñskim”), ale równie¿ bardziej 

Co mo¿e czekaæ 
producentów w 2010 
roku?

bêdzie ros³a powoli i górka œwiñska na 

skalê sprzed boomu szybko nam nie grozi. 

Natomiast cena w du¿ej mierze bêdzie 

zale¿a³a od poziomu kursu walutowego.

W chwili obecnej du¿o wskazuje na 

mo¿liwoœæ dalszych spadków cen na 

rynku trzody chlewnej. Roœnie krajowe 

pog³owie trzody, umacnia siê z³oty, euro 

wci¹¿ jest mocne, a o¿ywienie gospodar-

cze na œwiecie niepewne. Wci¹¿ jednak 

z³oty bêdzie prawdopodobnie s³abszy ni¿ 

w 2007 i 2008 roku, a pog³owie w dalszym 

ci¹gu nie odbuduje siê do stanów obser-

wowanych przed jego za³amaniem. Dla-

tego poziom cen bêdzie znacznie ni¿szy 

ni¿ w roku bie¿¹cym, ale mo¿e byæ porów-

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009p

Wykres 2. Prognoza i historyczne przeciêtne roczne ceny skupu trzody chlewnej
�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych GUS, prognoza w³asna

(P
L

N
/k

g
 w

¿
)

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2010p

trwa³ymi zmianami strukturalnymi na euro-

pejskim rynku wieprzowiny. Boom na 

rynku zbó¿ i roœlin oleistych obna¿y³ nisk¹ 

przeciêtn¹ efektywnoœæ produkcji i spo-

wodowa³ przesuniêcie czêœci ³añcucha 

produkcji i dostaw za granicê. Istnieje 

obawa, ¿e zmiany te s¹ trwa³e i czêœæ 

produkcji w najbli¿szych dwóch-trzech 

latach nie powróci do Polski. To oznacza, 

¿e nasz kraj w najbli¿szym okresie mo¿e 

byæ skazany na import netto trzody chlew-

nej i wieprzowiny. Produkcja natomiast 

nywalny do niez³ego poziomu z 2008 roku 

i znacznie wy¿szego ni¿ w roku 2006 

i 2007. Ostateczny poziom cen bêdzie za-

le¿a³ w du¿ej mierze od si³y oddzia³ywania 

omówionych wczeœniej czynników.

Przede wszystkim szybkoœæ odbudo-

wy pog³owia trzody chlewnej w Polsce. 

W momencie przygotowywania artyku³u 

do druku brak by³o jeszcze danych z ba-

dania pog³owia przeprowadzonego wg 

stanu na koniec listopada 2009 r., dlatego 

trudno jeszcze o dok³adniejsz¹ prognozê. 

Wydaje siê jednak, ¿e w po³owie 

przysz³ego roku pog³owie trzody w Polsce 

mo¿e wynosiæ oko³o 15,5-16,5 mln sztuk. 

Wówczas by³oby o 9-16% wy¿sze ni¿ 

w bie¿¹cym roku, ale wci¹¿ o 9-14% 

mniejsze ni¿ w roku 2007. Jeœli dane za 

listopad poka¿¹ pog³owie na poziomie 

bliskim lub wy¿szym ni¿ 15 mln sztuk, 

bêdzie to oznacza³o, ¿e odbudowa nas-

têpuje dosyæ szybko. Wówczas pog³owie 

w po³owie przysz³ego roku mo¿e 

ukszta³towaæ siê bli¿szej wy¿szej granicy 

prognozowanego przedzia³u lub nawet 

powy¿ej niej, tj. 16,5 mln. szt. Z kolei ceny 

(wykres 2), jeœli abstrahujemy od innych 

czynników, bli¿ej dolnej granicy prognozo-

wanego przedzia³u, tj. 3,90 - 4,20 z³ 

(œrednia cena skupu w roku). Warto rów-

nie¿ zwróciæ uwagê na szybkoœæ odbudo-

wy pog³owia loch. Jeœli wyniesie ono oko³o 

1,45 mln szt. lub wiêcej, to mo¿na uznaæ, 

¿e stosunkowo szybko siê zwiêksza.

Co mo¿e wskazywaæ na 
przysz³y poziom cen?

przybywa. Na koniec lipca 2009 r. pog³o-

wie wynosi³o 14,3 mln sztuk, czyli o milion 

sztuk wiêcej ni¿ w marcu. Historycznie jest 

to nadal bardzo niski poziom, wci¹¿ zna-

cznie ni¿szy ni¿ dno poprzednich „do³ków 

œwiñskich”. Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, 

¿e wolno roœnie liczba loch - wzrost pog³o-

wia wynika³ w du¿ej mierze ze zwiêkszo-

nego importu warchlaków.

W przeciwieñstwie do sytuacji 

sprzed kryzysu gospodarczego, s³aby z³o-

ty oznacza, ¿e czêœæ ³añcucha produkcji 
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Jednym z wa¿niejszych czynników 

jest kurs z³otego wobec euro. Choæ nie ma 

ca³kowitej zgody, to jednak wiêkszoœæ ana-

lityków rynku walutowego oczekuje stop-

niowego umacniania siê z³otego wobec 

euro. Wed³ug prognoz Banku Gospodarki 

¯ywnoœciowej przeciêtny kurs w przysz³ym 

roku mo¿e wynieœæ nieco powy¿ej 3,90 

z³otego za euro. To oznacza niewielkie 

umocnienie siê wobec obecnego kursu. 

Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna. 

Kurs w przeci¹gu tygodnia mo¿e zmieniæ 

siê o kilkanaœcie groszy. Zmieniaj¹ siê rów-

nie¿ prognozy tego kursu. Gdyby z³oty za-

cz¹³ siê ponownie os³abiaæ, czego nie mo¿-

na kompletnie wykluczyæ, mo¿e to nawet 

oznaczaæ podwy¿ki cen trzody. Jeœli nato-

miast bêdzie umacnia³ siê szybciej ni¿ 

obecnie siê przewiduje, ceny trzody mog¹ 

spadaæ szybciej. Warto równie¿ œledziæ 

informacje o kursie euro wobec dolara, 

gdy¿ od tego kursu zale¿y sytuacja na 

rynku unijnym. Umacniaj¹ce siê euro po-

woduje, ¿e ceny trzody w UE s¹ na niskim 

poziomie. Wzrostowi eksportu wieprzowi-

ny z Polski i UE ogó³em mo¿e pomóc rów-

nie¿ o¿ywienie gospodarcze na œwiecie.

fikowany wyrób lub proces jego wytwa-

rzania jest zgodny z zasadniczymi lub 

szczegó³owymi wymaganiami. Na rysun-

ku 2. przedstawiony zosta³ podzia³ 

jednostek certyfikuj¹cych ze wzglêdu na 

przedmiot certyfikacji.

Podzia³ na certyfikacjê wyrobów, 

osób oraz systemów zarz¹dzania powo-

duje, ¿e mog¹ powstaæ w¹tpliwoœci, do 

jakiego obszaru zaliczaæ systemy ¿yw-

noœci wysokiej jakoœci, takie jak np. PQS. 

W systemie tym ocenie poddawany jest 

nie tylko wyrób koñcowy, ale równie¿ sam 

proces jego wytwarzania. Zgodnie z Nor-

m¹ PN EN 45011 tego typu certyfikacja 

nale¿y do obszaru kompetencji jednostek 

certyfikuj¹cych wyroby. Zatem, tylko takie 

jednostki mog¹ prowadziæ procesy 

certyfikacji w Systemie PQS. W dalszym 

postêpowaniu, zgodnie z Przewodnikiem 

umiejêtnoœciami, potwierdzanymi przez 

PCA poprzez wydanie stosownego certyfi-

katu akredytacji. Wymagania stawiane 

jednostkom certyfikuj¹cym zawarte s¹ 

w odpowiednich normach miêdzynarodo-

wych oraz dokumentach wydawanych 

przez PCA. Powi¹zania miêdzy akre-

dytacj¹ a certyfikacj¹ przedstawiono na 

rysunku 1.

Jednostki certyfikuj¹ce s¹ przed-

siêbiorstwami prywatnymi, dzia³aj¹cymi 

na ogólnych zasadach, zgodnych 

z prawem gospodarczym obowi¹zuj¹cym 

w kraju. Mog¹ to byæ równie¿ filie przed-

siêbiorstw zagranicznych, które maj¹ 

w Polsce jedynie swoje przedstawi-

cielstwa. Organizacje takie, po pozy-

tywnym procesie akredytacji, mog¹ 

prowadziæ certyfikacjê, tj. dzia³anie, w 

którym wykazuj¹, ¿e nale¿ycie zidenty-

Certyfikacja systemów jakoœci 

¿ywnoœci prowadzona jest przez 

kompetentne jednostki certyfikuj¹ce, 

dzia³aj¹ce na podstawie obowi¹zuj¹cych 

w kraju przepisów. W artykule tym 

przedstawiony zostanie system oceny 

zgodnoœci na przyk³adzie procesu 

certyfikacji wieprzowiny wysokiej jakoœci - 

Pork Quality System (PQS).

1System oceny zgodnoœci w Polsce 

mo¿na podzieliæ na:

üobszar obowi¹zkowy, który zwi¹-

zany jest m.in. z dyrektywami 

nowego podejœcia i oznaczeniem 

wyrobów znakiem CE

üobszar dobrowolny, który obej-

muje potwierdzenie zgodnoœci 

wyrobu z dowolnym dokumentem 

odniesienia (m.in. PQS).

Dokumenty, na zgodnoœæ z którymi 

podejmowane s¹ procesy certyfikacji, to 

np. normy polskie, europejskie oraz miê-

dzynarodowe, przepisy prawne, w których 

wystêpuj¹ zalecenia techniczne, rozpo-

rz¹dzenia UE oraz opracowane przez 

zainteresowane strony specyfikacje tech-

niczne (jak w przypadku systemu PQS ).

Do wydawania decyzji potwierdza-

j¹cych kompetencje jednostek certyfi-

kuj¹cych, zarejestrowanych w Polsce, 

upowa¿nione jest Polskie Centrum 

Akredytacji (www.pca.gov.pl), zgodnie 
2z Ustaw¹ o systemie oceny zgodnoœci. 

