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Sza now ni 
Pań stwo,

W po przed nim –
trzecim – wy da -
niu „Prze wod ni -
ka w no wo cze -
snej ho dow li” pi -
sa łem o eks cy ta -
cji i po ko rze. Ta
pierw sza pły nę ła
z fak tu po łą cze -
nia firm PEN AR
LAN oraz Gru -

py Gri maud, świa to we go li de ra ge ne ty ki ró -
żnych ga tun ków zwie rząt. Obie fir my ma ją
w za kre sie ge ne ty ki trzo dy chlew nej istot -
ne osią gnię cia, a łą cząc dziś swo je naj lep sze
do tych cza so we do świad cze nia, uzy sku ją po ten -
cjał, któ ry już wkrót ce mo że zna czą co wpły -
wać na wy ni ki pro duk cyj ne ho dow ców na ca -
łym świe cie. Dość wspo mnieć o za awan so -
wa niu prac w za kre sie sku tecz nej wal ki
z PRRS, o czym mo gli ście prze czy tać w po -
przed nim nu me rze Prze wod ni ka. 

Nie trud no w ta kich oko licz no ściach o eks cy ta -
cję. Ja ko bio tech no log cie szę się, że je stem ra -
zem z PEN AR LAN Pol ska uczest ni kiem tych
wy da rzeń, że bie rze my w nich czyn ny udział.
Je stem prze ko na ny, że już wkrót ce PEN AR LAN
Pol ska wzbo ga ci swo ją ofer tę o ko lej ne pro duk -
ty, któ re bę dą zna ko mi cie uzu peł nia ły i wspie -
ra ły umie jęt no ści na szych Klien tów, zwięk sza -
jąc mo żli wo ści zy skow nej pro duk cji trzo dy.
Na ba zie wie lo let nich do świad czeń wła snych,
ho dow ców współ pra cu ją cych z PEN AR LAN
oraz głów ne go spe cja li sty ds. ho dow li z PKM
Duda zbu do wa łem rów nież wów czas te zę
o po ko rze. Mą drej war to ści nie zwy kle po -
trzeb nej, gdy pra cu je się z ży wy mi isto ta mi,
z ja ki mi ma my prze cież co dzien nie do czy nie -
nia. Re ko men du ją ją na wet do świad cze ni ho -

dza nia fer mą. Do rad ca PEN AR LAN Ol ga Pie -
kar ska pi sa ła w po przed nim nu me rze o „do -
brej or ga ni za cji roz ro du”. W bie żą cym nu me -
rze, któ ry trzy ma cie w rę ku po ru sza te mat
„wła ści we go po stę po wa nie z lo cha mi w okre -
sie oko ło po ro do wym”. Za pra szam do lek tu ry
i re flek sji nad ak tu al nie pro wa dzo nym mo de -
lem za rzą dza nia fer mą. Je śli wy ni kiem tych
roz wa żań bę dzie chęć spo tka nia się z do rad -
cą PEN AR LAN, w ce lu prze dys ku to wa nia ró -
żnych kwe stii, bę dzie nam nie zwy kle mi ło.

Sprze daż ma te ria łu ge ne tycz ne go nie jest
bo wiem osta tecz nym na szym ce lem. Na -
szym głów nym ce lem jest spo wo do wa nie,
by na si Klien ci osią ga li mak sy mal ne efek -
ty pro duk cyj ne. Ma my w tym wa żny in te res.
Przed sta wio ne przy pad ki ho dow ców, któ rzy
pra cu ją na na szym ma te ria le od kil ku,
do kil ku na stu lat i są na szy mi naj bar dziej
efek tyw ny mi „han dlow ca mi”, naj le piej ten
in te res uosa bia ją.

Po łącz my więc wy sił ki i osią gaj my wspól nie
re kor do we wy ni ki pro duk cyj ne! 

Sta ni sław Nie myj ski

Pre zes Za rzą du
PEN AR LAN Pol ska 

dow cy, któ rzy pod kre śla ją, że cią gle uczą się
cze goś no we go.

W ocze ki wa niu jed nak na po bu dza ją ce wy -
obraź nię prze ło my w ge ne ty ce trzo dy i ma jąc
za to wa rzy sza w co dzien nej pra cy „po ko rę”,
war to sku pić się na mak sy mal nym wy -
ko rzy sty wa niu tych mo żli wo ści pro -
duk cyj nych, któ re już dziś ofe ru je współ -
cze sna ge ne ty ka. A są one nie ma łe.
Zwięk sza nie zdro wot no ści i wy daj no ści
sta da, zmniej sza nie je go opóź nie nia ge ne -
tycz ne go, wy so ka mię sność, plen ność, czy
efek tyw ne tem po wzro stu. 

