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W numerze:

PEN AR LAN od 2011 roku jest częścią Grupy Grimaud.

Grupa Grimaud działa od ponad 40 lat, będąc jednym 
z światowych liderów genetyki zwierząt wielu gatunków 
oraz biofarmacji, dostarczającym szczepionki i półprodukty, 
wykorzystywane w medycynie ludzkiej i zwierzęcej.

Firmą, odpowiedzialną w grupie za rozwój 
sektora genetyki trzody chlewnej jest Choice 
Genetics, spółka, do której należą udziały w:

Newsham Choice Genetics – drugi 
po względem sprzedaży dostawca 
genetyki trzody chlewnej w USA.

PEN AR LAN – lider europejskiego 
rynku genetyki trzody, od 1972 roku 
wyznaczającego standardy genetyczne 
w zakresie takich cen jak: plenność, mięsność, 
tempo wzrostu, czy jakość mięsa.

Dzięki połączeniu Grupy Grimaud z PEN AR LAN w 2011 
roku, powstał światowy lider o globalnym zasięgu działania 
i wybitnych zespołach naukowo-badawczych posiadających 
niezależne, wysokie osiągnięcia w zakresie genetyki trzody.
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Fenomen przetwórcy…
Szanowni
Państwo,

W poprzednim nu-
merze „Przewodni-
ka”  swój  felieton 
podpisałem  tytu-
łem  „Wykorzystać 
dzisiejsze możliwo-
ści”.  Postulowa-
łem,  by  w  oczeki-

waniu na kolejne przełomy w genetyce, które 
są przed nami i których Grupa Grimaud* oraz 
PEN AR LAN będą jednymi z najważniejszych 
autorów, skupić się na maksymalnym wy-
korzystywaniu tych możliwości produk-
cyjnych, które już dziś oferuje współcze-
sna genetyka.

Zwiększanie  zdrowotności  i  wydajności  sta-
da,  zmniejszanie  jego  opóźnienia  genetycz-
nego, wysoka mięsność, plenność, czy szybkie 
tempo wzrostu. Współczesna genetyka po-
wyższe parametry produkcyjne ustawi-
ła na bardzo wysokim poziomie. W pierw-
szych numerach Przewodnika, podawaliśmy 
przykłady  konkretnych  gospodarstw  i  ho-
dowców, osiągających rekordowe wyniki.

Okazało  się,  że  ten  felieton  był  proroczy. 
W ostatnich miesiącach Olga Piekarska nasz 
doradca  ds.  produkcji  kilkakrotnie  spotkała 
się w terenie z uwagami, że wysoka  plenność 
Naimy  bywa  kłopotliwa.  Czy to możliwe, 
że plenność jeden z ważniejszych para-
metrów decydujących o zyskownej pro-
dukcji trzody, może być przez hodowców 
tak postrzegany?  Czy  jedna  z  najważniej-
szych, obok jakości macierzyńskiej, mleczno-
ści i opiekuńczości, cech Naimy, która zadecy-
dowała o jej sukcesie rynkowym na bardziej 
rozwiniętych rynkach, może być wyzwaniem 
dla krajowych hodowców?

Zdumieni tym faktem, stwierdziliśmy, że mu-
simy dogłębnie zbadać przyczynę takiego sta-
nowiska.

Zapytaliśmy więc wprost hodowców o przy-
czynę  ich stanowiska. Usłyszeliśmy w odpo-
wiedzi,  że  gdy  prosiąt  rodzi  się  za  dużo,  lo-

chy nie potrafią ich odchować, a to prowadzi 
to do  strat wśród prosiąt  ssących,  redukują-
cych zyskowność całej produkcji.

Olga Piekarska w artykule który znajdziecie 
na stronie 8. „Gdy lochy rodzą za dużo pro-
siąt…”  rozprawia  się  z  taką  oceną  wska-
zując,  że  na  problemy  żywotności  prosiąt 
wpływa  wiele  innych  czynników,  często  za-
niedbywanych w trakcie produkcji. Przebieg 
ciąży, system żywienia i kondycja loch, prze-
byte choroby w czasie ciąży, status zdrowot-
ny stada  i odpowiednia profilaktyka, opieka 
w okresie laktacji, opieka okołoporodowa, czy 
odpowiednie meblowanie miotów. Zachęcam 
do zapoznania się z tym interesującym arty-
kułem. Przestrzegając  reguł,  o których pisze 
Olga  i  dopilnowując szczegółów produk-
cyjnych można zapobiec wspomnianym 
stratom i wykorzystać plenność, jako 
ważny czynnik w zyskownej produkcji.

Wzorowo  prowadzona  hodowla  pozwala 
więc  w  maksymalnym  stopniu  wykorzysty-
wać potencjał zwierząt, a to oczywiście prze-
kłada  się  na  konkretne  zyski.  Wiele o tym 
mówiono także podczas  tegorocznych 
Warsztatów Złotych Praktyk organizowa-
nych  przez  koncern  PKM  DUDA  w  ramach 
konkursu  Hodowca  Roku.  Tegoroczne spo-
tkania koncentrowały się wokół tematu, 
czy i jak produkować trzodę, by obniżać 
koszty produkcji.

PEN AR LAN, jedyny przedstawiciel genetycz-
ny wśród sponsorów konkursu, przygotował 
dwa  wystąpienia.  Nasi  przedstawiciele  mó-
wili o optymalizacji potencjału genetycznego 
świń, pozwalającej osiągać wyjątkowe wyni-
ki produkcyjne oraz wzorowej organizacji po-
rodówek, dzięki której poprawia się wyraźnie 
wyniki  fermy.  Szkoda,  że  tylko  niewiele  po-
nad 100 hodowców wzięło udział w warszta-
tach i dyskusji. Z doświadczeniach naszych 
doradców technicznych i żywieniowych 
przeprowadzających audyty na fermach 
w całym kraju wynika, że choć poziom 
zarządzania fermami jest coraz wyższy, 
to ciągle znajduje się elementy przeszka-
dzające w osiąganiu maksymalnych moż-
liwości produkcyjnych.

Wartość  dobrej  genetyki  doceniła  natomiast 
rodzina Państwa Wiśnickich. Mamy przyjem-
ność przedstawić w tym wydaniu „Przewod-
nika”  niecodzienną  historię  nie  uznającego 
kompromisów  rzeźnika,  który  niezadowolo-
ny  z  jakości  oferowanych  przez  rynek  tucz-
ników, stał się najpierw tuczarzem, a następ-
nie  hodowcą.  Kiedy  zastanawiałem  się  nad 
fenomenem  przetwórcy,  który  w  stosunko-
wo  krótkim  czasie,  zaczął  osiągać  wysokie 
wyniki produkcyjne, niejednokrotnie wyższe 
od  hodowców  z  pokolenia  na  pokolenia,  do-
szedłem do zaskakującego wniosku.

Brak  rodzinnych  tradycji  hodowlanych, 
a  więc  wiedzy  zasłyszanej,  czy  wyssanej 
z  mleka  matki,  zmusił  tego  przedsiębiorcę 
do oparcia się w całości na wiedzy zewnętrz-
nego  specjalisty,  w  tym  przypadku  PEN  AR 
LAN.  Ten  brak  doświadczeń,  i  tym  samym 
„zastanych nawyków” okazał się tu atutem. 
Konieczność  stosowania  się  do  wskazówek 
doradców produkcyjnych zaowocowała suk-
cesami w hodowli, a to dodatkowo utwierdzi-
ło naszego zleceniodawcę, że wdrażane regu-
ły i procedury mają swój głęboki sens. 

Historia Państwa Wiśnickich jest najlep-
szym dowodem, że hodowla nie jest sztu-
ką, ale zbiorem zasad i procedur, których 
konsekwentne przestrzeganie przyno-
si efekty w wysokich wynikach hodow-
lanych. To ważna lekcja dla wszystkich 
producentów.

Na koniec wspomnę o coraz intensywniejszej 
współpracy w ramach Grupy Grimaud*, po-
między  Newsham  Choice  Genetics  i  PEN  AR 
LAN,  odpowiadających  w  grupie  za  rozwój 
genetyki  trzody  chlewnej.  Już  wkrótce  przy-
niesie  ona  wymierne  rezultaty  dla  klientów 
obu tych firm, ale o tym…. w kolejnym wy-
daniu „Przewodnika”. Dziś z satysfakcją od-
dajemy  piąte  wydanie  magazynu.  Zapra-
szam do lektury!

Stanisław Niemyjski

Prezes Zarządu
PEN AR LAN Polska 

*) PEN AR LAN jest częścią Grupy Grimaud 
od 2011 roku. Więcej o tym pisaliśmy 
w nr 1 Przewodnika z lipca 2011 r.
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dowych, każda dla 16 loch oraz 6 odchowal-
ni  prosiąt  zagospodarowujących  produkcję 
z  porodówek.  Zarówno  porodówki,  jak  i  od-
chowalnie  są  w  100%  zarusztowane  rusz-
tem plastikowym, co pozwala w maksymal-
nym stopniu utrzymać komory w czystości, 
zmniejszyć  nakłady  pracy  i  problemy  z  od-
chowaniem prosiąt na betonie.
Lochy  na  sektorze  krycia  z  rusztem  betono-
wym  utrzymywane  są  w  klatkach  indywi-
dualnych, a w sektorze grupowym zrobiono 
płytką  ściółkę  z  pochyłą  posadzką  i  mecha-
nicznym  wyciągiem  obornika.  Całość  jest 
mechanicznie  wentylowana,  a  każda  komo-
ra  posiada  swój  komputer  sterujący  mikro-
klimatem.  Na  porodówkach,  odchowalniach 
i korytarzach komunikacyjnych zainstalowa-
no CO, chlewnia zimą ogrzewana jest miałem 
węglowym.
W  celach  bioasekuracyjnych,  chlewnię  dla 
loch odgrodzono od tuczarni siatką, a wejście 
do budynku możliwe jest tylko poprzez śluzę 
sanitarną, po wcześniejszym umyciu się pra-
cowników i osób wchodzących.