W konsekwencji jednostki certyfikuj¹ce, 

które chc¹ prowadziæ certyfikacjê, musz¹ 

obowi¹zkowo wykazaæ siê odpowiednimi 

Akredytacja, 
certyfikacja

Certyfikacja systemów jakoœci 
¿ywnoœci, ze szczególnym 

uwzglêdnieniem Systemu PQS

PQS krajowym systemem 
jakoœci ¿ywnoœci

Aleksander Bednarski, Piotr Kafel
COBICO Sp. z o.o., Kraków

Anna Hammermeister, Agnieszka Warda,
PZHiPTCh „POLSUS”, Warszawa
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Rysunek 1. Akredytacja, certyfikacja – powi¹zania.

Jednostki 
certyfikuj¹ce

Laboratoria 
badawcze 

i wzorcuj¹ce

Wyroby 
np. (PQS) Osoby

Systemy 
zarz¹dzania

Certyfikat 
zgodnoœci

Raport 
z badañ

Polskie Centrum 
Akredytacji

PCA

Zagraniczne jednostki
 akredytuj¹ce

PCACertyfikat 
akredytacji

Akredytacja – 
uznanie przez jednostkê 
akredytuj¹c¹ kompetencji 
jednostki certyfikuj¹cej, 
jednostki kontroluj¹cej 
oraz laboratorium do 
wykonywania okreœlonych 
dzia³añ

Certyfikacja – 
dzia³anie jednostki 
certyfikuj¹cej, wykazuj¹-
ce, ¿e nale¿ycie zidentyfi-
kowany wyrób lub proces 
jego wytwarzania s¹ 
zgodne z zasadniczymi 
lub szczegó³owymi 
wymaganiami

W dniu 11 grudnia 2009 r. Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Ro-

zwoju Wsi podpisa³ decyzjê o uznaniu Systemu Jakoœci Wieprzowiny PQS 

(Pork Quality System) za krajowy system jakoœci ¿ywnoœci. System zosta³ 

opracowany przez PZHiPTCh "POLSUS" i Zwi¹zek "Polskie Miêso".

PQS jest kompleksowym systemem produkcji wieprzowiny wysokiej 

jakoœci. Jego celem jest produkcja chudego, nieprzet³uszczonego miêsa wiep-

rzowego, przy zachowaniu wa¿nych dla konsumentów i przetwórców para-

metrów jakoœci miêsa. System bazuje m.in. na wykorzystaniu odpowiednich ras 

œwiñ i okreœlonych zasadach ¿ywienia. Obejmuje etap produkcji pierwotnej 

(hodowlê i produkcjê trzody chlewnej), obrót przedubojowy i przetwórstwo. 

Opracowane dla Systemu PQS standardy postêpowania na ka¿dym z tych 

etapów wp³ywaj¹ na koñcow¹ jakoœæ produktu i gwarantuj¹ uzyskanie miêsa 

wieprzowego o szczególnej, wysokiej jakoœci. Miêso wyprodukowane w Sys-

temie PQS charakteryzuje siê szeregiem korzystnych parametrów, które 

zwiêkszaj¹ jego trwa³oœæ, przydatnoœæ kulinarn¹ i przetwórcz¹ oraz smako-

witoœæ i atrakcyjnoœæ dla konsumentów. Wieprzowina wyprodukowana w tym 

Systemie mo¿e stanowiæ bazê do produkcji innych wyrobów.

 Nale¿y podkreœliæ, ¿e produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa siê 

zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierz¹t 

oraz ludzi, jak równie¿ z poszanowaniem ochrony œrodowiska naturalnego. 

System jest dobrowolny i otwarty, tzn. mo¿e do niego przyst¹piæ ka¿dy 

uczestnik ³añcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje siê na prze-

strzeganie dodatkowych wymogów, okreœlonych dla ka¿dego etapu produkcji. 

Dziêki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierz¹t i pó³tusz, System gwarantuje pe³n¹ identyfikowalnoœæ uzyskanego produktu i 

daje mo¿liwoœæ przeœledzenia œcie¿ki pochodzenia miêsa: od partii miêsa do stada, z którego to miêso pochodzi. System gwarantuje 

wiarygodnoœæ, zarówno w zakresie wysokiej jakoœci produktu, jak i jego identyfikowalnoœci, które zostaj¹ potwierdzone w czasie kontroli 

prowadzonej przez niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, akredytowan¹ na zgodnoœæ z norm¹ PN EN 45011. Po spe³nieniu wymogów Syste-

mu, producenci prosi¹t, ¿ywca wieprzowego oraz zak³ady miêsne otrzymuj¹ certyfikat, potwierdzaj¹cy zgodnoœæ produkcji ze specyfikacj¹ 

i mog¹ pos³ugiwaæ siê charakterystycznym logo Systemu (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Logo Systemu daje pewnoœæ, ¿e 

wszystkie produkty nim oznaczone spe³ni³y surowe kryteria jakoœci, co umo¿liwia konsumentowi dokonanie w³aœciwego wyboru.



którzy w ocenie u¿ytkowoœci rozp³odowej 

loch ras matecznych przyjêli bardzo 

interesuj¹c¹ cechê. Liczbê prosi¹t w mio-

cie w 5 dniu od urodzenia i na t¹ cechê 

prowadz¹ selekcjê. Wyniki tej cechy, w 

jednej z bardzo dobrze zorganizowanych 

firm hodowlanych, ilustruje tabela 1.

okresie odchowu mo¿na, zgodnie z po-

wy¿szym liczeniem, uzyskaæ 28,67 prosi¹t 

od lochy. Teoretycznie. Przy œredniej 

liczbie prosi¹t w miocie 11,5 szt., a nie 

11,0 szt., daje to w³aœnie liczbê prawie 

30 sztuk. Dok³adnie 29,98 prosi¹t od lochy 

w ci¹gu roku. W naszych fermach, 

w ka¿dym z wiêkszych stad, mo¿na 

znaleŸæ osobniki, które przy skróconym 

okresie odchowu daj¹ 28-30 prosi¹t 

w ci¹gu roku. Problemem jest tu oczy-

wiœcie ucieczka od uregulowañ prawnych, 

które tylko w pewnych sytuacjach pozwa-

laj¹ na skrócenie odchowu prosi¹t przy 

lochach poni¿ej 28 dni. Ale nale¿y 

zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ du¿ych ferm 

stosuje tak¹ procedurê. W Polsce mo¿e 

nie jest to œrednio 21 dni, ale bardzo 

czêsto 24-25 dni odchowu.

Wracaj¹c do informacji przedstawi-

cieli zwi¹zków hodowców trzody chlewnej 

z innych krajów nale¿y rozwa¿yæ, w jaki 

sposób uzyskuj¹ w swych stadach œrednio 

27-28 prosi¹t od lochy? Wskazuje to na 

praktykê skracania okresu odchowu do 21 

dni, jak równie¿ na to, ¿e w ich stadach 

lochy s¹ bardzo p³odne, rodz¹ce w miocie 

œrednio znacznie powy¿ej 11 prosi¹t. 

Zwraca siê te¿ bardzo wyraŸnie uwagê na 

koniecznoœæ du¿ej dyscypliny przy organi-

zacji pracy w sektorze krycia i maksymali-

zacjê ograniczenia strat prosi¹t w trakcie 

odchowu.

Inn¹ spraw¹, zawsze budz¹c¹ dys-

kusjê, jest pojêcie liczby prosi¹t urodzo-

nych od lochy. Czy s¹ to wszystkie pro-

siêta urodzone w miocie, a wiêc i martwe? 

Ciekawe rozwi¹zanie znaleŸli Duñczycy, 

Poprawa efektywnoœci produkcji 

w stadzie loch zale¿y od ci¹g³oœci procesu 

doskonalenia wartoœci genetycznej zwie-

rz¹t, dostosowywania warunków œrodo-

wiskowych do wzrastaj¹cych potrzeb loch 

i prosi¹t oraz od w³aœciwej organizacji 

pracy w stadzie.

Mo¿liwoœæ uzyskania od jednej lochy 

wiêkszej liczby prosi¹t w istotny sposób 

poprawia efektywnoœæ produkcyjn¹ stada. 

Zaskakuj¹ca jest jednak skala mo¿liwoœci 

tej produkcji, do której trudno przekonaæ 

jeszcze hodowców i producentów 

w naszym kraju. Materia³y reklamowe 

niektórych firm hybrydowych mówi¹ o 28 – 

30 prosiêtach uzyskanych od lochy w ci¹-

gu 12 miesiêcy. I to œrednio w stadzie. 

Równie¿ i przedstawiciele zwi¹zków, czy 

zrzeszeñ hodowców i producentów z niek-

tórych krajów europejskich te¿ mówi¹ 

o zbli¿onej skali produkcji prosi¹t od loch. 

Czy to jest mo¿liwe? W teorii jak najbar-

dziej tak. Policzmy:

üci¹¿a 114 dni

üokres odchowu prosi¹t przy 

matce - 28 dni

üokres od odsadzenia prosi¹t do 

momentu krycia 5 dni.

Razem to 147 dni. Podzielmy 365 dni 

(ca³y rok) przez 147 dni. Da to nam 

wskaŸnik 2,48 miotu na rok. Przy liczbie 

urodzonych 11 sztuk w miocie daje 

to: 2,48x11=27,28 prosi¹t od 1 lochy 

w ci¹gu roku.

Sk¹d wiêc liczba 28-30 prosi¹t? Jest 

to mo¿liwe przede wszystkim przez 

skracanie okresu odchowu prosi¹t przy 

lochach do 21 dni. Przy 21-dniowym 

Organizacyjne aspekty 
doskonalenia produkcji 
w stadach loch

Robert Eckert
Instytut Zootechniki - PIB, Kraków
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Tabela 1. Liczba prosi¹t urodzonych
i odchowanych do 5 dnia

Rasa
Liczba prosi¹t
urodzonych 

w miocie

Liczba prosi¹t
w miocie 
w 5 dniu

Landrace 15,0 11,4

Yorkshire 14,3 11,7

W tych dwóch rasach matecznych 

(odpowiedniki naszych ras pbz i wbp), 

w stadach elitarnych, rodzi siê bardzo du-

¿o prosi¹t w miocie. Na rzetelnoœæ przed-

stawionych danych wskazuje odwaga 

pokazania znacznej upadkowoœci. Choæ 

nie jest do koñca wiadomym, co oznacza 

liczba prosi¹t urodzonych w miocie. Nie-

mniej, liczba prosi¹t odchowanych do 

5 dnia ¿ycia i tak jest bardzo wysoka. Co 

ciekawe, w rasie Yorkshire poziom strat 

prosi¹t do 5 dnia ¿ycia jest zdecydowanie 

ni¿szy ni¿ w rasie Landrace. To potwierdza 

spostrze¿enia naszych hodowców o wiêk-

szej „opiekuñczoœci” matek tej rasy.