Te ist nie ją ce już mo żli wo ści po twier dza ko lej -
ny re por taż z go spo dar stwa ho dow la ne go
współ pra cu ją ce go z PEN AR LAN. W go spo dar -
stwie bra ci Lu bi szew skich uzy sku je
się 13,67 pro siąt od lo chy. Ta kże in ne
wskaź ni ki jak od sa dze nia, czy mar twych
uro dzeń są zna ko mi te. W po przed nich
nu me rach pi sa li śmy ta kże o go spo dar -
stwach pań stwa Kar wa tów i Olej ni cza ków
(30 pro siąt od lo chy w ro ku), czy pań stwa
Uła siu ków 60,2 % mię sno ści.

Oka zu je się, że wzo ro wo pro wa dzo na ho -
dow la po zwa la w mak sy mal nym stop niu
wy ko rzy sty wać po ten cjał zwie rząt, a to oczy -
wi ście prze kła da się na kon kret ne zy ski.
Wszyst kie te przy pad ki cha rak te ry zu je ści -
sła współ pra ca do rad ców PEN AR LAN
z ho dow ca mi, któ ra uzu peł nia ich wła sną
wy so ką wie dzę. Zna my prze cież swo je zwie -
rzę ta naj le piej. Szko da, że ob słu gu jąc setki ho -
dow ców w Pol sce zbyt czę sto wi dzi my, jak mo -
żli wo ści ofe ro wa ne przez współ cze sną ge ne -
ty kę nie są wy ko rzy sty wa ne. Ozna cza to stra -
ty lub zna czą co mniej sze zy ski.

Klu czo we zna cze nie dla zy skow nej pro duk -
cji od gry wa też aspekt wła ści we go za rzą -

Wykorzystać dzisiejsze
możliwości.
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Wzrost pro duk tyw no ści zwie rząt ho dow la -
nych, któ ry do ko nał się na prze strze ni ostat -
nich la tach, mo żli wy był dzię ki za sto so wa niu
naj now szych osią gnięć z za kre su na uk zoo tech -
nicz nych i bio lo gicz nych oraz za sto so wa niu
me tod sta ty stycz nych w sza co wa niu ge no ty -
pu zwie rząt. To dzię ki te mu uda ło się wy pro -
du ko wać zwie rzę ta o wy ró żnia ją cej się war -
to ści ho dow la nej, np. umo żli wia ją cej uzy ska -
nie licz ne go i o do brych ce chach po tom stwa. 

Choć więc w ostat nich dzie się cio le ciach by li -
śmy świad ka mi spek ta ku lar nych po stę pów

jesz cze bar dziej zwięk szyć jed ną z głów nych
cech, po wta rza nych przez pol skich ho dow ców
za let lo chy Na ima, ja ką jest jej bez ob słu go -
wość oraz sa mo dziel ność do od sa dza nia
do dat ko wych pro siąt.

Pro wa dzo ne od kil ku lat ba da nia zy ska ły do -
dat ko we wspar cie w wy ni ku stra te gicz ne go
po łą cze nia ope ru ją cej na ca łym świe cie Gru -
py Gri maud i PEN AR LAN. Po łą cze nie środ -
ków fi nan so wych oraz ze spo łów ba daw -
czych i wy mia na do tych cza so wych wy ni ków
nie po zo sta ją bez wpły wu na prze bieg pro -
wa dzo nych ba dań. 
Sys te ma tycz na ana li za wy ni ków ho dow la no -
-pro duk cyj nych osią ga nych na fer mach mul -

w tym za kre sie – w du żym stop niu wła śnie
dzię ki re zul ta tom ba dań ge ne ty ków fir my
PEN AR LAN – to ry nek, ho dow cy oraz prze mysł
mię sny zgła sza dal sze ocze ki wa nia. Wy daj ność
zwie rząt mu si być coraz więk sza, dla te go
PEN AR LAN da lej sku pia wy sił ki w ce lu zna -
le zie nia mo żli wo ści ko lej nych prze ło mów. 

To z my ślą o ro sną cych wy ma ga niach ryn ku
i ho dow ców PEN AR LAN wpro wa dzi ła na naj -
bli ższe la ta no we ce le ho dow la ne. Są ni mi
dal sza po pra wa wy daj no ści loch i ich
plen no ści go spo dar czej. Ba da nia ma ją za -
owo co wać wzro stem ilo ści i ja ko ści pro siąt
uro dzo nych w mio cie, po pra wą wy daj no -
ści użyt ko wej lo chy (ka rie ra lo chy) oraz

4

NAIMA Evolution – 
13 prosiąt odsadzonych 
od lochy.
Doskonalenie… doskonałej lochy.