Genetyka kluczem do sukcesu.
Wiedząc,  że  jedną z najważniejszych 
spraw w dochodowej produkcji prosiąt 
jest stosowana genetyka,  Pan  Bogdan  już 
na  rok  przed  ukończeniem  chlewni,  zaczął 
myśleć nad dostawcą materiału genetyczne-
go. Wybór wydawał się  łatwy i z góry prze-
sądzony, ponieważ gospodarz kupował wcze-
śniej  materiał  jednej  z  firm  genetycznych 
i jakość tucznika mu odpowiadała.
Postanowił  jednak  przyjrzeć  się  dodatkowo 
temu,  co  wówczas  oferował  rynek.  Jednym 
z dostawców, o którym słyszał pochlebne 
opinie była firma PEN AR LAN.

PEN AR LAN…
Przewodnikiem w hodowli.
Kilkukrotne  spotkania  z  doradcą  genetycz-
nym,  wzmocnione  rekomendacjami  od  za-
przyjaźnionych  hodowców,  zaowocowały 
decyzją  o  podjęciu  współpracy  z  tą  właśnie 
firmą. Przesądziły opinie o oferowanej lo-
sze NAIMA, jako bardzo plennej i łatwej 
w prowadzeniu.  Niebagatelne  znaczenie 
miało deklaracja pomocy ze strony dostawcy 
w  rozruchu  chlewni.  Rozpoczynając  dopiero 
przygodę  z  hodowlą  w  cyklu  zamkniętym, 
Pan  Bogdan  potrzebował  wsparcia  w  do-
świadczonym  partnerze.  W  2010  roku  do-
szło do zakupu loszek Naima.

Projekt zasiedlenia fermy zawierał tak-
że szkolenie pracowników.  Dzięki  firmie 
PEN AR LAN, Albert Całka przyszły kierownik 
chlewni oraz syn Sebastian Wiśnicki, przeszli 
czterotygodniowe  szkolenie,  w  dwóch  róż-
nych  fermach.  Było  to  konieczne,  ponieważ 
Pan Albert nigdy nie pracował z lochami, zaj-
mował się wcześniej tylko tuczem.
Następne  etapy  nauki  miały  być  przepro-
wadzone  przez  Doradcę  do  Spraw  Produkcji 
z PEN AR LAN, już w chlewni Pana Bogdana, 
na jego własnych zwierzętach i według ściśle 
określonego planu.
Program  szkoleń  obejmował  pięć  podstawo-
wych wizyt:
1.  w dniu przyjęcia zwierząt na fermie wi-

zyta w celu odbioru zwierząt, oceny kon-
dycji, uwag końcowych, segregacji zwie-
rząt i ich właściwego rozmieszczenia 
w sektorach produkcyjnych, udzielenie 
pierwszych wskazówek żywieniowych, 
analiza całego programu żywieniowe-
go i ustalenia zasad wymiany informa-
cji w zakresie modyfikacji receptur żywie-
niowych.

2.  wizyta produkcyjna 3 tygodnie po zasie-
dleniu, w celu wprowadzenia zagadnień 
z zakresu biotechnologii w rozrodzie, syn-
chronizacji, stymulacji, wykrywania rui, 
pracy z knurami, zbierania informacji 
i tworzenia dokumentacji zootechnicznej 
na fermie.

3.  wizyta produkcyjna 3 tygodnie później, 
w celu przeszkolenia pracowników w za-
kresie inseminacji loch, ustalenia progra-
mu inseminacji loch na fermie, ocena ich 
kondycji itd…

4.  kolejna wizyta na fermie w tygodniu wy-
proszenia w celu oceny kondycyjnej zwie-
rząt, przeprowadzenia zabiegów przy 
prosiętach, opracowania programu roz-
karmiania loch, opanowania zasad wy-
równywania miotów i organizacji pracy 

na porodówce oraz generalnie w fermie.
5.  ostatnia wizyta z tzw. „rozruchu fermy” 

mająca na celu ocenę prosiąt na warchla-
karni i tuczarni, wprowadzenie norm pro-
dukcyjnych, ustalenie rocznych wizyt 
konsultacyjnych.

Plan przewidywał też przeprowadzenie dodat-
kowych wizyt specjalisty w razie konieczności.
Celem projektu było zasiedlenie chlewni zwie-
rzętami o jak najwyższym statusie zdrowot-
nym i jego jak najdłuższe utrzymanie, dlate-
go przeprowadzono badania monitoringowe 
na  tuczarni.  Niestety  wyniki  wyszły  dodat-
nio na mykoplazmę i PRRS, dlatego na 4 mie-
siące przed przywiezieniem loch trzeba było 
wygasić  produkcję  na  tuczarniach,  gdzie 
po sprzedaży zwierząt komory umyto, a całe 
wyposażenie wraz z płotami rozmontowano 
na części pierwsze. Mycie  i dezynfekcja była 
przeprowadzana kilka razy.
Loszki  Naima  przyjechały  na  fermę  w  paź-
dzierniku  2010  roku  i  wtedy  przystąpiono 
do stopniowego wdrażania prac na chlewni.
Rozruch  chlewni  trwa  długo,  a  koszty,  aż 
do  uzyskania  prosiąt  tylko  rosną.  Nic  dziw-
nego,  że  Panu  Bogdanowi  nie  podobało  się, 
że tuczarnie stoją puste, pracujący tam ludzie 
nie mają pracy, a tuczniki do zakładu trzeba 
kupować.
Z  drugiej  strony  prowadzenie  tuczu  i  przy-
wożenie  prosiąt  z  innej  fermy  było  wielkim 
ryzykiem  zawleczenia  kolejnych  chorób. 
Na szczęście PEN AR LAN ma wśród swo-
ich klientów fermy mogące pochwalić się 
bardzo wysokim statusem sanitarnym. 
Wytypowano  chlewnię,  na  której  regular-
nie  prowadzone  są  badania  monitoringowe, 
i  która  mogłaby  sprzedawać  prosięta  Panu 
Bogdanowi,.
Chlewnia ta charakteryzowała się podobnym 
statusem, a loszki pochodziły od tego samego 
dostawcy. W miesiąc po zasiedleniu przyjecha-
ła pierwsza partia prosiąt  i od tej pory funk-
cjonowały  dwie  chlewnie,  co  miało  niebaga-
telny wpływ na sytuację finansową inwestora 
oraz pozwoliło pozyskać dodatkowe środki.

Wyniki hodowlane
Tymczasem na chlewni loch Pan Całka wspól-
nie  z  naszym  doradcą  ds.  produkcji  –  Olgą 
Piekarską, pokonywali następne szczeble wy-
nikające  z  cyklu  produkcyjnego.  Nowy  kie-
rownik  bardzo  szybko  uczył  się  nowych  za-
dań,  potrafił  także  przekazywać  wiedzę 

Bogdan Wiśnicki - Właściciel masarni



8 swoim  trzem  pracownikom.  W  rezultacie, 
Pan Albert może pochwalić się doskonałą or-
ganizacją pracy na fermie i wynikami godny-
mi najlepszych chlewni.
Skuteczność  krycia  za  ostanie  pół  roku  wy-
nosi  95,3%,  a  od  początku  produkcji  89.8% 
co w większości spowodowane jest chęcią po-
krycia loch trudnych na początku produkcji. 
Nasienie knurów Pietrain od początku kupo-
wane  jest  w  Centrum  Pozyskiwania  Nasie-
nia, a na  fermie utrzymywany  jest  tylko  je-
den  knur  –  szukarek,  w  obecności  którego 
odbywa się krycie.
Lochy  po  kryciu  i  potwierdzeniu  ciąży  apa-
ratem  USG  w  30-35  dniu,  przeprowadza-
ne  są  na  sektor  grupowy,  który  jako  jedyny 
na  chlewni  został  źle  zaprojektowany.  Sys-
tem  z  pochyłą  posadzką  na  płytkiej  ściółce 
nie  sprawdził  się.  Dochodzi  na  nim  do  czę-
stych urazów nóg u loch. Dodatkowo wyma-
ga  większych  nakładów  pracy  i  trudno  jest 
na  nim  utrzymać  czystość.  Lochy  stoją  tam 
dotąd, aż na tydzień przed porodem zostaną 
przeprowadzone  na  porodówkę.  System  ten 
jest przeznaczony do przebudowy na system 
rusztowy.
Porody  na  ogół  odbywają  się  w  czwartek 
i piątek, więc postanowiono je zsynchronizo-
wać  i  od  niedawna  w  środę  podawany  jest 
lochom środek wywołujący porody po 24 go-
dzinach.  W  czwartek  po  godz.  21  większość 
loch  jest po porodach,  co  jest bardzo ważne, 
ponieważ pracownicy pracują tylko w dzień: 
od 7 do 15 i od 14 do 21.
Po  porodzie  przeprowadzana  jest  higiena 
okołoporodowa, pępowiny moczone są w jo-
dynie,  obcinane  są  także  ogonki  i  kiełki. 
W przeciągu 3-4 dniach przeprowadzana jest 
kastracja w osłonie antybiotykowej oraz po-