Aby uzyskaæ tak wysokie parametry 

produkcyjne nale¿y spe³niæ szereg wyma-

gañ. Ka¿da z faz produkcji loch jest istotna 

i wymagaj¹ca pe³nego zrozumienia po-

trzeb loch w kolejnym okresie produkcyj-

nym. Wa¿na jest równie¿ struktura wieko-

wa stada, pozwalaj¹ca na utrzymywanie 

jak najwiêkszej liczby loch w okresach 

najlepszej ich u¿ytkowoœci rozp³odowej.

ORGANIZACJA   PRODUKCJI

21-dniowego okresu ssania.

Omawiaj¹c ró¿nice w produkcyjnoœci  

loch i lepszego ich wykorzystania, trudno 

wiêc nie zwracaæ szczególnej uwagi na 

mo¿liwoœci poprawy skutecznoœci zap³od-

nieñ. Doœæ czêsto spotkaæ siê mo¿na 

z pewn¹ niefrasobliwoœci¹ organizacji 

pracy w tym sektorze. A przecie¿ w³aœnie 

ta faza produkcji decyduje o skali i rytmie 

produkcji fermy. Powinien on byæ obs³u-

giwany przez wykwalifikowane osoby, ma-

j¹ce bardzo du¿e doœwiadczenie w dia-

gnozowaniu rui i wyborze w³aœciwego 

momentu krycia czy inseminacji.

Organizuj¹c pracê sektora krycia 

nale¿y rozpatrzyæ przede wszystkim jedn¹ 

podstawow¹ kwestiê. Czy ferma bêdzie 

pracowaæ w cyklu ci¹g³ym, czy cyklicznie. 

Myœlê tu o cyklach jedno lub trzyty-

godniowych. Jeœli bêdzie to praca w ryt-

mie ci¹g³ym i przy niewielkiej iloœci loch, 

mo¿na stosowaæ wy³¹cznie krycie natu-

ralne. Wymaga to jednak utrzymywania 

wiêkszej iloœci knurów. W przypadku rytmu 

pracy cyklicznej, przy komasacji rui u wielu 

loch w krótkim okresie czasu, koniecznym 

jest stosowanie inseminacji. I tu nie ma 

innego sensownego rozwi¹zania.

Drugim wa¿nym zagadnieniem jest 

system utrzymywania loch po odsadzeniu. 

S¹ dwie szko³y. Jedna wskazuje na 

wiêksz¹ skutecznoœæ stymulacji rui przez 

utrzymywanie loch po odsadzeniu w koj-

cach grupowych. W dodatku ³atwiej 

mo¿na zaobserwowaæ jej manifestowa-

nie. Druga szko³a preferuje utrzymywanie 

loch w kojcach pojedynczych. To pozwala 

z kolei na indywidualn¹ poprawê kondycji 

loch. Nalepszym rozwi¹zaniem by³oby 

utrzymywanie loch po odsadzeniu w koj-

cach grupowych, a po stwierdzeniu rui 

i zabiegu zap³odnienia w kojcach pojedyn-

czych, a¿ do momentu potwierdzenia ci¹-

¿y (najlepiej do 5 tygodnia od krycia). Wy-

maga³oby to jednak zbyt rozbudowanego 

sektora krycia. Wdaje siê wiêc, ¿e lepszym 

rozwi¹zaniem jest wyposa¿enie go w koj-

ce pojedyncze.

Lochy po opuszczeniu porodówki 

umieszcza siê w kojcach pojedynczych, 

ocenia siê ich kondycjê, dostosowuj¹c 

Rytm produkcji

System utrzymywania

Odsadzenie

zap³odnieniu. Te wyd³u¿aj¹ce siê okresy 

wystêpowania ponownej rui w oczywisty 

sposób obni¿aj¹ wskaŸnik czêstotliwoœci 

oprosieñ.

Przedstawione przyk³ady wyraŸnie 

wskazuj¹, ¿e czêsto zdarzaj¹ce siê 

„powtórki” w III i IV rui powoduj¹ znaczny 

wzrost œredniej liczby dni luŸnych dla 

ca³ego stada. Jak wp³ywa to na produkcjê 

prosi¹t, ilustruje tabela 3. Przedstawiono 

w niej œredni¹ d³ugoœæ cyklu lochy 

w stadzie stosuj¹cym 28-dniowy i 21-

dniowy okres laktacji, w oparciu o 

przyk³ady ró¿nej liczby dni luŸnych 

przedstawionych w tabeli 1. Podano 

równie¿ liczbê prosi¹t wyprodukowanych 

od 1 lochy w ci¹gu roku, zak³adaj¹c 

œredni¹ liczbê prosi¹t odchowanych 

w miocie w wysokoœci 9,5 prosiêcia.

Krycie loch

Najistotniejszym ze wzglêdów orga-

nizacyjnych jest faza krycia, gdy¿ tu 

decyduje siê o wskaŸniku czêstotliwoœci 

oprosieñ, a wiêc i o liczbie prosi¹t uzys-

kanych od lochy w ci¹gu roku.

Niemo¿liwym jest uzyskanie 100% 

skutecznoœci zap³odnieñ loch w ca³ym 

stadzie. Nale¿y jednak zdecydowanie 

d¹¿yæ do uzyskania wysokiego wskaŸnika 

zap³odnieñ, najlepiej na poziomie 85-90%. 

Jak du¿e znaczenie w uzyskaniu wysokie-

go wskaŸnika czêstotliwoœci oprosieñ ma 

skutecznoœæ zap³odnieñ, przedstawia 

tabela 2. W tabeli tej szacunkowo 

przedstawiono, na przyk³adzie stada loch 

licz¹cego 50 sztuk, wzrost œredniej liczby 

dni luŸnych w przypadku nieskutecznych 
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Tabela 2. Przyk³ady szacowania œredniej liczby dni luŸnych w zale¿noœci od iloœci
powtarzaj¹cych rujê loch, na przyk³adzie stada 50 loch

Przyk³ad I ruja II ruja III ruja IV ruja Razem 
dni luŸnych

Œrednia dla 
50 loch

1
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
10 loch x 21 dni 

= 210dni
4 lochy x 21 dni 

= 84 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
565 11,3

2
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
8 loch x 21 dni 

= 168 dni
3 lochy x 21 dni 

= 63 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
502 10,0

3
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
6 loch x 21 dni 

= 126 dni
2 lochy x 21 dni 

= 42 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
439 8,8

4
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
5 loch x 21 dni 

= 105 dni
2 lochy x 21 dni 

= 42 dni
- 397 7,9

zabiegów krycia czy inseminacji. Jako 

za³o¿enie przyjêto, ¿e od odsadzenia do 

w³aœciwego momentu zap³odnienia 

up³ywa 5 dni. Zgodnie z cyklem rujowym 

loch, nastêpna ruja wystêpuje po 21 

dniach. Jest to za³o¿enie doœæ uprosz-

czone, gdy¿ czêsto nastêpne ruje wys-

têpuj¹ w ró¿nych okresach, np. w 30 lub 35 

dniu od zabiegu krycia, co zazwyczaj 

bywa wynikiem trudnych do zaobser-

wowania mikroporonieñ, zaraz po 

Tabela 3. Przyk³ady œredniej produkcyjnoœci loch w roku w zale¿noœci od liczby dni luŸnych 
i okresu ssania (ci¹¿a 114 dni, okres ssania 28 lub 21 dni, dni luŸne wg tabeli 1)

28-dniowy okres ssania 21-dniowy okres ssania

Œr. d³ugoœæ
cyklu

Czêstotliwoœæ
oprosieñ

Liczba
prosi¹t od
lochy / rok

Œr. d³ugoœæ
cyklu

Czêstotliwoœæ
oprosieñ

Œr. liczba
prosi¹t od
lochy / rok

153,3 2,38 22,61 146,3 2,49 23,66

152,0 2,40 22,80 145,0 2,52 23,94

150,8 2,42 22,99 143,8 2,54 24,13

149,9 2,43 23,09 142,9 2,55 24,23

Przyk³ad 1
/11,3 dni
luŸnych/

Przyk³ady

Przyk³ad 2
/10,0 dni
luŸnych/

Przyk³ad 3
/8,8 dni
luŸnych/

Przyk³ad 4
/7,9 dni
luŸnych/

Tak ma³e ró¿nice we wskaŸnikach 

czêstotliwoœci oprosieñ mog¹ wydawaæ 

siê nie a¿ tak wa¿ne. Lecz nale¿y 

zauwa¿yæ, ¿e ró¿nica z przyk³adów 1 i 4 

przy 28-dniowym ssaniu, to 0,05 tego 

wskaŸnika. W konsekwencji to 0,48 

prosiêcia wiêcej lub mniej od lochy w ci¹gu 

roku. Przy stadzie licz¹cym 50 loch to 50 x 

0,48 = 24,0 odchowanych prosi¹t. A to ju¿ 

jest istotna wartoœæ ró¿nicy. Podobnie 

mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie 



którzy w ocenie u¿ytkowoœci rozp³odowej 

loch ras matecznych przyjêli bardzo 

interesuj¹c¹ cechê. Liczbê prosi¹t w mio-

cie w 5 dniu od urodzenia i na t¹ cechê 

prowadz¹ selekcjê. Wyniki tej cechy, w 

jednej z bardzo dobrze zorganizowanych 

firm hodowlanych, ilustruje tabela 1.

okresie odchowu mo¿na, zgodnie z po-

wy¿szym liczeniem, uzyskaæ 28,67 prosi¹t 

od lochy. Teoretycznie. Przy œredniej 

liczbie prosi¹t w miocie 11,5 szt., a nie 

11,0 szt., daje to w³aœnie liczbê prawie 

30 sztuk. Dok³adnie 29,98 prosi¹t od lochy 

w ci¹gu roku. W naszych fermach, 

w ka¿dym z wiêkszych stad, mo¿na 

znaleŸæ osobniki, które przy skróconym 

okresie odchowu daj¹ 28-30 prosi¹t 

w ci¹gu roku. Problemem jest tu oczy-

wiœcie ucieczka od uregulowañ prawnych, 

które tylko w pewnych sytuacjach pozwa-

laj¹ na skrócenie odchowu prosi¹t przy 

lochach poni¿ej 28 dni. Ale nale¿y 

zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ du¿ych ferm 

stosuje tak¹ procedurê. W Polsce mo¿e 

nie jest to œrednio 21 dni, ale bardzo 

czêsto 24-25 dni odchowu.