dawane  jest żelazo. Wszystkie  te prace prze-
prowadzają pracownicy chlewni.
Prosięta  odsadzane  są  w  wieku  4  tygodni 
w  osłonie  antybiotykowej.  Lochy  na  dzień 
przed  odsadzeniem  dostają  pół  dawki  po-
karmowej,  a  w  dniu  odsadzenia  karmione 
są  wieczorem  z  uwzględnieniem  programu 
flushingowego.  Z  porodówki  lochy  trafiają 
do sektora grupowego na 3-4 godziny  i  jesz-
cze tego samego dnia przeganiane są do kla-
tek indywidualnych.
Obecnie z danych z programu do prowadze-
nia stada wynika, że za rok 2012 średnia licz-
ba  prosiąt  odsadzonych  wynosi  12  sztuk, 
a  od  początku  chlewni  11,5.  Obecnie  lochy 
wchodzą w trzecie wyproszenia, a 30% stada 
jest pokryta czwarty raz, więc wskaźnik ten 
powinien się jeszcze poprawić.
Prosięta  charakteryzują  się  bardzo  szybkimi 
przyrostami,  w  wieku  8  tygodni  mają  śred-
nio 23 kg, a dziewięciotygodniowe już 28 kg. 
Ponieważ  tuczarnie  są  w  stanie  zagospoda-
rować  tylko  połowę  produkcji,  druga  poło-
wa  prosiąt,  charakteryzująca  się  wysoką 
zdrowotnością  i  potencjałem  genetycznym, 
sprzedawana  jest  w  partiach  po  600  sztuk 
na Ukrainę, gdzie PEN AR LAN realizuje bar-
dzo podobny projekt.
Tuczniki pochodzą z krzyżówki Naima x Pie-
train NN, od których od początku oczekiwa-
no wysokiej mięsności, a także jakości mięsa. 
Pan Wiśnicki podkreśla, że mięso z jego świń 
pozbawione jest wady PSE – czyli mięsa, któ-
re jest blade, miękkie i wodniste, z czym miał 

problemy  tucząc  świnie  w  czasach,  gdy  sa-
modzielnie  kupował  prosięta  na  rynku.  Ich 
ogromną  zaletą  jest  także  bardzo  wysokie 
tempo wzrostu i duża wydajność.
Wysoka  jakość  mięsa  jest  podstawą  do  wy-
produkowania  wysokiej  jakości  produktów, 
z  których  większość  to  wędliny  tradycyj-
ne, często oparte na przepisach z początków 
ubiegłego stulecia, zmodyfikowanych na po-
trzeby obecnych potrzeb i trendów lub recep-
tury własne. Obecnie głównym technologiem 
jest  syn  Arkadiusz,  który  skończył  technolo-
gię żywności na SGGW w Warszawie.

Państwo Wiśniccy są rzadkim przykła-
dem przetwórców mięsa, którzy stali się 
również producentami świń. Okazuje się, 
że gdy ma się determinację, pokorę oraz 
zaufanego i doświadczonego doradcę, 
można w stosunkowo krótkim czasie na-
uczyć się hodowli i zarządzania chlewną 
na takim poziomie, że osiąga się wyniki 
hodowlane najlepszych ferm.

Historia Państwa Wiśnickich jest naj-
lepszym dowodem, że hodowla nie jest 
sztuką, ale zbiorem zasad i procedur, 
których konsekwentne przestrzeganie 
przynosi efekty w wysokich wynikach 
hodowlanych.

  Adam Cichosz  
Doradca Genetyczny PEN AR LAN

Od początku 
chlewni

Od początku 
2012

Ilość prosiąt ogółem  
urodzonych szt/miot

13.9 14.5

Ilość prosiąt żywo urodzonych  
szt/miot

13.0 13.8

Ilość prosiąt martwo 
urodzonych  szt/miot

0.9 0.6

Ilość prosiąt odsadzonych 
szt/miot

11,5 12

Upadki prosiąt do odsadzenia % 11.2 11.5

Ilość prosiąt odsadzonych od 
lochy/rok

27.27 29.09

Skuteczność krycia 89.8 95.3



Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl

Przewodnik w nowoczesnej hodowli Nr 2/2012

9

Powyższe  pytania  tylko  pozornie  wydają 
się  być  dobrym  żartami.  Jeżdżąc  po  terenie 
wielokrotnie  stwierdzałam  z  zaskoczeniem, 
że  niektórzy  moi  rozmówcy  wypowiadając 
te słowa, nie żartowali. Przecież liczbą odcho-
wanych prosiąt określamy opłacalność naszej 
hodowli.  Narzekania  na  wysoką  liczbę  pro-
siąt żywo urodzonych wydają się więc dziw-
ne.  Ich  przyczyna  leży  w  ogromnych  stra-
tach  wśród  prosiąt  ssących  odnotowywane 
na  wielu  fermach.  Hodowcy  przyczynę  pro-
blemów upatrują, w tym, że prosiąt rodzi się 
za dużo i lochy nie potrafią ich odchować.
Dziś chcę więc udowodnić, że przestrzega-
jąc pewnych reguł i dopilnowując szcze-
gółów produkcyjnych można zapobiec 
tym stratom i wykorzystać plenność, jako 
ważny czynnik w zyskownej produkcji.

Jak dbać o prosięta?
O tym jak dbać o  lochę wysokoprośną  i kar-
miącą pisałam w poprzednim numerze, teraz 
kolej na prosięta.
Powtórzmy, że na całym świecie plenność jest 

zaletą. Opierając jednak hodowlę na wysoko-
plennych  lochach,  jak  NAIMA,  trzeba  zacząć 
dbać o nie i ich prosięta, wtedy znacząco obni-
żymy straty prosiąt w okresie laktacji.
O  żywotności  prosiąt  decyduje  wiele 
czynników: 
 » przebieg ciąży (system żywienia i kondy-

cja loch, przebyte choroby w czasie ciąży 
np.: grypa, dobrostan zwierząt itp.)

 » status zdrowotny stada i odpowiednia 
profilaktyka (PRRS, Bruceloza, szczepienia 
na parwowiroze różycę i kolibakteriozę)

 » opieka nad lochami w czasie laktacji
 » przebieg porodu
 » opieka okołoporodowa nad lochą i prosię-

tami
 » odpowiednie meblowanie miotów
 » opieka nad prosiętami w okresie laktacji

Poród
W czasie porodu najważniejszą rzeczą jest za-
bezpieczenie  prosiaka  przed  zmarznięciem. 
Poród  jest  wystarczającym  szokiem  dla  ma-
łego organizmu, więc narażając go dodatko-

wo na szok temperaturowy zmniejszamy mu 
szanse na przeżycie.
Prawie każda porodówka w dzisiejszych cza-
sach wyposażona jest w promienniki ciepła. 
Sposób i długość ich użytkowania uzależnia-
my  od  warunków  jakie  panują  na  obiekcie. 
W okresie jesienno – zimowym dobrze jest za-
palać lampy od razu przy porodzie, albo, jeże-
li porody nie są nadzorowane, już około doby 
przed planowanym porodem.
W czasie samego porodu zaleca się zawiesze-
nie lampy za zadem lochy, aby prosiaki szyb-
ciej  wyschły  i  się  rozgrzały.  Prosiak,  który 
się rozgrzeje od razu  idzie do sutka, aby na-
pić się mleka. Im szybciej pobierze siarę, tym 
ma większe szanse na przeżycie i zdrowie.

Uwaga: Jeżeli prosiak rozgrzewa się kil-
ka godzin po porodzie to zabieramy mu 
szanse na przyswojenie jak największej ilo-
ści przeciwciał zawartych w siarze mat-
ki. Pamiętajmy, że już po kilku godzinach 
po urodzeniu zaczyna spadać przyswajal-
ność przeciwciał przez organizm prosiąt.

Gdy lochy rodzą za 
dużo prosiąt to…

…hodowca więcej zarabia!

Plenność obok cech macierzyń-
skich jest jedną z najważniejszych 
zalet lochy hodowlanej. Taka jest 
opinia większości hodowców 
i specjalistów od zarządzania fer-
mami. Dlaczego więc odwiedzając 
producentów zaopatrzonych 
w genetykę PEN AR LAN słyszę 
często, że nasze lochy rodzą 
za dużo prosiąt? Czy jedna z naj-
ważniejszych cech Naimy, która 
zadecydowała o jej sukcesie ryn-
kowym na bardziej rozwiniętych 
rynkach, może być problemem 
dla krajowych hodowców?
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Najlepsza sytuacja to taka, kiedy prosiak już 
kilka  minut  po  porodzie  jest  w  stanie  dojść 
do sutka i wypić potrzebną mu porcje mleka. 
Wyłączenie  lamp  uzależniamy  od  zachowa-
nia prosiąt.  Jeżeli prosięta zbijają się w kup-
ki, to znak, że jest im zimno (należy się wtedy 
spodziewać  niższych  przyrostów  lub  biegu-
nek). W takiej sytuacji należy włączyć promien-
niki, nawet jeżeli są to prosięta odsadzone.

Obserwacje własne: Jak w wielu po-
przednich artykułach podkreślę raz jesz-
cze, że opiekę nad prosiakami w czasie 
porodu najlepiej modyfikować w oparciu 
o własne obserwacje zwierząt. Na przy-
kład jeżeli pomimo promienników ciepła 
prosiaki długo „dochodzą” do siebie, nale-
ży pomyśleć nad dodatkowym wycieraniem 
prosiąt i dostawianiem ich do sutków. 
Czasem dla ograniczenia strat warto wpro-
wadzić jakiś preparat energetyczny dla naj-
słabszych (np. Duphalite, czy glukoza).

Pępowina
Kolejną  ważną  rzeczą  jest  ocenienie  co  ro-
bić z pępowiną po porodzie. Z doświadczenia 
wiem, że nie ma jednego zalecenia. To co zro-
bimy z pępowinami zależy od sytuacji na fer-
mie.  Na  niektórych  fermach  nie  trzeba  nic 
z nimi robić, usychają i same odpadają. Na in-
nych fermach pępowiny są tak ukrwione lub 
lochy są tak nieostrożne, że trzeba je obrywać 
(ucinać), aby przez przypadek nie urwały się 
za  krótko.  W  skrajnych  przypadkach  należy 
je obwiązać nicią, żeby uniknąć wykrwawie-
nia się. Obowiązkowo także dezynfekujmy 
kikuty pępowin! Jako profilaktykę przed 
streptokokozą!