Wracaj¹c do informacji przedstawi-

cieli zwi¹zków hodowców trzody chlewnej 

z innych krajów nale¿y rozwa¿yæ, w jaki 

sposób uzyskuj¹ w swych stadach œrednio 

27-28 prosi¹t od lochy? Wskazuje to na 

praktykê skracania okresu odchowu do 21 

dni, jak równie¿ na to, ¿e w ich stadach 

lochy s¹ bardzo p³odne, rodz¹ce w miocie 

œrednio znacznie powy¿ej 11 prosi¹t. 

Zwraca siê te¿ bardzo wyraŸnie uwagê na 

koniecznoœæ du¿ej dyscypliny przy organi-

zacji pracy w sektorze krycia i maksymali-

zacjê ograniczenia strat prosi¹t w trakcie 

odchowu.

Inn¹ spraw¹, zawsze budz¹c¹ dys-

kusjê, jest pojêcie liczby prosi¹t urodzo-

nych od lochy. Czy s¹ to wszystkie pro-

siêta urodzone w miocie, a wiêc i martwe? 

Ciekawe rozwi¹zanie znaleŸli Duñczycy, 

Poprawa efektywnoœci produkcji 

w stadzie loch zale¿y od ci¹g³oœci procesu 

doskonalenia wartoœci genetycznej zwie-

rz¹t, dostosowywania warunków œrodo-

wiskowych do wzrastaj¹cych potrzeb loch 

i prosi¹t oraz od w³aœciwej organizacji 

pracy w stadzie.

Mo¿liwoœæ uzyskania od jednej lochy 

wiêkszej liczby prosi¹t w istotny sposób 

poprawia efektywnoœæ produkcyjn¹ stada. 

Zaskakuj¹ca jest jednak skala mo¿liwoœci 

tej produkcji, do której trudno przekonaæ 

jeszcze hodowców i producentów 

w naszym kraju. Materia³y reklamowe 

niektórych firm hybrydowych mówi¹ o 28 – 

30 prosiêtach uzyskanych od lochy w ci¹-

gu 12 miesiêcy. I to œrednio w stadzie. 

Równie¿ i przedstawiciele zwi¹zków, czy 

zrzeszeñ hodowców i producentów z niek-

tórych krajów europejskich te¿ mówi¹ 

o zbli¿onej skali produkcji prosi¹t od loch. 

Czy to jest mo¿liwe? W teorii jak najbar-

dziej tak. Policzmy:

üci¹¿a 114 dni

üokres odchowu prosi¹t przy 

matce - 28 dni

üokres od odsadzenia prosi¹t do 

momentu krycia 5 dni.

Razem to 147 dni. Podzielmy 365 dni 

(ca³y rok) przez 147 dni. Da to nam 

wskaŸnik 2,48 miotu na rok. Przy liczbie 

urodzonych 11 sztuk w miocie daje 

to: 2,48x11=27,28 prosi¹t od 1 lochy 

w ci¹gu roku.

Sk¹d wiêc liczba 28-30 prosi¹t? Jest 

to mo¿liwe przede wszystkim przez 

skracanie okresu odchowu prosi¹t przy 

lochach do 21 dni. Przy 21-dniowym 

Organizacyjne aspekty 
doskonalenia produkcji 
w stadach loch

Robert Eckert
Instytut Zootechniki - PIB, Kraków
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Tabela 1. Liczba prosi¹t urodzonych
i odchowanych do 5 dnia

Rasa
Liczba prosi¹t
urodzonych 

w miocie

Liczba prosi¹t
w miocie 
w 5 dniu

Landrace 15,0 11,4

Yorkshire 14,3 11,7

W tych dwóch rasach matecznych 

(odpowiedniki naszych ras pbz i wbp), 

w stadach elitarnych, rodzi siê bardzo du-

¿o prosi¹t w miocie. Na rzetelnoœæ przed-

stawionych danych wskazuje odwaga 

pokazania znacznej upadkowoœci. Choæ 

nie jest do koñca wiadomym, co oznacza 

liczba prosi¹t urodzonych w miocie. Nie-

mniej, liczba prosi¹t odchowanych do 

5 dnia ¿ycia i tak jest bardzo wysoka. Co 

ciekawe, w rasie Yorkshire poziom strat 

prosi¹t do 5 dnia ¿ycia jest zdecydowanie 

ni¿szy ni¿ w rasie Landrace. To potwierdza 

spostrze¿enia naszych hodowców o wiêk-

szej „opiekuñczoœci” matek tej rasy.

Aby uzyskaæ tak wysokie parametry 

produkcyjne nale¿y spe³niæ szereg wyma-

gañ. Ka¿da z faz produkcji loch jest istotna 

i wymagaj¹ca pe³nego zrozumienia po-

trzeb loch w kolejnym okresie produkcyj-

nym. Wa¿na jest równie¿ struktura wieko-

wa stada, pozwalaj¹ca na utrzymywanie 

jak najwiêkszej liczby loch w okresach 

najlepszej ich u¿ytkowoœci rozp³odowej.
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21-dniowego okresu ssania.

Omawiaj¹c ró¿nice w produkcyjnoœci  

loch i lepszego ich wykorzystania, trudno 

wiêc nie zwracaæ szczególnej uwagi na 

mo¿liwoœci poprawy skutecznoœci zap³od-

nieñ. Doœæ czêsto spotkaæ siê mo¿na 

z pewn¹ niefrasobliwoœci¹ organizacji 

pracy w tym sektorze. A przecie¿ w³aœnie 

ta faza produkcji decyduje o skali i rytmie 

produkcji fermy. Powinien on byæ obs³u-

giwany przez wykwalifikowane osoby, ma-

j¹ce bardzo du¿e doœwiadczenie w dia-

gnozowaniu rui i wyborze w³aœciwego 

momentu krycia czy inseminacji.

Organizuj¹c pracê sektora krycia 

nale¿y rozpatrzyæ przede wszystkim jedn¹ 

podstawow¹ kwestiê. Czy ferma bêdzie 

pracowaæ w cyklu ci¹g³ym, czy cyklicznie. 

Myœlê tu o cyklach jedno lub trzyty-

godniowych. Jeœli bêdzie to praca w ryt-

mie ci¹g³ym i przy niewielkiej iloœci loch, 

mo¿na stosowaæ wy³¹cznie krycie natu-

ralne. Wymaga to jednak utrzymywania 

wiêkszej iloœci knurów. W przypadku rytmu 

pracy cyklicznej, przy komasacji rui u wielu 

loch w krótkim okresie czasu, koniecznym 

jest stosowanie inseminacji. I tu nie ma 

innego sensownego rozwi¹zania.

Drugim wa¿nym zagadnieniem jest 

system utrzymywania loch po odsadzeniu. 

S¹ dwie szko³y. Jedna wskazuje na 

wiêksz¹ skutecznoœæ stymulacji rui przez 

utrzymywanie loch po odsadzeniu w koj-

cach grupowych. W dodatku ³atwiej 

mo¿na zaobserwowaæ jej manifestowa-

nie. Druga szko³a preferuje utrzymywanie 

loch w kojcach pojedynczych. To pozwala 

z kolei na indywidualn¹ poprawê kondycji 

loch. Nalepszym rozwi¹zaniem by³oby 

utrzymywanie loch po odsadzeniu w koj-

cach grupowych, a po stwierdzeniu rui 

i zabiegu zap³odnienia w kojcach pojedyn-

czych, a¿ do momentu potwierdzenia ci¹-

¿y (najlepiej do 5 tygodnia od krycia). Wy-

maga³oby to jednak zbyt rozbudowanego 

sektora krycia. Wdaje siê wiêc, ¿e lepszym 

rozwi¹zaniem jest wyposa¿enie go w koj-

ce pojedyncze.

Lochy po opuszczeniu porodówki 

umieszcza siê w kojcach pojedynczych, 

ocenia siê ich kondycjê, dostosowuj¹c 

Rytm produkcji

System utrzymywania

Odsadzenie

zap³odnieniu. Te wyd³u¿aj¹ce siê okresy 

wystêpowania ponownej rui w oczywisty 

sposób obni¿aj¹ wskaŸnik czêstotliwoœci 

oprosieñ.

Przedstawione przyk³ady wyraŸnie 

wskazuj¹, ¿e czêsto zdarzaj¹ce siê 

„powtórki” w III i IV rui powoduj¹ znaczny 

wzrost œredniej liczby dni luŸnych dla 

ca³ego stada. Jak wp³ywa to na produkcjê 

prosi¹t, ilustruje tabela 3. Przedstawiono 

w niej œredni¹ d³ugoœæ cyklu lochy 

w stadzie stosuj¹cym 28-dniowy i 21-

dniowy okres laktacji, w oparciu o 

przyk³ady ró¿nej liczby dni luŸnych 

przedstawionych w tabeli 1. Podano 

równie¿ liczbê prosi¹t wyprodukowanych 

od 1 lochy w ci¹gu roku, zak³adaj¹c 

œredni¹ liczbê prosi¹t odchowanych 

w miocie w wysokoœci 9,5 prosiêcia.

Krycie loch

Najistotniejszym ze wzglêdów orga-

nizacyjnych jest faza krycia, gdy¿ tu 

decyduje siê o wskaŸniku czêstotliwoœci 

oprosieñ, a wiêc i o liczbie prosi¹t uzys-

kanych od lochy w ci¹gu roku.

Niemo¿liwym jest uzyskanie 100% 

skutecznoœci zap³odnieñ loch w ca³ym 

stadzie. Nale¿y jednak zdecydowanie 

d¹¿yæ do uzyskania wysokiego wskaŸnika 

zap³odnieñ, najlepiej na poziomie 85-90%. 

Jak du¿e znaczenie w uzyskaniu wysokie-

go wskaŸnika czêstotliwoœci oprosieñ ma 

skutecznoœæ zap³odnieñ, przedstawia 

tabela 2. W tabeli tej szacunkowo 

przedstawiono, na przyk³adzie stada loch 

licz¹cego 50 sztuk, wzrost œredniej liczby 

dni luŸnych w przypadku nieskutecznych 
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Tabela 2. Przyk³ady szacowania œredniej liczby dni luŸnych w zale¿noœci od iloœci
powtarzaj¹cych rujê loch, na przyk³adzie stada 50 loch

Przyk³ad I ruja II ruja III ruja IV ruja Razem 
dni luŸnych

Œrednia dla 
50 loch

1
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
10 loch x 21 dni 

= 210dni
4 lochy x 21 dni 

= 84 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
565 11,3

2
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
8 loch x 21 dni 

= 168 dni
3 lochy x 21 dni 

= 63 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
502 10,0

3
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
6 loch x 21 dni 

= 126 dni
2 lochy x 21 dni 

= 42 dni
1 locha x 21 dni 

= 21 dni
439 8,8

4
50 loch x 5 dni 

= 250 dni
5 loch x 21 dni 

= 105 dni
2 lochy x 21 dni 

= 42 dni
- 397 7,9

zabiegów krycia czy inseminacji. Jako 

za³o¿enie przyjêto, ¿e od odsadzenia do 

w³aœciwego momentu zap³odnienia 

up³ywa 5 dni. Zgodnie z cyklem rujowym 

loch, nastêpna ruja wystêpuje po 21 

dniach. Jest to za³o¿enie doœæ uprosz-

czone, gdy¿ czêsto nastêpne ruje wys-

têpuj¹ w ró¿nych okresach, np. w 30 lub 35 

dniu od zabiegu krycia, co zazwyczaj 

bywa wynikiem trudnych do zaobser-

wowania mikroporonieñ, zaraz po 

Tabela 3. Przyk³ady œredniej produkcyjnoœci loch w roku w zale¿noœci od liczby dni luŸnych 
i okresu ssania (ci¹¿a 114 dni, okres ssania 28 lub 21 dni, dni luŸne wg tabeli 1)

28-dniowy okres ssania 21-dniowy okres ssania

Œr. d³ugoœæ
cyklu

Czêstotliwoœæ
oprosieñ

Liczba
prosi¹t od
lochy / rok

Œr. d³ugoœæ
cyklu

Czêstotliwoœæ
oprosieñ

Œr. liczba
prosi¹t od
lochy / rok

153,3 2,38 22,61 146,3 2,49 23,66

152,0 2,40 22,80 145,0 2,52 23,94

150,8 2,42 22,99 143,8 2,54 24,13

149,9 2,43 23,09 142,9 2,55 24,23

Przyk³ad 1
/11,3 dni
luŸnych/

Przyk³ady

Przyk³ad 2
/10,0 dni
luŸnych/

Przyk³ad 3
/8,8 dni
luŸnych/

Przyk³ad 4
/7,9 dni
luŸnych/

Tak ma³e ró¿nice we wskaŸnikach 

czêstotliwoœci oprosieñ mog¹ wydawaæ 

siê nie a¿ tak wa¿ne. Lecz nale¿y 

zauwa¿yæ, ¿e ró¿nica z przyk³adów 1 i 4 

przy 28-dniowym ssaniu, to 0,05 tego 

wskaŸnika. W konsekwencji to 0,48 

prosiêcia wiêcej lub mniej od lochy w ci¹gu 

roku. Przy stadzie licz¹cym 50 loch to 50 x 

0,48 = 24,0 odchowanych prosi¹t. A to ju¿ 

jest istotna wartoœæ ró¿nicy. Podobnie 

mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie 
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grupowo po kilka sztuk, ¿ywi¹c z au-

tomatów lub zasypuj¹c paszê do koryt. 

Temperatura otoczenia powinna byæ 

raczej niska. Bardziej istotnym jest 

mo¿liwoœæ dostarczenia lochom s³omy, 

która œwietnie niweluje problemy 

zwi¹zane z temperatur¹. Najlepszym 

rozwi¹zaniem przy grupowym utrzymaniu 

loch proœnych jest mo¿liwoœæ indywi-

dualnego blokowania zwierz¹t w czasie 

zadawania paszy. To doœæ specyficzny 

dzia³ produkcyjny, w którym ludzie tam 

pracuj¹cy chêtnie dogl¹daj¹ zwierz¹t. Do 

nich zreszt¹ nale¿y sprawa regulacji 

¿ywienia loch w zale¿noœci od ich 

kondycji. To pewnego rodzaju sztuka, 

której stosownie do technologii ¿ywienia, 

nale¿y siê samemu dopracowaæ. Nie 

wolno dopuszczaæ do obserwowanego 

nieraz zatuczania loch. Do 90 dnia ci¹¿y 

lochy karmione maj¹ byæ ograniczonymi 

dawkami. Od 90 dnia ci¹¿y nastêpuje 

szybki rozwój p³odów, co wymaga 

„pomocy” przez zastosowanie bardziej 

obfitej paszy i lepszej jakoœciowo. I to 

w³aœciwie koniec pewnych niezbêdnych 

wymagañ w tym dziale. G³ówn¹ zasad¹ 

jest tu przede wszystkim zachowanie ciszy 

i spokoju oraz maksymalne ograniczenie 

pracy cz³owieka.

Obojêtnie jakiego typu, kojce po-

rodowe s¹ kosztowne. St¹d stanowiska te 

w fermie s¹ najdro¿sze i powinny byæ jak 

najefektywniej wykorzystywane. Jaki jest 

w³aœciwy cykl wykorzystania kojca poro-

dowego? Policzmy:

ü1 tydzieñ przed porodem lochy - 

zasiedlanie kojca

ü4 tygodnie - okres karmienia 

prosi¹t

ü0,5 tygodnia - mycie i dezynfekcja 

kojca.

Daje to ³¹cznie 5,5 tygodnia, gdzie 

w tym okresie nastêpuje poród i odcho-

wanie miotu. Rok ma 52 tygodnie, wiêc 

kojec porodowy powinno wykorzystywaæ 

siê ponad 9 razy w roku. To ca³kowicie 

nierealny wskaŸnik, ale daj¹cy obraz 

mo¿liwoœci organizacyjnych. Najczêœciej, 

w dobrze funkcjonuj¹cych fermach, kojec 

Porodówka

Wykorzystanie stanowisk porodowych

loch bêdzie wykazywaæ pierwsze objawy 

rui w³aœnie ju¿ w niedzielê. 

Najistotniejszym elementem pracy 

w sektorze krycia jest w³aœciwe okreœlenie 

momentu zabiegu krycia czy te¿ inse-

minacji. St¹d koniecznoœæ prowadzenia 

go przez bardzo doœwiadczon¹ osobê. 

A to kilka podstawowych uwag zwi¹-

zanych z prawid³ow¹ organizacj¹ pracy 

w tym dziale:

1. Nale¿y dla ka¿dej lochy okreœliæ 

termin przewidywanej rui i stosownie 

do niego kontrolowaæ w tym okresie 

lochê.

2. Obserwowaæ lochy nale¿y dwukrot-

nie w ci¹gu dnia, rano i po po³udniu 

(w okresach po skarmieniu paszy, co 

u³atwia znacznie obserwacjê).

3. Stymulowaæ wystêpowanie rui przez 

wprowadzenie dwukrotne knura w 

ci¹gu dnia, ale na krótkie 20-30 

minutowe okresy kontaktu z lochami 

(kontakt nos w nos).

4. Po stwierdzeniu zewnêtrznych 

objawów rui, ostatecznej kontroli 

momentu zabiegu dokonujemy 

przez ucisk kolanem (dosiad).

5. W przypadku wczesnej rui (3-4 dzieñ 

po odsadzeniu) I zabieg wykonujemy 

w 24 godziny po jej stwierdzeniu, a II 

zabieg 12 godzin póŸniej.

6. W przypadku rui normalnej (5-6 dni 

po odsadzeniu) I zabieg wykonujemy 

w 12 godzin po zauwa¿eniu rui, a II 

zabieg po nastêpnych 12 godzinach.

7. W przypadku rui opóŸnionych (7-9 

dni po odsadzeniu) I zabieg wyko-

nujemy od razu po jej stwierdzeniu, 

a II zabieg po nastêpnych 12 

godzinach.

8. Jeœli stosowana jest inseminacja, 

zabieg ten musi byæ wykonywany 

w obecnoœci knura znajduj¹cego siê 

w pobli¿u inseminowanej lochy.

G³ówn¹ ide¹ przy organizowaniu 

tego dzia³u powinno byæ zachowanie jak 

najwiêkszego spokoju. Spokoju dla 

zwierz¹t i wygody w obs³udze dla ludzi. Bo 

jest to okres ok. 2,5 miesiêczny, kiedy 

zwierzêta nie wymagaj¹ zbyt du¿ej opieki 

ze strony cz³owieka. Utrzymuje siê je 

Lochy proœne

odpowiednio ¿ywienie, pozwalaj¹ce na 

w³aœciwe przygotowanie loch do krycia. Tu 

nasuwa siê pytanie, kiedy dokonywaæ 

odsadzeñ? Znaj¹c dok³adnie swe lochy, 

mo¿na zaplanowaæ wiêkszoœæ zabiegów 

na pocz¹tek tygodnia. Wtedy odsadzaæ 

nale¿y w czwartki lub pi¹tki. Wiêkszoœæ 

zabiegów krycia i inseminacji wykonywa-

nych bêdzie w poniedzia³ki i wtorki. To 

wymaga jednak wizyty osoby obs³uguj¹cej 

w sektorze krycia w niedzielê. Jest to 

bardzo istotne, bowiem znaczna czêœæ 
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Sprzeda¿ hurtowa 
i detaliczna 

artyku³ów do:

üinseminacji (aparatura i sprzêt 
laboratoryjny, szkolenia w zakresie 
produkcji nasienia)

üporodu (urz¹dzenia do diagnostyki 
proœnoœci i porodowe)

üodchowu (szlifierki i cêgi do 
z¹bków,obcinacze ogonków gazowe 
i elektryczne, promienniki i oprawy 
do nich)

üznakowania (kredki i farby w 
aerozolu, tatuownice, cyfry, tusze, 
karbownice, kolczyki i kolczykownice 
oraz pisaki)

üpojenia i karmienia (poid³a 
miskowe, smoczkowe, zraszacze, 
karmid³a dla wszystkich grup 
technologicznych)

üposkramiania (poskromy, 
poganiacze, œrodki antyagresyjne 
i zapobiegaj¹ce kanibalizmowi)

Ponadto szeroki asortyment 
weterynaryjny oraz do 

higieny pracy i pomieszczeñ!