Odsadzenia
Wyrównujmy  szanse  dostępu  do  sutków 
w  licznych  miotach.  Warto  wiedzieć  ile  sut-
ków ma każda z proszących się  loch. W wy-
padku, gdy prosiąt urodzi się dużo więcej niż 
jest czynnych sutków, dobrym sposobem (wy-
próbowanym na wielu fermach, w tym rów-
nież  wielkotowarowych)  jest  zastosowanie 
częściowego odsadzania prosiąt.
Wybieramy  kilka  największych  i  najsilniej-
szych  sztuk w miocie  (tym prosiętom raczej 
nie grozi hipoglikemia) i wkładamy je co go-

dzinę, na 40 minut do skrzynki umieszczonej 
pod lampą (dłuższej izolacji od matki nie po-
lecam, bo świeżo urodzony prosiak powinien 
pobierać mleko średnio co 40 minut).
Wszystkie mniejsze i słabsze prosięta są cały 
czas  przy  matce  i  mają  dostęp  sutków.  Taki 
zabieg  wystarczy  przeprowadzać  przez 
pierwsze  8  godzin.  Po  tym  czasie  prosiaki 
same  ustalą  sobie  kolejkę  do  sutków.  Jeżeli 
spotykamy sytuację, że większość loch w gru-
pie okazało się bardzo plenne, zabieg ten prze-
prowadzamy dzień, najwyżej dwa. Na wielu 
fermach, na których pomagam hodow-
com, zdarza się, że niektóre lochy odcho-
wują więcej niż 14 prosiąt.  Owszem,  pro-
siaki mogą być niewyrównane w miocie, ale 
każde  przy  odsadzeniu  ma  wystarczająca 
masę i kondycję, żeby poradzić sobie na war-
chlakarni.

Jak budować odporność?
Istotną sprawą decydującą o przeżywalności 
prosiąt w pierwszym tygodniu  i zdrowotno-
ści,  w  kilku  kolejnych  tygodniach  życia  jest 
pozostawienie  prosiąt  przy  biologicznych 
matkach przez 24 godziny po porodzie. Znaj-
dziemy tę zasadę w każdej książce dotyczącej 
hodowli trzody chlewnej, niezależnie od roku 
wydania. Ta zasada jest niestety bardzo czę-
sto  łamana.  Nie  będę  tutaj  rozpisywać  się 
na temat fizjologii, ale teoria ta, ma związek 
z  pobraniem  ciał  odpornościowych  od  mat-
ki. Ciała odpornościowe obcej matki oczywi-
ście zostaną wchłonięte w pierwszych godzi-
nach  życia,  podobnie  jak  te  od  biologicznej, 
ale w większości będą rozpoznane przez orga-
nizm jako zwykłe białko, a nie białko odpor-
nościowe i zwierzę nie nabierze odporności.

Meblowanie miotów
Kolejnym  czynnikiem  determinującym  prze-
żywalność  prosiąt  ssących  jest  odpowiednie 
meblowanie  miotów.  Najważniejszą zasa-
dą meblowania jest: jak najmniej miesza-
nia prosiętami, między miotami.  Prosia-
ki przekładamy, żeby uzupełniać niedobory 
lub odejmować nadwyżki prosiąt w miocie. 
Jeżeli  już  zmieniamy  matkę,  to  przekłada-
my  miedzy  lochami  tylko  największe  i  naj-
silniejsze prosiaki.
Zaraz  po  porodzie,  prosiak  zapamiętuje  za-
pach i smak mleka swojej matki. Zmieniając 
mu matkę, chcąc nie chcąc zabieramy mu 
przynajmniej jedno karmienie (pomijając 
ewentualne problemy z przyjęciem no-

wych prosiąt przez lochę). Jeżeli prosiak 
jest słaby skazujemy go na śmierć gło-
dową.  Silne  prosiaki  potrafią  sobie  wywal-
czyć pozycję w nowym stadzie. Pamiętajmy, 
że w stresie prosięta rosną i przybierają wol-
niej, nawet jeżeli jedzą regularnie.

Laktacja
Starajmy  się  zapewnić  lochom  najlep-
szy  start  laktacji.  Zamiast  zabierać  prosia-
ki  (bo są za małe,  lub „nie dają sobie rady”) 
to starajmy się „namówić”  lochę do karmie-
nia  –  mamy  na  to  tylko  trzy  pierwsze  dni. 
O sposobie jak przekonać lochę do karmienia 
pisałam w poprzednim numerze.

Po  kilku  dniach  laktacji  ujawnia  się,  ile  tak 
naprawdę locha ma czynnych sutków – czyli 
tych z których płynie mleko przez cały okres 
laktacji (zaraz po porodzie mleko będzie pły-
nęło z wszystkich drożnych strzyków).

Bardzo ważną sprawą jest dobre rozpozna-
nie,  kiedy  locha  ma  problem  z  laktacją, 
a kiedy  jej  „program karmienia”  jest usta-
wiony  na  konkretną  liczbę  prosiąt.  Pamię-
tajmy, że to ile prosiąt będzie w stanie wy-
karmić  locha  w  czasie  laktacji  wyznacza 
pierwsza laktacja.

Pierwiastki  powinny  karmić  tyle  prosiąt  ile 
jest drożnych sutków – 1 lub 2 prosiaki (o tym 
też już wspominałam poprzednio). Jeżeli cały 
miot nam słabnie to musimy ratować lakta-
cje, a  jeżeli słabną nam pojedyncze prosiaki, 
podczas,  gdy  reszta  miotu  jest  ładna,  to  lo-
cha ma już „zaprogramowaną” liczbę prosiąt 
do odkarmienia. W takim przypadku ważne 
jest, żeby regularnie tworzyć „mamki” zastęp-
cze dla słabnących prosiąt. Nie trzeba tego ro-
bić codziennie, wystarczy raz, dwa razy w ty-
godniu.  Jeżeli prosiaka odbierzemy do matki 
odpowiednio wcześnie, to ma on duże szanse 
być odsadzonym w terminie i w dobrej wadze 
–  jest  to bardzo  istotne dla opłacalności,  za-
chowania  grup  technologicznych  na  fermie 
oraz utrzymanie statusu zdrowotnego stada.

Dokarmianie
Kolejnym ważnym elementem w opiece nad 
prosiakiem  ssącym  jest  sposób  dokarmia-
nia paszą  i oczywiście  stały dostęp do świe-
żej wody. Przyzwyczajenie prosiaka do pobie-
rania wody jest bardzo istotnym elementem 
przygotowującym do samodzielnego funkcjo-
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nowania na warchlakarniach. Ponieważ pro-
sięta mają bardzo czuły węch, dlatego ważne 
jest aby woda nie była zabrudzona i stęchła. 
Takiej  wody  prosięta  nie  będą  chciały  pić, 
a co za tym idzie nie nauczą się jej pobierać 
ze smoczków.

Pamiętajmy, że pierwsza pasza prosiąt 
jest najdroższą w produkcji tucznika. Nie 
wiem skąd bierze się przeświadczenie wśród 
rolników że tę pasze trzeba skarmiać do woli 
już  od  pierwszych  dni  życia  (w  praktyce  je-
den prosiak przez okres laktacji zje tylko oko-
ło 0,6 kg). Przez pierwsze 10 dni życia, prosia-
kom  wystarcza  w  zupełności  mleko  matki. 
Podawanie  maluchom  paszy  w  tym  czasie 
ma  na  celu  nauczenia  pobierania  przez  nie 
paszy, a nie uzupełnianie diety (tylko w skraj-
nych przypadkach – np. śmierć matki może-
my  wykorzystywać  prestartery  jako  paszę 
podstawową  lub  uzupełniającą  preparaty 
mleko zastępcze).

Prosię w pierwszych dniach życia traktu-
je paszę jako coś do zabawy, a nie do je-
dzenia.  Prestartery  są  tak  komponowane, 

że  ich głównym atutem oprócz wartości od-
żywczych jest zapach i to właśnie on przycią-
ga prosiaki do korytka. Jeżeli pasza długo za-
lega w korytku przesiąka zapachem chlewni, 
a więc przestaje zachęcać prosięta do podej-
ścia.

Odsadzenie
Po  czterech  tygodniach  laktacji,  nadchodzi 
czas  odsadzenia.  Jest  to  bardzo  istotny  etap 
w  produkcji  przyszłego  tucznika.  W  okresie 
około  odsadzeniowym  wielu  hodowców  od-
notowuje  wysokie  straty  pomimo,  że  status 
zdrowotny  jest  unormowany  i  prowadzona 
jest odpowiednia profilaktyka.
Niestety istnieje jeszcze coś takiego jak stres, 
który  powoduje  znaczny  spadek  odporności 
prosiąt  i  słabsze  sztuki  zaczynają  chronicz-
nie  chorować,  co  w  konsekwencji  prowadzi 
do zatrzymania wzrostu albo nawet upadku.
Przede  wszystkim  żelazną  zasada  jest  wpę-
dzanie zwierząt na porządnie umytą, dobrze 
zdezynfekowaną,  wysuszoną,  wywietrzo-
na i ogrzaną komorę. Musimy ustawić odpo-
wiednią dla liczby zwierząt, liczbę stanowisk 
do pobierania paszy. Musimy mieć przygoto-

wane  odpowiednio  liczne  poidła  w  zależno-
ści od liczebności prosiąt w kojcu. Najbardziej 
optymalne  jest  jedno  poidło  na  piętnaście 
sztuk.  Poidła  przy  autokarmnikach  radzę  li-
czyć jako dodatkowe.

Ważne  jest,  aby  zapewnić  zwierzętom  od-
powiednio  długi  dzień  świetlny.  Potrzebu-
ją czasu na pobranie odpowiedniej  ilości pa-
szy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy dzień jest krótki. Jeżeli mamy problem 
z różnicowaniem się zwierząt w kojcach war-
to  pomyśleć  o  wprowadzeniu  tzw.  światła 
nocnego (żarówka o małym natężeniu świa-
tła  palona  przez  noc,  aby  najsłabsze  sztuki 
trafiły do karmideł, gdy reszta stada śpi).

Dokładność i konsekwencja!
Pamiętajmy, że „diabeł tkwi” w szczegółach, 
a jeżeli chodzi o prosiaki to szczegółów do do-
pilnowania  jest  bardzo  dużo.  Najważniej-
szą (!) sprawą jest regularna obserwacja 
zwierząt, aby jak najszybciej wyłapać 
nieprawidłowości i naprawić je. To cze-
go więc tak naprawdę najbardziej braku-
je na chlewniach to dokładności i konse-
kwencji.

Pracujemy dla zysku!
Zapewniam,  że  dopilnowując  szczegółów 
zauważymy,  że  tuczników  jest  więcej,  bez 
zwiększania liczby loch w stadzie, a to będzie 
oznaczało, że… dany hodowca zarobi więcej 
na swojej produkcji!

  Olga Piekarska  
Doradca ds. Produkcji PEN AR LAN

Wyniki loszek F1 Naima za 2011 r.

Naima 2011 10% najlepszych  
chlewni Naima

30 % najlepszych   
chlewni Naima 

Średnia  Naima

Liczba miotów 10 432 34 959 96 693 

Całkowicie urodzone 14.7 14.4 14.1 

Żywo urodzone 13.9 13.6 13.2 

Odsadzone/loche/miot 12.6 12.1 11.5 

Odsadzone/lochę produkcyjną/rok 32.1 30.1 28.2 

Liczba miotów/lochę wybrakowaną 6.2 6.1 6.0 

Liczba prosiąt odsadzonych/lochę 
wybrakowaną

78.1 74.1 69.0 
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PEN AR LAN na Warsztatach 
Złotych Praktyk

„Jak dobrą organizacją porodówek poprawić wyniki fermy”

Już kilka miesięcy trwa dziewiąta edycja konkursu Hodowca Roku, wyła-
niającego najlepszych w danym roku hodowców żywca wśród dostaw-
ców Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA. PEN AR LAN jest jednym 
z głównych sponsorów konkursu i jedynym z obszaru genetyki trzody. 
Ważną częścią konkursu już drugi rok z rzędu są Warsztaty Złotych Prak-
tyk w hodowli trzody. Tegoroczne spotkania koncentrowały się wokół 
tematu, czy i jak produkować trzodę by obniżać koszty produkcji.

Organizator konkursu, czyli PKM Duda zapla-
nował w tym roku trzy spotkania z hodow-
cami.  Odbyły  się  one  w  Bydgoszczy,  Kłodzie 
k. Rydzyny i Piotrkowie Trybunalskim. Pierw-
sze  z  nich  skierowane  było  do  producentów 
z województwa kujawsko-pomorskiego, dru-
gie wielkopolskiego, a trzecie łódzkiego i ma-
zowieckiego.
„Tematyka wykładów została dobrana nie-
przypadkowo. – powiedział redakcji Prze-
wodnika, Grzegorz Ograbek Dyrektor 
ds. Ekonomicznych i Surowcowych PKM 
DUDA SA – Ceny żywca wieprzowego ro-
sną skokowo od wielu miesięcy. Odciska się 

to negatywnie na wynikach finansowych za-
kładów mięsnych, zwłaszcza ubojni. Z kolei 
zyski hodowców ograniczają wysokie kosz-
ty produkcji. Postanowiliśmy więc wspól-
nie ze sponsorami konkursu poruszyć tema-
ty, które mogą prowadzić do zmniejszenia 
kosztów produkcyjnych – dodaje Grzegorz 
Ograbek.”

Ponieważ  założeniem  warsztatów  było, 
że  wśród  zaproszonych  hodowców  mieli 
być  zarówno  hodowcy  prowadzący  produk-
cję zamkniętą, jak i otwartą, PEN AR LAN zo-
stał poproszony przez organizatora konkursu 

o przygotowanie tematyki prezentacji, która 
wskaże możliwe obszary poprawy zarządza-
nia  fermą hodowlaną, prowadzące do wzro-
stu  rentowności  produkcji  oraz  poruszy 
aspekt właściwej genetyki w kontekście moż-
liwych oszczędności w produkcji.

Postanowiliśmy przedstawić 
dwa tematy:
„Jak dobrą organizacją porodówek popra-
wić wyniki fermy”  – prelegentem była 
Olga Piekarska Doradca ds. Produkcji PAL 
oraz „Optymalizacja potencjału genetyczne-
go świń”  –  przedstawionego  przez Danie-
la Urbaniaka Doradcę Genetycznego i Ży-
wieniowego PAL.

„ Jak dobrą organizacją porodówek po-
prawić wyniki fermy”
Olga Piekarska  podzieliła  swoje  wystąpie-
nie  na  dwie  części.  W  pierwszej  skoncentro-
wała  się na  lochach:  co  jest wyznacznikiem 
ich opłacalności, locha prośna na porodówce, 
kwestii samego porodu oraz ważnej sprawie 

kamienia  lochy  karmiącej.  W  drugiej  części 
mowa  była  o  prosiakach  ssących  i  odsadzo-
nych,  a  wiec  o  pielęgnacji  podczas  porodu, 
meblowaniu  miotów,  dokarmianiu  prosiąt, 
odsadzaniu i zużyciu pasz.

3 pierwsze dni po porodzie są najbardziej strategicznymi dla przebiegu laktacji i w opiece 
nad lochami – przekonywała Olga Piekarska z PEN AR LAN Polska

Co jest wyznacznikiem  opłacalno-
ści lochy?
 » Krótkie i kontrolowane okresy jało-

wienia loch
 » Wysoka skuteczność oproszeń
 » Wysoka liczba żywo urodzonych pro-

siąt
 » Żywotność i kondycja prosiąt
 » Ustabilizowany status zdrowotny 

zwierząt i odpowiednia profilaktyka
 » Niski współczynnik śmiertelności 

zwierząt
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Ponad stu hodowców wysłuchało za-
gadnień związanych z wykorzystaniem 
surowców ubocznych oraz kiszone-
go ziarna kukurydzy (CCM) w żywie-
niu tuczników, naturalnych metodach 
wspomagania funkcji rozrodczych loch, 
podstawowych błędach związanych 
z podawaniem leków, prowadzących 
do kosztownych konsekwencji, a zwłasz-
cza zaniedbań w profilaktyce chorób, 
czy wykład o metodach utrzymywania 
trzody chlewnej w świetle najnowszych 
wymogów Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem merytorycznym warsz-
tatów jest tzw, Strefa Wiedzy, którą zna-
leźć można na stronie internetowej kon-

kursu. Po zalogowaniu się do niej można 
zapoznać się nie tylko z prezentacjami 
z zakończonych warsztatów, ale także 
z kilkudziesięcioma tekstami poświęco-
nym różnym aspektom hodowli trzody, 
od żywienia do kwestie genetyki trzody. 

Ci którzy jeszcze nie mają hasła dostępo-
wego mogą go łatwo zdobyć na stronie 
internetowej konkursu www.hodowca-
roku.pl lub kontaktując się z biurem or-
ganizatora biuro@hodowcaroku.pl.
W celu zdobycia materiałów konferen-
cyjnych przygotowanych przez PEN AR 
LAN można również skontaktować z biu-
rem firmy: biuro@penarlan.pl

Olga  przez  kilka  lat  zarządzała  fermą  4000 
loch. W PEN AR LAN Polska odpowiada za wy-
niki  produkcyjne  na  fermach  hodowlanych 
i towarowych. Specjalizuje się w przeprowa-
dzaniu  audytów  produkcyjnych,  w  zakresie 
kontroli  wyników  produkcyjnych,  zarządza-
nia stadem. Stanowi wsparcie techniczne dla 
wszystkich nowo zasiedlanych ferm.
Duże doświadczenie Olgi  i częste odwoływa-
nie się do praktycznych sytuacji powodowa-
ło,  iż  jej  wystąpienie  spotkały  się  z  dobrym 
przyjęciem przez przybyłych hodowców i kil-
koma zaproszeniami na fermy w celu wyko-
nania  audytu  i  oceny  możliwości  poprawy 
wyników produkcyjnych.

„Optymalizacja potencjału genetycz-
nego świń”
Daniel Urbaniak  to  doradca  genetyczny 
i  żywieniowy  obsługujący  strategicznych 
klientów PEN AR LAN.  Jego  specjalizacją  jest 
definiowanie potrzeb pokarmowych zwierząt 
PEN  AR  LAN  w  celu maksymalnego wykorzy-
stania ich zapisanego potencjału genetycznego.

Prawie 10 letnia praktyka Daniela pełna jest 
przypadków i dowodów, że dobrze prowadzo-
na hodowla pozwala na maksymalne wyko-
rzystywanie  tych  możliwości,  które  już  dziś 
oferuje współczesna genetyka w zakresie wy-
dajności  stada,  zmniejszania  opóźnienia  ge-
netycznego,  uzyskiwania  maksymalnej  mię-
sności, plenności oraz tempa wzrostu.
Prezentacja  Daniela  Urbaniaka  dotyczyła 
właśnie  wymagań  żywieniowych  zwierząt 
PEN  AR  LAN  i  zawierała  przykłady  jak  zbi-
lansowany  odpowiednio  pokarm  uwalnia 
najlepsze wartości zwierząt, zwiększając zy-
skowność  produkcji  oraz  jakie  straty  powo-
duje niewłaściwa dieta.

  Zespół redakcyjny PEN AR LAN

„Prawidłowe żywienie loch to istotny warunek zwiększania wydajności reprodukcyjnej, ma więc konkretne 
znaczenie ekonomiczne” podkreślał Daniel Urbaniak Doradca Genetyczny i Żywieniowy PAL
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„Ileitis” – zapalenie 
jelita biodrowego
Ileitis  występuje  na  całym  świecie,  a  Law-
sonia  intracellularis  (bakteria  o  spiralnym 
kształcie żyjąca tylko wewnątrzkomórkowo, 
w komórkach błony śluzowej jelita świń) jest 
stwierdzana zarówno w małych, jak i dużych 
stadach, bez względu na typ i stopień inten-
sywności produkcji. W Europie już ponad 80% 
gospodarstw  jest  zakażonych,  a  choroba  nie 
omija także hodowli o wzorowej higienie i or-
ganizacji produkcji.