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWO - US£UGOWE "INSATEX - MT”

Kontakt: 
tel./fax: 061 822 01 21
e-mail: biuro@insatex.pl

Adres:
61-615 Poznañ
ul.Madziarska 38

www.insatex.pl
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w g³ównej czêœci, gdzie locha stoi i k³adzie 

siê oraz w czêœci dla prosi¹t (pe³ne 

pod³ogi). Tylko w tylnej czêœci stanowiska 

lochy znajduj¹ siê ruszta u³atwiaj¹ce 

zachowanie czystoœci. Ka¿dy kojec poro-

dowy powinien byæ wyposa¿ony w gniaz-

do dla prosi¹t. Rozwi¹zania tu s¹ bardzo 

proste. Najczêœciej jest to opuszczany 

daszek z mo¿liwoœci¹ zamontowania 

lampy grzewczej. Prosiêta potrzebuj¹ 
o owysokich temperatur, tj. do 28 - 30 C 

w pierwszych dniach ¿ycia. Jest to 

kosztowne i czêsto nierealne do uzyska-

nia w ca³ym pomieszczeniu w okresie 

czaj¹ 2 komory, choæ w praktyce tworzy siê 

3 komory, decyduj¹c siê na d³u¿sze okresy 

„odpoczynku” pomieszczeñ po myciu 

i dezynfekcji.

Jak mo¿na zaplanowaæ organizacjê 

pracy w porodówce, ilustruje poni¿szy 

schemat. Uwzglêdnia on, jako dni wypro-

szeñ, œrody i czwartki, a wiêc dni, w 

których ³atwiej mo¿na dopilnowaæ rodz¹ce 

lochy. W tym celu odsadzenia prosi¹t od 

loch nale¿y planowaæ na czwartki.

Obecnie spotyka siê szereg nowych 

rozwi¹zañ kojców porodowych. Obser-

Wyposa¿enie porodówek

porodowy wykorzystywany jest 7 razy do 

roku. W jaki sposób obliczyæ w³aœciw¹ 

liczbê kojców? Mo¿na przedstawiæ to na 

przyk³adzie stada 50 loch. Gdy za³o¿ymy, 

¿e cykl lochy w stadzie kszta³tuje siê na 

poziomie 2,3 miotu/rok, to w fermie licz¹-

cej 50 loch powinniœmy otrzymaæ w ci¹gu 

roku: 50 loch x 2,3 = 115 miotów. Nastêp-

nie obliczamy okres u¿ytkowania kojca: 28 

dni laktacji + 7 dni na wprowadzenie loch 

przed porodem + 3 dni na mycie i „odpo-

czynek” kojca = 38 dni. Tak wiêc, gdy 

pomno¿ymy 38 dni x 115 miotów, otrzy-

mamy 4370 dni u¿ytkowania kojców 

porodowych. Dziel¹c t¹ wartoœæ przez 

365 dni w roku, otrzymamy potrzebn¹ dla 

tego stada liczbê kojców porodowych, 

tj. 11,97. A wiêc dla stada licz¹cego 50 

loch i pracuj¹cego w rytmie 28-dniowego 

okresu odchowu prosi¹t, potrzebnych jest 

12 kojców porodowych.

W obiektach mniejszych, gdzie 

znajduje siê 3 – 5 kojców porodowych, 

trudno w pe³ni wydzielaæ dla nich od-

dzielne pomieszczenie. Ale nale¿y staraæ 

siê tak zorganizowaæ podzia³ budynku 

chlewni, aby choæ czêœciowo zapewniæ 

spokój karmi¹cym lochom.

W fermach wiêkszych jest to ju¿ 

przedsiêwziêcie wymagaj¹ce przemyœla-

nych decyzji. Przede wszystkim koniecz-

nym staje siê zaprojektowanie oddziel-

nych „komór” na w³aœciw¹, dla cyklu 

produkcyjnego fermy, liczbê kojców poro-

dowych. Najczêœciej do rytmicznej pracy 

wiêkszych ferm (ponad 100 loch) potrzeb-

nych jest 6 komór. To pozwala na pracê 

w tzw. cotygodniowym rytmie. A wiêc 

w ka¿dym tygodniu z 52 tygodni roku, 

lochami proœnymi zasiedlana jest jedna 

komora, a jedna komora jest opró¿niana 

z loch i prosi¹t. Czêœæ mniejszych ferm 

(ok. 50 loch) decyduje siê na tzw. rytm 

3-tygodniowy. Wtedy zazwyczaj wystar-
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wuje siê miêdzy innymi wzrost zaintere-

sowania grupowymi kojcami porodowymi, 

czy te¿ zauwa¿a siê tendencje do 

poszukiwañ rozwi¹zañ, umo¿liwiaj¹cych 

u³atwienie ruchu lochom w kojcu. Jednak 

jak dot¹d, najchêtniej stosowane s¹ kojce 

jarzmowe. Zarówno ze wzglêdu na mo¿-

liwoœæ ochrony prosi¹t przed przygnie-

ceniami, jak i na ³atwoœæ obs³ugi lochy 

i prosi¹t. Oczywiœcie, obecnie stosowane 

jarzma uleg³y znacznym modyfikacjom. 

Po pierwsze musz¹ byæ ³atwe w regulacji, 

zarówno przy dostosowaniu do d³ugoœci 

lochy, jak i do jej wzrostu i masy. Istotnym 

elementem przy w³aœciwej konstrukcji 

jarzma s¹ prawid³owo zamocowane 

„odbojnice”. Maj¹ one spowolniæ ruch 

k³ad¹cej siê lochy i u³atwiæ „ucieczkê” 

prosi¹t. Poza tym, jarzma musz¹ byæ ³atwe 

do unoszenia w górê, aby w ka¿dej chwili 

uwolniæ lochê. Ten system wydaje siê 

najpraktyczniejszy. Wa¿n¹ spraw¹ dla 

zachowania dobrej kondycji loch i zdrowia 

prosi¹t, jest dobrej jakoœci pod³oga. Jeœli 

betonowa, to powinna byæ podœcielona 

s³om¹. Najlepszym rozwi¹zaniem wydaj¹ 

siê kojce z pod³ogami plastikowymi. I to 

fot. M. Gamoñ
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grupowo po kilka sztuk, ¿ywi¹c z au-

tomatów lub zasypuj¹c paszê do koryt. 

Temperatura otoczenia powinna byæ 

raczej niska. Bardziej istotnym jest 

mo¿liwoœæ dostarczenia lochom s³omy, 

która œwietnie niweluje problemy 

zwi¹zane z temperatur¹. Najlepszym 

rozwi¹zaniem przy grupowym utrzymaniu 

loch proœnych jest mo¿liwoœæ indywi-

dualnego blokowania zwierz¹t w czasie 

zadawania paszy. To doœæ specyficzny 

dzia³ produkcyjny, w którym ludzie tam 

pracuj¹cy chêtnie dogl¹daj¹ zwierz¹t. Do 

nich zreszt¹ nale¿y sprawa regulacji 

¿ywienia loch w zale¿noœci od ich 

kondycji. To pewnego rodzaju sztuka, 

której stosownie do technologii ¿ywienia, 

nale¿y siê samemu dopracowaæ. Nie 

wolno dopuszczaæ do obserwowanego 

nieraz zatuczania loch. Do 90 dnia ci¹¿y 

lochy karmione maj¹ byæ ograniczonymi 

dawkami. Od 90 dnia ci¹¿y nastêpuje 

szybki rozwój p³odów, co wymaga 

„pomocy” przez zastosowanie bardziej 

obfitej paszy i lepszej jakoœciowo. I to 

w³aœciwie koniec pewnych niezbêdnych 

wymagañ w tym dziale. G³ówn¹ zasad¹ 

jest tu przede wszystkim zachowanie ciszy 

i spokoju oraz maksymalne ograniczenie 

pracy cz³owieka.

Obojêtnie jakiego typu, kojce po-

rodowe s¹ kosztowne. St¹d stanowiska te 

w fermie s¹ najdro¿sze i powinny byæ jak 

najefektywniej wykorzystywane. Jaki jest 

w³aœciwy cykl wykorzystania kojca poro-

dowego? Policzmy:

ü1 tydzieñ przed porodem lochy - 

zasiedlanie kojca

ü4 tygodnie - okres karmienia 

prosi¹t

ü0,5 tygodnia - mycie i dezynfekcja 

kojca.

Daje to ³¹cznie 5,5 tygodnia, gdzie 

w tym okresie nastêpuje poród i odcho-

wanie miotu. Rok ma 52 tygodnie, wiêc 

kojec porodowy powinno wykorzystywaæ 

siê ponad 9 razy w roku. To ca³kowicie 

nierealny wskaŸnik, ale daj¹cy obraz 

mo¿liwoœci organizacyjnych. Najczêœciej, 

w dobrze funkcjonuj¹cych fermach, kojec 

Porodówka

Wykorzystanie stanowisk porodowych

loch bêdzie wykazywaæ pierwsze objawy 

rui w³aœnie ju¿ w niedzielê. 

Najistotniejszym elementem pracy 

w sektorze krycia jest w³aœciwe okreœlenie 

momentu zabiegu krycia czy te¿ inse-

minacji. St¹d koniecznoœæ prowadzenia 

go przez bardzo doœwiadczon¹ osobê. 

A to kilka podstawowych uwag zwi¹-

zanych z prawid³ow¹ organizacj¹ pracy 

w tym dziale:

1. Nale¿y dla ka¿dej lochy okreœliæ 

termin przewidywanej rui i stosownie 

do niego kontrolowaæ w tym okresie 

lochê.

2. Obserwowaæ lochy nale¿y dwukrot-

nie w ci¹gu dnia, rano i po po³udniu 

(w okresach po skarmieniu paszy, co 

u³atwia znacznie obserwacjê).

3. Stymulowaæ wystêpowanie rui przez 

wprowadzenie dwukrotne knura w 

ci¹gu dnia, ale na krótkie 20-30 

minutowe okresy kontaktu z lochami 

(kontakt nos w nos).