Nasilone występowanie Ileitis w ostatnich 
latach może mieć związek z intensyfikacją 
produkcji trzody i zwiększonym remon-
tem stada importowanymi loszkami oraz 
wycofaniem w 2006 roku, antybiotyko-
wych stymulatorów wzrostu.

Opanowanie  innych  problemów  zdrowot-
nych  jak  parazytozy  i  dyzenterii  świń,  po-
zwoliło  Ileitis  na  wysunięcie  się  „na  pierw-
szy  plan”  schorzeń  przewodu  pokarmowego 
świń.

Zakażenie
Do  zakażenia  dochodzi  drogą  doustną  przez 
kontakt z kałem nosicieli. Możliwe są zakaże-
nia wielokrotne, a bakteria może z łatwością 
być  przenoszona  przez  sprzęt,  buty,  itd.  Za-
każone  świnie  są  siewcami  Lawsonia  Intra-
cellularis,  a  siewstwo  obserwowane  jest  już 
7 – 14 dnia po zakażeniu. Zarazek wydalany 
jest nieregularnie, z kałem, w związku z tym 
otrzymujemy czasami wyniki ujemne w ba-
daniach kontrolujących zakażenie.
Bakteria  jest  wrażliwa  na  popularne  środki 
dezynfekcyjne  i  chlor.  W  niskich  temperatu-
rach od 5 do 15 °C może jednak przeżyć w śro-
dowisku do 14 dni.

Lawsonia intracellularis powoduje nadmier-
ną  proliferację  (rozrost)  niedojrzałych  ka-
mórek  nabłonka  jelit,  co  prowadzi  do  zabu-
rzeń we wchłanianiu substancji odżywczych 
i wody w jelicie – postać przewlekła zwana 
jest adenomatozą. Bakteria ta dodatkowo ob-
niża odporność miejscową w przewodzie po-
karmowym.  Widoczne objawy zakażenia 
to obok biegunki, przede wszystkim mniejsze 
przyrosty, gorsze wykorzystanie paszy i zaha-
mowanie wzrostu świń.

Spotykana obecnie często ostra i nadostra po-
stać Ileitis wywołana zakażeniem Lawsonia 
Intracellularis,  prowadzi  w  późnym  okresie 
tuczu do uszkodzeń naczyń krwionośnych je-
lita oraz do wewnętrznych krwotoków, pro-
wadzących nawet do śmierci świń.

Straty ekonomiczne
Straty powodowane przez Ileitis wynikają z:
 » obniżenia przyrostów dziennych (8 

do 30%)

 » pogorszenia wykorzystania paszy 
(6 do 33%)

 » dłuższy okres tuczu
 » dodatkowych kosztów leczenia (długo-

trwałego podawania antybiotyków)
 » silnie zróżnicowanych partii tuczników
 » pogorszenia jakości poubojowej tusz (gor-

szej mięsności)
 » upadków (szczególnie w ostrym przebiegu 

formy krwotocznej)

Pierwsze objawy chorobowe Ileitis nie zawsze 
są wyraźnie widoczne. Brak objawów klinicz-
nych powoduje, że hodowca, a często nawet 
lekarz weterynarii „lekceważą” zaistniałą sy-
tuację. Taki stan prowadzi już po kilku miesią-
cach  do  obniżenia  rentowności  produkcji,  za-
grażającej nawet egzystencji gospodarstwa.

Formy i objawy

Forma przewlekła: występuje głównie jako 
tzw.  adenomatoza  jelitowa.  Chorują  na  nią 
świnie w wieku 8 -16 tygodni, a choroba ce-
chuje  się  powolnym  przebiegiem  zakażenia 
w obrębie grupy. Do maksymalnego nasilenia 
objawów klinicznych dochodzi w 3 tygodniu 
po zakażeniu.

Typowym  objawem  jest  biegunka,  często 
przejściowa  lub  nawracająca.  Kał  może  być 
o różnej konsystencji (od gęstej do wodnistej), 
bez śluzu i bez domieszki krwi. Biegunka wy-
stępuje u ok. 25% świń w grupie. Najczęściej 
przypomina on swoim wyglądem kał bydlę-
cy lub zaprawę cementową. Wygląd kału nie 
zawsze pozwala jednak na postawienie pew-
nej diagnozy.

W przebiegu formy przewlekłej śmiertelność 
jest  niska,  ale  u  ok.  10-15%  świń  występuje 
zahamowanie wzrostu  i niedwracalne  char-
łowacenie.

Przebieg ostry: określany jest jako enteropa-
tia krwotoczna. Dotyczy on świń w wieku 4 
– 6 miesięcy (młode loszki, tuczniki na krót-

Adenomatoza, jako przyczyna 
ogromnych strat w hodowli świń 

Już ponad 80 % gospodarstw w Europie zakażonych jest adenomatozą. 
Choroba nie omija również hodowli o wzorowej higienie i organizacji 
produkcji. O jej objawach i profilaktyce pisze współpracujący z PEN AR 
LAN Polska lekarz weterynarii, Wiesław Niewitecki. 
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ko przed odstawą). Początek zachorowań jest 
bardzo gwałtowny. Objawy kliniczne to czer-
wony (krwawy)  lub czarny kał, bladość skó-
ry, niepokój i brak apetytu chorych zwierząt. 
W formie ostrej, śmiertelność oscyluje pomię-
dzy 15 – 50%.

Forma podkliniczna (bezobjawowa):  jest 
coraz  bardziej  powszechna.  Cechuje  się  ona 
brakiem klinicznych objawów chorobowych. 
Dochodzi  jednak  do  obniżenia  przyrostów 
dziennych,  wysokiego  i  pogarszającego  się 
zużycia paszy oraz znacznego zróżnicowania 
grup tuczników.

Rozpoznanie choroby
Rozpoznanie Ileitis oparte jest na badaniu kli-
nicznym, badaniu sekcyjnym oraz badaniach 
laboratoryjnych i ocenie parametrów produk-
cyjnych w tuczu. Ze względu na łatwość wy-
konania na szczególną uwagę zasługują naj-
nowsze  metody  badań  serologicznych,  czyli 
test ELISA (Enterisol Ileitis ELISA) oraz PCR.

Metody kontroli
Obecnie w Polsce stosowane są dwie me-
tody kontroli Ileitis,  najbardziej  popular-
na to podawanie antybiotyków od zakażenia 
(wyznaczonego  na  podstawie  badan  serolo-
gicznych), do końca tuczu, tzw. system ciągły 
lub pulsacyjny. Zastosowanie antybiotyków 
jest  ograniczone  koniecznością  wielotygo-
dniowego  podawania  oraz  coraz  bardziej 
restrykcyjnym  stosowaniem  premiksów 
leczniczych.

Druga metoda to pełna profilaktyka 
szczepionką przeciwko Ileitis pod nazwą 
Enterisol®, przeznaczoną dla świń w wieku 
od 3 tygodni życia (także dla loszek i loch). Po-
dawana jest jednokrotnie, w wodzie do picia 
lub bezpośrednio do pyska. Szczepienie to za-
pewnia aktywną odporność powstającą po 3 
tygodniach  od  szczepienia  i  trwającą  conaj-
mniej  17  –  22  tygodni.  Szczepienie  przepro-
wadza  się  na  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
spodziewanym zakażeniem (moment zakaże-
nia możemy określić testem ELISA).

Wnioski i zalecenia
Na  zakończenie  wnioski  i  zalecenia  dla 
praktyki:

 » Ileitis jest chorobą bardzo rozpowszechnio-
ną i powodującą ogromne straty głównie 
w tuczu. Schorzenie to stanowi obecnie 
w wielu krajach jeden z trzech najważniej-

szych ekonomicznie problemów zdrowot-
nych o tle zakaźnym.

 » specyfika wenątrzkomórkowej bakterii 
Lawsonia intracellularis oraz mało typo-
we objawy kliniczne przez wiele lat utrud-
niały diagnozę Ileitis. To rozpoznanie jest 
nadal utrudnione przez często bezobjawo-
wy przebieg choroby.

 » do postawienia pewnej diagnozy obok 
badania klinicznego konieczne są badania 
laboratoryjne.

 » test ELISA jest obecnie najtańszym i naj-
bardziej miarodajnym testem do rutyno-
wego stosowania i umożliwia określenie 
momentu zakażenia w danym stadzie 
oraz odpowiednie zapalanowanie leczenia 
i profilaktyki.

 » antybiotyki są skuteczne w ograniczaniu 
skutków Ileitis, ale wymagają ciągłego po-
dawania i nie eliminują bakterii. Prawne 
ograniczenie zmniejszają praktyczną moż-
liwość szerokiego zastosowania antybioty-
ków w przyszłości.

 » szczepionka jest prostą w użyciu, sku-
teczną i ekonomicznie uzasadnioną drogą 
ograniczenia strat powodowanych przez 
Ileitis.

 dr n.wet. Wiesław Niewitecki 
Główny Lekarz Weterynarii PEN AR LAN
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Centrum Pozyskiwania Nasienia PEN AR LAN 
to ferma ze 180 stanowiskami dla knurów, la-
boratorium  do  produkcji  i  oceny  dawek  in-
seminacyjnych,  pomieszczeniami  admini-
stracyjnymi  oraz  kwarantanną  z  własnym 
laboratorium.  Centrum  spełnia  najbardziej 
surowe wymagania w zakresie bioasekuracji,
bezpieczeństwa  zwierząt  i  produkcji.  To  hi-
pernowoczesne  laboratorium  wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt.