4. Po stwierdzeniu zewnêtrznych 

objawów rui, ostatecznej kontroli 

momentu zabiegu dokonujemy 

przez ucisk kolanem (dosiad).

5. W przypadku wczesnej rui (3-4 dzieñ 

po odsadzeniu) I zabieg wykonujemy 

w 24 godziny po jej stwierdzeniu, a II 

zabieg 12 godzin póŸniej.

6. W przypadku rui normalnej (5-6 dni 

po odsadzeniu) I zabieg wykonujemy 

w 12 godzin po zauwa¿eniu rui, a II 

zabieg po nastêpnych 12 godzinach.

7. W przypadku rui opóŸnionych (7-9 

dni po odsadzeniu) I zabieg wyko-

nujemy od razu po jej stwierdzeniu, 

a II zabieg po nastêpnych 12 

godzinach.

8. Jeœli stosowana jest inseminacja, 

zabieg ten musi byæ wykonywany 

w obecnoœci knura znajduj¹cego siê 

w pobli¿u inseminowanej lochy.

G³ówn¹ ide¹ przy organizowaniu 

tego dzia³u powinno byæ zachowanie jak 

najwiêkszego spokoju. Spokoju dla 

zwierz¹t i wygody w obs³udze dla ludzi. Bo 

jest to okres ok. 2,5 miesiêczny, kiedy 

zwierzêta nie wymagaj¹ zbyt du¿ej opieki 

ze strony cz³owieka. Utrzymuje siê je 

Lochy proœne

odpowiednio ¿ywienie, pozwalaj¹ce na 

w³aœciwe przygotowanie loch do krycia. Tu 

nasuwa siê pytanie, kiedy dokonywaæ 

odsadzeñ? Znaj¹c dok³adnie swe lochy, 

mo¿na zaplanowaæ wiêkszoœæ zabiegów 

na pocz¹tek tygodnia. Wtedy odsadzaæ 

nale¿y w czwartki lub pi¹tki. Wiêkszoœæ 

zabiegów krycia i inseminacji wykonywa-

nych bêdzie w poniedzia³ki i wtorki. To 

wymaga jednak wizyty osoby obs³uguj¹cej 

w sektorze krycia w niedzielê. Jest to 

bardzo istotne, bowiem znaczna czêœæ 
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Sprzeda¿ hurtowa 
i detaliczna 

artyku³ów do:

üinseminacji (aparatura i sprzêt 
laboratoryjny, szkolenia w zakresie 
produkcji nasienia)

üporodu (urz¹dzenia do diagnostyki 
proœnoœci i porodowe)

üodchowu (szlifierki i cêgi do 
z¹bków,obcinacze ogonków gazowe 
i elektryczne, promienniki i oprawy 
do nich)

üznakowania (kredki i farby w 
aerozolu, tatuownice, cyfry, tusze, 
karbownice, kolczyki i kolczykownice 
oraz pisaki)

üpojenia i karmienia (poid³a 
miskowe, smoczkowe, zraszacze, 
karmid³a dla wszystkich grup 
technologicznych)

üposkramiania (poskromy, 
poganiacze, œrodki antyagresyjne 
i zapobiegaj¹ce kanibalizmowi)

Ponadto szeroki asortyment 
weterynaryjny oraz do 

higieny pracy i pomieszczeñ!

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWO - US£UGOWE "INSATEX - MT”

Kontakt: 
tel./fax: 061 822 01 21
e-mail: biuro@insatex.pl

Adres:
61-615 Poznañ
ul.Madziarska 38

www.insatex.pl
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w g³ównej czêœci, gdzie locha stoi i k³adzie 

siê oraz w czêœci dla prosi¹t (pe³ne 

pod³ogi). Tylko w tylnej czêœci stanowiska 

lochy znajduj¹ siê ruszta u³atwiaj¹ce 

zachowanie czystoœci. Ka¿dy kojec poro-

dowy powinien byæ wyposa¿ony w gniaz-

do dla prosi¹t. Rozwi¹zania tu s¹ bardzo 

proste. Najczêœciej jest to opuszczany 

daszek z mo¿liwoœci¹ zamontowania 

lampy grzewczej. Prosiêta potrzebuj¹ 
o owysokich temperatur, tj. do 28 - 30 C 

w pierwszych dniach ¿ycia. Jest to 

kosztowne i czêsto nierealne do uzyska-

nia w ca³ym pomieszczeniu w okresie 

czaj¹ 2 komory, choæ w praktyce tworzy siê 

3 komory, decyduj¹c siê na d³u¿sze okresy 

„odpoczynku” pomieszczeñ po myciu 

i dezynfekcji.

Jak mo¿na zaplanowaæ organizacjê 

pracy w porodówce, ilustruje poni¿szy 

schemat. Uwzglêdnia on, jako dni wypro-

szeñ, œrody i czwartki, a wiêc dni, w 

których ³atwiej mo¿na dopilnowaæ rodz¹ce 

lochy. W tym celu odsadzenia prosi¹t od 

loch nale¿y planowaæ na czwartki.

Obecnie spotyka siê szereg nowych 

rozwi¹zañ kojców porodowych. Obser-

Wyposa¿enie porodówek

porodowy wykorzystywany jest 7 razy do 

roku. W jaki sposób obliczyæ w³aœciw¹ 

liczbê kojców? Mo¿na przedstawiæ to na 

przyk³adzie stada 50 loch. Gdy za³o¿ymy, 

¿e cykl lochy w stadzie kszta³tuje siê na 

poziomie 2,3 miotu/rok, to w fermie licz¹-

cej 50 loch powinniœmy otrzymaæ w ci¹gu 

roku: 50 loch x 2,3 = 115 miotów. Nastêp-

nie obliczamy okres u¿ytkowania kojca: 28 

dni laktacji + 7 dni na wprowadzenie loch 

przed porodem + 3 dni na mycie i „odpo-

czynek” kojca = 38 dni. Tak wiêc, gdy 

pomno¿ymy 38 dni x 115 miotów, otrzy-

mamy 4370 dni u¿ytkowania kojców 

porodowych. Dziel¹c t¹ wartoœæ przez 

365 dni w roku, otrzymamy potrzebn¹ dla 

tego stada liczbê kojców porodowych, 

tj. 11,97. A wiêc dla stada licz¹cego 50 

loch i pracuj¹cego w rytmie 28-dniowego 

okresu odchowu prosi¹t, potrzebnych jest 

12 kojców porodowych.

W obiektach mniejszych, gdzie 

znajduje siê 3 – 5 kojców porodowych, 

trudno w pe³ni wydzielaæ dla nich od-

dzielne pomieszczenie. Ale nale¿y staraæ 

siê tak zorganizowaæ podzia³ budynku 

chlewni, aby choæ czêœciowo zapewniæ 

spokój karmi¹cym lochom.

W fermach wiêkszych jest to ju¿ 

przedsiêwziêcie wymagaj¹ce przemyœla-

nych decyzji. Przede wszystkim koniecz-

nym staje siê zaprojektowanie oddziel-

nych „komór” na w³aœciw¹, dla cyklu 

produkcyjnego fermy, liczbê kojców poro-

dowych. Najczêœciej do rytmicznej pracy 

wiêkszych ferm (ponad 100 loch) potrzeb-

nych jest 6 komór. To pozwala na pracê 

w tzw. cotygodniowym rytmie. A wiêc 

w ka¿dym tygodniu z 52 tygodni roku, 

lochami proœnymi zasiedlana jest jedna 

komora, a jedna komora jest opró¿niana 

z loch i prosi¹t. Czêœæ mniejszych ferm 

(ok. 50 loch) decyduje siê na tzw. rytm 

3-tygodniowy. Wtedy zazwyczaj wystar-
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wuje siê miêdzy innymi wzrost zaintere-

sowania grupowymi kojcami porodowymi, 

czy te¿ zauwa¿a siê tendencje do 

poszukiwañ rozwi¹zañ, umo¿liwiaj¹cych 

u³atwienie ruchu lochom w kojcu. Jednak 

jak dot¹d, najchêtniej stosowane s¹ kojce 

jarzmowe. Zarówno ze wzglêdu na mo¿-

liwoœæ ochrony prosi¹t przed przygnie-

ceniami, jak i na ³atwoœæ obs³ugi lochy 

i prosi¹t. Oczywiœcie, obecnie stosowane 

jarzma uleg³y znacznym modyfikacjom. 

Po pierwsze musz¹ byæ ³atwe w regulacji, 

zarówno przy dostosowaniu do d³ugoœci 

lochy, jak i do jej wzrostu i masy. Istotnym 

elementem przy w³aœciwej konstrukcji 

jarzma s¹ prawid³owo zamocowane 

„odbojnice”. Maj¹ one spowolniæ ruch 

k³ad¹cej siê lochy i u³atwiæ „ucieczkê” 

prosi¹t. Poza tym, jarzma musz¹ byæ ³atwe 

do unoszenia w górê, aby w ka¿dej chwili 

uwolniæ lochê. Ten system wydaje siê 

najpraktyczniejszy. Wa¿n¹ spraw¹ dla 

zachowania dobrej kondycji loch i zdrowia 

prosi¹t, jest dobrej jakoœci pod³oga. Jeœli 

betonowa, to powinna byæ podœcielona 

s³om¹. Najlepszym rozwi¹zaniem wydaj¹ 

siê kojce z pod³ogami plastikowymi. I to 

fot. M. Gamoñ



starania, aby w stadzie by³o najwiêcej loch 

miêdzy 3 a 6 cyklem reprodukcyjnym. Zbyt 

du¿e zró¿nicowania i zachwianie takiej 

struktury przyczynia siê do obni¿enia 

liczby prosi¹t produkowanych w fermie.
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Jak wynika z powy¿szej tabeli, 

problemem jest uzyskanie skutecznego 

zap³odnienia loszek remontowych. St¹d 

koniecznoœæ wiêkszej liczby kryæ loszek 

kandyduj¹cych do w³¹czenia do stada, 

a wiêc koniecznoœæ przygotowania wiêk-

szej liczby m³odych samic. W póŸniejszym 

okresie wskaŸnik ten znacznie wzrasta, a¿ 

o 10% i wiêcej. Chc¹c wiêc uzyskaæ sta³¹, 

„gwarantowan¹” liczbê prosi¹t, stado 

powinno mieæ odpowiedni¹ strukturê 

liczbow¹ w zale¿noœci od kolejnego cyklu 

wzrasta zazwyczaj do 4-5 miotu, aby 

w dalszych miotach wykazywaæ powoln¹ 

tendencjê do mniej licznych miotów. St¹d 

wiêc niezwykle istotnym jest zachowanie 

w stadzie odpowiednich proporcji wieko-

wych loch przez ca³y czas . Zrozumia³a jest 

chêæ pozostawienia w stadzie dobrze 

rodz¹cych loch w 5 i 6 miocie, i nie do-

konywanie zakupów nowych loszek. 