„Inseminacja zachowuje bezdyskusyjne za-
lety. Dobierając najlepsze jakościowo knury 
ograniczamy przypadkowość krycia, rygo-
rystyczne warunki utrzymania gwarantu-
ją biobezpieczeństwo, a dodatkowo z jed-
nej dawki nasienia możemy zapłodnić wiele 
loch. Ponadto przez użycie materiału gen-
tycznego o wysokiej jakości redukujemy 
opóźnienia genetyczne stada. To wszyst-
ko przekłada się na konkretne pieniądze, 

na większą wartość stada i efektywność pro-
dukcji – mówi Stanisław Niemyjski Prezes 
Zarządu PEN AR LAN Polska.

Każda zakupiona w Centrum dawka nasienia 
jest powtarzalna, zawiera zawsze stałą ilość 
zdolnych do zapłodnienia plemników.

  Zespół redakcyjny PEN AR LAN

Centrum pozyskiwania nasienia
PEN AR LAN, dzięki posiadaniu nowoczesnego centrum genetycznego,
oferuje doskonałe wsparcie dla nowoczesnej hodowli dysponując
nasieniem różnych knurów ras matecznych oraz mięsnych. Dzięki
możliwości doboru knurów o najwyższej wartości genetycznej każdy
hodowca może podnieść wartość ekonomiczną posiadanego stada!

Główne zalety inseminacji:
nasienie najlepszych jakościowo knurów – ograniczenie przypadkowości krycia!
zapładnianie wielu loch z jednego nasienia zamiast jednej 
– poprawa ekonomiczności produkcji!
brak bezpośredniego kontaktu płciowego osobników– ograniczenie ryzyka chorób zakaźnych!
zmniejszenie opóźnienia genetycznego stada – zwiększenie wartości ekonomicznej!

Hodowco - zrezygnuj na zawsze z „Randek w Ciemno” ! wybierz:

P76 – ekstremalne tempo wzrostu Pietrain – znakomita jakość wyrę-
bów głównych: szynki, schabu i ło-
patki 

Duroc – krzepkość, gwaranto-
wana wysoka jakość mięsa

Neckar - gwarancja konformacji 
i wysokiego oka polędwicy

Gallia LW -
hiperplenna

Redone - przede wszyst-
kim cechy macierzyńskie
oraz długowieczność roz-
płodowa

PROGRAM 
RODZICIELSKI

KNURY TERMINALNE

reklama_cpn_34_20132_reklama_pen-arlan  2012-12-21  16:20  Strona 1

Jak zmniejszyć opóźnienie 
genetyczne stada?
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Ceny żywca rekordowe, 
opłacalność  
produkcji niska
W 2013 roku sytuacja na rynku trzody nie ulegnie zasadniczo zmianie.  
O tym dlaczego tak się stanie, pisze o tym analityk Banku BGŻ.

Zgodnie z oczekiwaniami w III kwartale 2012 r. trzoda chlewna droża-
ła. Przeciętna cena żywca wszystkich klas jakości była o 5% wyższa niż 
kwartał wcześniej i ukształtowała się na najwyższym w historii poziomie 
5,71 zł/kg netto. Cena dalej wzrastała, osiągając wg MRiRW w pierwszym 
tygodniu października przeciętnie w kraju poziom 6,08 zł/kg żywca netto. 
W kolejnych kilku tygodniach przeważała tendencja spadkowa cen.

Pogłowie w Polsce
W  reakcji  na  bardzo  niską  opłacalność  pro-
dukcji  trzody  chlewnej  w  okresie  pomiędzy 
jesienią 2010 r. a jesienią 2011 r., wielu rolni-
ków całkowicie zrezygnowało z produkcji lub 
przynajmniej  ograniczyło  liczebność  swoich 
stad. W końcówce roku 2011 opłacalność ule-
gła znacznej poprawie, jednak już na wiosnę 
zaczęła  się  ponownie  obniżać.  Dzięki  temu 
nieco  lepszemu  okresowi,  spowolnieniu  ule-
gło  tempo  redukcji  krajowego  stada  loch. 
Mimo tego pogłowie świń ogółem jeszcze 
w połowie roku wyraźnie malało. W re-
zultacie według GUS w lipcu 2012 r. krajo-
we pogłowie wyniosło zaledwie 11,6 mln 
szt. i było aż o 14 proc. niższe niż w tym 
samym okresie przed rokiem. Prognozuje-
my, że badanie wg stanu na koniec listopada 
wykaże podobną lub nieco niższą roczną dy-
namikę spadku pogłowia (10-15%) i wyniesie 
ono około 11,1-11,8 mln szt.

Pogłowie w Europie
Podobne  tendencje  rysują  się  również  w  po-
zostałych  krajach  UE,  choć  przeciętnie  spa-
dek  pogłowia  jest  tam  znacznie  wolniejszy. 
Na przestrzeni roku od wiosny 2011 r. 
do wiosny roku bieżącego u najwięk-
szych producentów trzody chlewnej spa-
dek pogłowia loch wyniósł 3,9%.  To  na-
prawdę  duża  redukcja.  Wśród  krajów,  które 
dotychczas  dostarczyły  swoje  dane  do  Euro-
statu,  tylko  w  jednym  pogłowie  loch  wzro-
sło  –  w  Rumunii.  Najbardziej widoczne 
było zmniejszenie pogłowia we Włoszech 
(-13%. r/r) i w Polsce (-10%r/r). Liczba loch 
w Niemczech na przestrzeni roku zmniejszy-
ła się o 1%., w Danii o 2%, a w Holandii o 4%. 
Dane te pozwalają oczekiwać, że w kolejnych 
miesiącach  redukcja  pogłowia  trzody  będzie 
postępowała szybciej niż dotychczas, również 
w tych krajach, które do niedawna notowały 
jeszcze jego wzrosty.
Niższa produkcja trzody chlewnej będzie 
w najbliższych miesiącach niewątpliwie 
czynnikiem działającym w kierunku wyż-
szych cen. Wprawdzie coraz wolniejszy jest 
wzrost eksportu produktów sektora wieprzo-
winy z UE  (w pierwszych ośmiu miesiącach 
wzrost o 1% r/r),  jednak nadal  jego dynami-
ka jest dodatnia, co w warunkach malejącej 
podaży wywiera dodatkową presję w kierun-
ku  wzrostu  cen.  Z  drugiej  strony,  postępują-
ce kłopoty gospodarcze krajów UE oznaczają 

prawdopodobnie  mniejszą  skłonność  staty-
stycznego mieszkańca do wydatków na dro-
gie mięso. Dużą niewiadomą dla rynku jest 
zaplanowany na 1.01.2013 r. termin wej-
ścia w życie zakazu utrzymywania loch 
prośnych w kojcach pojedynczych.  Może 
się  on  przyczynić  do  dalszego  zmniejszenia 
pogłowia  loch  w  UE,  a  w  rezultacie  jeszcze 
większego  spadku  produkcji  wieprzowiny 
(niektóre prognozy mówią nawet o 5% spad-
ku) i wzrostu jej cen.

Ceny żywca
Oceniamy, że w roku 2013 ceny żywca 
wieprzowego będą wysokie – możliwe na-
wet,  że  w  najbliższych  miesiącach  (praw-
dopodobnie  na  wiosnę  lub  latem)  przebiją 
rekordowy poziom zanotowany w na po-
czątku października 2012 roku. Jednak ni-
ska produkcja zbóż i roślin oleistych w bieżą-
cym sezonie oraz malejące światowe zapasy 
tych surowców powodują, że jest duże praw-
dopodobieństwo ich wysokich cen przez dużą 
część sezonu 2012/13. Powoduje to, że mimo 
rekordowych cen żywca, opłacalność jego 
produkcji nie jest bardzo wysoka. Na pod-
stawie dotychczasowej wiedzy o tendencjach 
w pogłowiu loch oraz oczekiwanym kierunku 
zmian cen trzody i pasz, oceniamy, że z 40% 
prawdopodobieństwem w połowie 2013 r. po-
głowie trzody chlewnej będzie na podobnym 
poziomie (+-2%) jak w połowie 2012 r. Oprócz 
tego oceniamy prawdopodobieństwo spadku 
pogłowia o co najmniej 2% na 40%, a praw-
dopodobieństwo  jego  wzrostu  o  co  najmniej 
2% na 20%.

 Michał Koleśnikow 
Ekspert ds. Analiz Rynków Rolnych 
Bank BGŻ 
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N E W S Y  Z  B R A N Ż Y
Pogłowie trzody chlewnej
Utrzymuje się spadkowa tendencja w pogło-
wiu trzody chlewnej. Zgodnie z danymi GUS 
w  końcu  lipca  2012  r.  krajowe  stado  trzody 
chlewnej liczyło 11,6 mln sztuk i było o 14,3% 
mniejsze  niż  przed  rokiem.  W  porównaniu 
do  lipca  2011  r.  znaczący  spadek  liczebności 
odnotowano  we  wszystkich  grupach  wieko-
wo-użytkowych. W ciągu dwóch lat pogłowie 
trzody zmalało więc o 3 283 tys. sztuk, tj.
o 22,1%

Przewiduje  się,  że  w  listopadzie  2012  roku 
pogłowie  trzody może wynieść około 11 200 
tys. sztuk i być mniejsze aniżeli w listopadzie 
2011  roku  o  14%  i  o  24,2%  mniejsze  aniżeli 
w listopadzie 2010 roku

W przekroju terytorialnym spadek pogłowia 
był  powszechny.  Najgłębszy  spadek  chowu 
miał  miejsce  w  takich  województwach,  jak 
opolskie,  lubuskie,  lubelskie,  mazowieckie 
i  świętokrzyskie.  W  pozostałych  wojewódz-
twach redukcja była zbliżona do przeciętnej. 
Najwięcej pogłowia trzody znajduje się w wo-
jewództwach: wielkopolskim (32,9%) oraz ku-
jawsko-pomorskim. Na te dwa województwa 
przypada 45% pogłowia krajowego.