W krótkim okresie czasu mo¿e jednak staæ 

siê to katastrofalne dla efektywnoœci 

produkcji stada. Koniecznym s¹ wiêc 

Tabela 5. Struktura stada

Cykl 1 18-20% stada

Cykl 2 16-19% stada

Cykl 3 15-18% stada

Cykl 4 14-16% stada

Cykl 5 13-15% stada

Cykl 6 i wiêcej 15-25% stada

zimowym. Jedynie suche gniazdo z lamp¹ 

grzewcz¹ mo¿e zachêciæ prosiêta do 

wspólnego odpoczynku i uzyskania na 

ma³ej powierzchni wysokiej temperatury. 

Lochy w tym czasie potrzebuj¹ zdecydo-

wanie ni¿szych temperatur. Zbyt wysokie 

temperatury zniechêcaj¹ je do pobierania 

paszy, co jest bardzo niekorzystnym zja-

wiskiem w tym okresie. Niezwykle istotne 

jest to, ¿eby lochom u³atwiæ pobieranie 

wody, a w³aœciwie wymusiæ na nich jak 

najwiêksze jej pobieranie.

Na uzyskanie jak najwiêkszej liczby 

miotów od lochy w ci¹gu roku bardzo 

istotny wp³yw ma w³aœciwa struktura 

stada. Jak wynika z wielu badañ i analiz 

przeprowadzanych w stadach o du¿ej 

liczbie loch, skutecznoœæ zap³odnieñ 

kszta³tuje siê bardzo zró¿nicowanie, w za-

le¿noœci od kolejnego miotu. Ciekawe jest 

opracowanie  A. Brown’a (tab. 4).

Struktura wiekowa 
stada - remont stada

Tabela 4. Skutecznoœæ zap³odnieñ 
w ró¿nych cyklach reprodukcyjnych

Kolejne porody Skutecznoœæ zap³odnieñ %

1 79,9

2 88,6

3 91,1

4 92,0

5 90,5

6 91,1

7 i wiêcej 86,4

reprodukcyjnego (tab. 5).

Oprócz wzrostu wskaŸnika wypro-

szeñ, wraz z kolejnym cyklem reproduk-

cyjnym, wzrasta równie¿ liczba prosi¹t 

¿ywo urodzonych. Ten drugi parametr 

Mazowieckie Centrum Hodowli 

i Rozrodu Zwierz¹t Sp. z o.o. w £owiczu

99-400 £owicz  ul. Topolowa 49 

tel. 046 837 07 49

tel./fax 046 837 02 37

NIP 834-16-77-707

e-mail: lowicz_info@mchirz.pl

www.mchirz.pl
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„Do wyboru ró¿ne knury; poziom chlewni skok do góry

mioty liczne, zdrowe œwinki, pe³ne schabu oraz szynki,

a ponadto drogi Panie nie masz knura ju¿ na stanie,

który nie doœæ, ¿e ¿re zbo¿e, to choroby rozwlec mo¿e.”

si¹t maj¹ tendencjê malej¹c¹. Prosiêta 

o niskiej masie cia³a przy urodzeniu cha-

rakteryzuj¹ siê tak¿e s³abym tempem 

wzrostu w okresie do odsadzenia oraz po 

odsadzeniu. Prosiêta, które przy urodze-

niu maj¹ wysok¹ mas¹ cia³a (>1,8 kg), 

odznaczaj¹ siê z regu³y o 1,5 kg wy¿sz¹ 

mas¹ cia³a w dniu odsadzenia, ani¿eli pro-

siêta o masie cia³a przy urodzeniu poni¿ej 

1 kg. Wp³yw wielkoœci masy cia³a przy u-

rodzeniu pozostaje widoczny a¿ do uboju. 

W doœwiadczeniu, w którym porównywano 

zwierzêta o masie cia³a przy urodzeniu 1,3 

kg i 2,0 kg wykazano, ¿e ich masa cia³a 

w wieku 152 dni ró¿ni³a siê istotnie i wyno-

si³a odpowiednio 79 kg i 89 kg.

Siara jest pokarmem o wysokiej kon-

centracji sk³adników od¿ywczych, nie-

zbêdnych do wzrostu oraz immunoglobu-

lin chroni¹cych prosiêta przed dzia³aniem 

bakterii i wirusów. Immunoglobuliny s¹ 

przeciwcia³ami o strukturze bia³kowej, któ-

re pe³ni¹ rolê odpornoœciow¹ w organiz-

mie. Prosiêta po urodzeniu maj¹ bardzo 

s³abo rozwiniêty uk³ad odpornoœciowy 

i praktycznie s¹ w pe³ni zale¿ne od ochro-

ny, jak¹ daj¹ przeciwcia³a zawarte w siarze 

matki. Aktywne substancje, obecne w sia-

rze, zapewniaj¹ biern¹ odpornoœæ na o-

becne w œrodowisku patogeny. Przeciêt-

nie iloœæ pobieranej przez prosiêta siary 

wynosi oko³o 200-500 g. Wydzielanie siary 

trwa od 12 do 48 godzin od rozpoczêcia 

porodu a w trakcie laktacji nastêpuje 

stopniowa zmiana sk³adu (po 6 godzinach 

poziom immunoglobulin typu G zmniejsza 

siê o oko³o 50%). U prosi¹t zdolnoœæ 

absorpcji gotowych przeciwcia³ z siary 

obni¿a siê ju¿ po 6 godzinach od porodu 

Pobranie siary

Na podstawie badañ i obserwacji 

praktycznych wykazano, ¿e kluczowymi 

elementami dobrego odchowu s¹:

ljakoœæ urodzonych prosi¹t (masa cia³a i 

wyrównanie prosi¹t w miocie),

lpobranie pierwszego pokarmu jakim 

powinna byæ odpowiednia iloœæ siary.

Masa prosi¹t przy urodzeniu jest 

podstawowym czynnikiem wp³ywaj¹cym 

na ich prze¿ywalnoœæ, tempo wzrostu 

i masê cia³a przy odsadzeniu. Œrednia 

masa prosi¹t w dniu urodzenia powinna 

wynosiæ 1,3-1,5 kg. Na masê prosi¹t przy 

urodzeniu wp³ywaj¹: rasa, wiek lochy, po-

ziom ¿ywienia loch (szczególnie w ostat-

nim okresie ci¹¿y), b³êdy w ¿ywieniu oraz 

stan zdrowotny loch. W praktyce bardzo 

wa¿nym jest dobre wyrównanie masy cia³a 

prosi¹t w miocie, gdy¿ du¿a zmiennoœæ 

powoduje wiêksze straty w odchowie. 

Czêsto w niektórych miotach jedno lub 

wiêcej prosi¹t charakteryzuje siê nisk¹ 

mas¹ cia³a przy urodzeniu. Prze¿ywal-

noœæ prosi¹t o masie cia³a poni¿ej 1,0 kg 

jest niska a straty w odchowie s¹ wysokie 

i wynosz¹ oko³o 40%. Wraz ze wzrostem 

masy urodzeniowej straty w odchowie pro-

Masa prosi¹t

Dobrze odchowane i silne prosiêta 

s¹ gwarancj¹ uzyskania wysokich 

przyrostów dziennych, dobrego wykorzys-

tania paszy i wysokiej miêsnoœci zwierz¹t 

hodowlanych oraz tuczników. O prawid³o-

wym wzroœcie i rozwoju prosi¹t decyduje 

mlecznoœæ lochy matki a póŸniej wartoœæ 

od¿ywcza i jakoœæ paszy podawanej 

w okresie dalszego odchowu.

Prosiêta s¹ najczêœciej odsadzane 

po ukoñczeniu 4 tygodnia ¿ycia, co po-

zwala na uzyskanie optymalnego okresu 

miêdzymiotu oraz dobrej produkcyjnoœci 

loch. Laktacja trwaj¹ca 4 tygodnie jest 

znacznie mniejszym obci¹¿eniem, szcze-

gólnie dla loch charakteryzuj¹cych siê 

wysok¹ mlecznoœci¹. Dziêki temu, ¿e 

lochy nie s¹ nadmiernie wyeksploatowa-

ne, mog¹ ³atwiej wejœæ w kolejn¹ rujê 

i zostaæ skutecznie pokryte. D³ugoœæ lakta-

cji oraz okresu ja³owienia wp³ywaj¹ bezpo-

œrednio na czêstotliwoœæ oproszeñ a tym 

samym plennoœæ loch. Iloœæ odchowanych 

prosi¹t od jednej lochy w ci¹gu roku jest 

jednym z czynników wp³ywaj¹cych na 

op³acalnoœæ produkcji œwiñ. Wyniki jakie 

obecnie uzyskuj¹, np. producenci w Danii 

(tab. 1), pokazuj¹ jak wiele pozostaje do 

zrobienia w zakresie poprawy iloœci i ja-

koœci produkowanych prosi¹t.

Zasady ¿ywienia
prosi¹t

Marian Kamyczek
Instytut Zootechniki - PIB, Zak³ad Doœwiadczalny Paw³owice

Tabela 1. 
prosiêta (Landsudvalget for Svin - Arsberetning 2008)

Œrednie wyniki produkcyjne w Danii w latach 2005-2007 w fermach produkuj¹cych 

Wyszczególnienie J.m. 2005 2006 2007

2007

25%
najgorszych

ferm

25%
najlepszych

ferm

Iloœæ prosi¹t:

   - na 1 lochê/rok

   - ¿ywo urodzonych/miot

   - odsadzonych/miot

Upadki po odsadzeniu

Przyrost dzienny po odsadz.

szt.

szt.

szt.

%

g

24,3

13,2

11,3

3,8

417

24,9

13,5

11,6

3,2

428

25,2

13,6

11,7

3,1

434

22,2

13,1

10,9

4,1

422

28,1

14,2

12,5

2,2

453
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