Do końca 2012 roku w państwach członkow-
skich UE powinna zostać wdrożona dyrekty-
wa  z  zakresu  dobrostanu  trzody  chlewnej. 
Jej wymogi  zakładają wycofanie kojców po-
jedynczych  dla  loch  i  zastąpienie  ich  grupo-
wym  systemem  utrzymania.  Jednocześnie 
ceny zbóż będą nadal wysokie.
Te dwa czynniki będą prawdopodobnie powo-
dowały dalszą redukcję pogłowia świń. Niższa 
podaż wieprzowiny i rosnące koszty produkcji 
mogą spowodować dalszy wzrost jej cen.

Ceny skupu w Polsce
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 
roku przeciętna cena skupu trzody wyniosła 
5,32 zł/kg i była o 23% wyższa od przeciętnej 
ceny  w  trzech  pierwszych  kwartałach  2011 
roku (4,32 zł/kg). Wzrost cen detalicznych był 
w tym okresie mniejszy i wyniósł 11,2%.

Ceny skupu w UE
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 
roku przeciętna w UE-27 cena trzody klasy E 
wynosiła  167  EUR/100  kg  wagi  poubojowej 
i  była  wyższa  niż  w  analogicznym  okresie 
ubiegłego  roku  o  10%.  W  Polsce  cena  wy-
rażona  w  euro  wyniosła  w  tym  czasie  172 
EUR/100 kg i była o 15% wyższa niż przed ro-
kiem.  Przeciętna  cena  polskiej  wieprzowiny 
była więc w tym okresie o 2% wyższa od prze-
ciętnej ceny w UE-27, podczas gdy rok wcze-
śniej cena w Polsce była o 2% niższa od prze-
ciętnej ceny unijnej.

Ceny pasz
Na  spadek  cen  pasz  się  nie  zanosi  się 
w 2012/13. Światowe zbiory zbóż oraz roślin 
oleistych nadal kształtować się będą pod pre-
sją  przewagi  popytu  nad  podażą.  Wyrazem 
tego są wysokie ceny zbóż i pasz przemysło-
wych  na  świecie,  w  tym  również  w  Polsce, 
mimo lepszych od spodziewanych zbiorów.
W tej sytuacji chów trzody znów będzie nie-
opłacalny,  co  wyrażać  się  będzie  znacząco 
węższymi  relacjami  cen  trzody  do  cen  zbóż 
od relacji granicznych.

Spożycie wieprzowiny
W związku ze wzrostem cen skupu i cen deta-
licznych ocenia się, że spożycie wieprzowiny 
w 2012  roku może wynieść około 40 kg/oso-
bę, wobec 42,8 kg/osobę, a więc zmniejszyć się 
o 2-3 kg/osobę.),. Jednocześnie spożycie drobiu 
zwiększy się o około 1 kg/osobę. Drób będzie 
jedynym gatunkiem mięsa, którego spożycie 
wzrośnie.

Makroekonomia
Skutki szybko rozprzestrzeniającej się drugiej 
fali kryzysu stają się coraz bardziej dotkliwe 
dla polskiej gospodarki. W ślad za spowolnie-
niem rozwoju naszych głównych partnerów 
handlowych,  a  przede  wszystkim  Niemiec, 
tempo wzrostu PKB obniżyło się u nas z 4,3% 
w 2011 r. do 2,9% w I półroczu br.

Największym wyzwaniem w okresie nadcho-
dzącego  spowolnienia  będzie  jednak  nie  ob-
niżenie  dynamiki  PKB,  lecz  kreowane  przez 
nie  ograniczenie  miejsc  pracy  i  spadek  real-

nych wynagrodzeń. Ostatnie miesiące wyka-
zały, że sytuacja na rynku pracy pogarsza się. 
O  ile  na  początku  roku  stopa  rejestrowane-
go bezrobocia była przeciętnie o 0,1 pkt. proc. 
Większa  niż  przed  rokiem,  to  we  wrześniu 
o 0,6 pkt. proc. W przypadku utrzymania się 
tego trendu należy się liczyć z tym, że w koń-
cu roku stopa bezrobocia przekroczy 13% i bę-
dzie najwyższa od sześciu lat

Świat
Zgodnie  z  prognozą  USDA1  światowa  pro-
dukcja  wieprzowiny  w  2012  roku  wyniesie 
104,4  mln  ton  i  będzie  większa  niż  w  2011 
roku o 2%. O  jej wzroście zadecyduje przede 
wszystkim  największy  producent  wieprzo-
winy, jakim są Chiny, w których w 2012 roku 
produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o 4% 
tj.  z  49,5  do  51,4  mln  ton  wagi  poubojowej. 
Wzrost produkcji wystąpi też miedzy innymi 
w Brazylii (1%), w Meksyku (2%) oraz w Wiet-
namie (2%).

W 2012 roku produkcja wieprzowiny na świe-
cie zwiększy się prawdopodobnie o 1,9% do
poziomu  110,8  mln  ton.  Wzrost  ten  będzie 
wynikiem poprawy sytuacji związanej z cho-
robami zwierząt w Azji oraz wzrostu ubojów 
świń  w  wielu  krajach  rozwiniętych.  Reduk-
cja pogłowia żywca wieprzowego w Stanach 
Zjednoczonych  skutkować  będzie  większą 
liczbą  ubojów  świń  oraz  rosnącą  produk-
cją wieprzowiny. Z kolei spadek dochodowo-
ści  produkcji  w  Kanadzie  spowoduje  lawi-
nę bankructw farm świńskich oraz redukcję 
produkcji. Produkcja spadnie także w krajach 
UE, które wprowadzają zmiany zgodne z no-
wymi wymogami środowiskowymi oraz do-
brostanu  zwierząt,  które  zaczną  obowiązy-
wać  od  przyszłego  roku.  Rozprzestrzenianie 
się afrykańskiego pomoru świń w Rosji wpły-
nie  prawdopodobnie  na  obniżenie  dynamiki 
wzrostu produkcji wieprzowiny w tym kraju 
do 2% (w poprzednich czterech latach wzrost 
ten wynosił średnio 7%). Około 90% wzrostu
produkcji  wieprzowiny  w  2012  roku  będzie 
skupiona przede wszystkim w krajach rozwi-
jających  się,  Więcej  wieprzowiny  wyprodu-
kuje Korea Południowa, która ma już za sobą 
problemy  związane  z  epidemią  pryszczy-
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cy,  natomiast  produkcja  w  Japonii  powró-
ci  do  poziomu  sprzed  trzęsienia  ziemi  i  tsu-
nami. W Wietnamie produkcja wieprzowiny 
może  wzrosnąć  o  5%,  co  będzie  wynikiem 
zwiększenia  inwestycji  w  sektorze  paszo-
wym oraz przetwórczym. Ekspansji produkcji 
należy  spodziewać  się  także  na  rynku  mek-
sykańskim,  stagnacji  zaś  w  Tajlandii,  gdzie 
ceny świń znacznie się obniżyły.

Komisja Europejska przewiduje, że w 2013 roku 
produkcja wieprzowiny w UE-27 zmniejszy się 
o około 3% tj. o 729 tys. ton. Spadek wystąpi za-
równo w krajach UE-12 jak i UE-15. Komisja Eu-
ropejska przewiduje też, że w 2013 roku mimo 
spadku  eksportu  o  około  15%,  spożycie  wie-
przowiny obniży się o około 1 kg/osobę.

Wśród 12 krajów, które dotychczas dostarczy-
ły  swoje  dane  do  Eurostatu,  pogłowie  loch 
wzrosło tylko w jednym – w Rumunii. Spadek 
produkcji wieprzowiny w Unii w przyszłym 
roku może być stosunkowo duży. Badanie po-
głowia wykonane w miesiącach maj-lipiec br. 
u głównych unijnych producentów wykazało 
spadek pogłowia loch o 3,9 proc. w stosunku 

do analogicznego okresu rok wcześniej. To na-
prawdę duża redukcja.
Wśród  krajów,  które  dotychczas  dostarczyły 
swoje  dane  do  Eurostatu  (12  krajów),  tylko 
w jednym pogłowie loch wzrosło – w Rumu-
nii.  Najbardziej  widoczne  było  zmniejszenie 
pogłowia we Włoszech (-13 proc. r/r) i w Pol-
sce  (-10  proc.  r/r).  Liczba  loch  w  Niemczech 
na przestrzeni roku zmniejszyła się o 1 proc., 
w Danii o 2 proc., a w Holandii o 4 proc.
Zdaniem  analityków,  rozwojowi  produk-
cji w UE szkodzą zbliżający się termin zaka-
zu stosowania kojców pojedynczych dla loch 
prośnych  (od  1.01.2013  r.).  Według  doniesień 
medialnych wielu producentów nie jest goto-
wych do przebudowy obiektów.

Wzrost  produkcji  oraz  importu  wieprzo-
winy  do  Rosji  w  ostatnich  latach,  wpłynę-
ły  na  zwiększenie  konsumpcji  tego  gatunku 
mięsa.  W  2011  roku  spożycie  wieprzowiny 
przypadające na jednego mieszkańca w Rosji 
wynosiło 21,0 kg/osobę, w 2012 roku wyniesie 
prawdopodobnie 21,4 kg/osobę, a w 2013 roku 
wzrośnie  do  22,1  kg/osobę.  Dla  porównania, 
mieszkaniec Unii Europejskiej  spożywa rocz-

nie około 42 kg tego gatunku mięsa.

Eksperci przewidują,  że do 2014 r.  cena wie-
przowiny  na  Ukrainie  wzrośnie  średnio 
o  10-15%,  a  popyt  znacznie  spadnie  z  uwa-
gi na niską siłę nabywczą tamtejszego społe-
czeństwa. Ponadto w ciągu najbliższych kil-
ku  lat  opłacalność  hodowli  trzody  chlewnej 
na  Ukrainie  znacznie  spadnie,  a  producenci 
będą musieli podwyższyć ceny. W rezultacie, 
krajowe  zapotrzebowanie  na  wieprzowinę 
może obniżyć się o 15-20%.
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