Grupa Grimaud i będąca jej najważniejszą częścią trzodową firma PEN AR LAN w poszukiwaniu dalszej poprawy
jakości genetycznej i poszczególnych parametrów u loch (plenność, jakość miotu...) sięga po najnowsze rozwiązania
technologiczne markery genetyczne wspomagające selekcję w zakresie genetyki ilościowej, po nowe kierunki selekcji.
Jakie cele PEN AR LAN wytyczyła sobie na najbliższe lata? Czego hodowcy mogą się po tych badaniach spodziewać?
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ti pli ka cyj nych oraz w te re nie w ostat nim cza -
sie, po twier dza wy raź ne przy spie sze nie w tej
dzie dzi nie. Wszyst ko wska zu je na to, że
w okre sie krót szym niż 5 lat uzy ska my po -
ten cjał ge ne tycz ny Na ima, umo żli wia ją cy
od sa dze nia po wy żej 13 pro siąt od lo chy
z mio tu bez ko niecz no ści sto so wa nia do dat -
ko wych, ucią żli wych prak tyk, ta kich jak
in ter wen cje pod czas po ro dów, do sa dza nie
pro siąt do in nej lo chy czy wcze śniej sze od -
sa dze nia nad licz bo wych pro siąt. 

NA IMA Evo lu tion: 
„Ma po zwo lić ho dow com od sa dzać jesz cze
wię cej do brych ja ko ścio wo pro siąt”

Losz ka NA IMA: świa to wy suk ces
han dlo wy
Od 1993 ro ku se lek cja lo szek F1 NA IMA pro wa -
dzo na by ła głów nie w kie run ku ja ko ści tu szy
i przy ro stów. Wy ni ki dla tych cech, uzy ski wa -
ne w ró żnych kra jach, po twier dza ją ich bar dzo
wy so ką ja kość. Oce na umię śnie nia tu szek NA -
IMA, po cho dzą cych z ferm mul ti pli ka cyj nych
we Fran cji, w po rów na niu z umię śnie niem uzy -
ski wa nym w in nych fran cu skich fer mach ho -

dow la nych, pro du ku ją cych kla sycz ne losz ki F1
(źró dła ofi cjal ne IFIP), wy pa da iden tycz nie! Uzy -
ska no do kład nie ta kie sa me wy ni ki, pod czas
gdy NA IMA jest losz ką chiń sko -eu ro pej ską za -
le d wie w po ło wie dro gi se lek cyj nej w kie run -
ku udo sko na la nia tych cech. Jest to więc zna -
czą cy wy nik pro gra mu se lek cyj ne go, któ ry zo -
stał wpro wa dzo ny 25 lat te mu i osią gnął
ogrom ny suk ces w ca łej Eu ro pie. 

W 2010 ro ku sprze da no około 200 000 lo -
szek NA IMA w Eu ro pie, z cze go Niem cy,
a więc ry nek eu ro pej ski, ucho dzą cy za naj -
bar dziej wy ma ga ją cy pod wzglę dem ja ko -
ści tu szy, by ły jednym z większych od -
biorców!

Wykres 1. Porównanie wyników
poubojowych loszek ze stad
multiplikacyjnych NAIMA
z F1(LW X LR).

Półtusze tuczników pochodzących od lochy NAIMA doskonale odpowiadają wymogom rynku europejskiego.

Łą cze nie mo żli wości 
w Gru pie Gri maud.
Już od 40 lat PEN AR LAN pro wa dzi se lek -
cję swo ich li nii trzo dy chlew nej, po słu gu -
jąc się ge ne ty ką ilo ścio wą i uzy sku jąc wy -
ni ki świad czą ce o sku tecz no ści sto so wa -
nych przez nas me tod, co wi dać na przy -
kła dzie Re do ne.
W cią gu za le d wie 10 lat uda ło się osią -
gnąć na stę pu ją ce re zul ta ty:
• Zmniej szyć o 3 mm sło ni ny
• Zwięk szyć o 10 cm² po wierzch nię oka

po lę dwi cy
• Skró cić czas tu czu o 6 dni 
• Uzy skać wzrost licz by sut ków 

+0.1 na rok, 
• Zwięk szyć licz bę pro siąt ży wo uro -

dzo nych i od sa dzo nych o +0.1 na rok, 
• W cią gu 4 lat zwięk szyć wa gę mio tu

przy od sa dze niu pro siąt o +10kg. 

Dzię ki mo żli wo ściom, ja kie ofe ru je
nam ge no mi ka, mo że my uści ślić
i przy spie szyć se lek cję ilo ścio wą po -
przez se lek cję wspo ma ga ną mar ke ra -
mi, zwięk sza jąc po stęp ge ne tycz ny,
a w szcze gól no ści w za kre sie cech o ni skim
po zio mie odzie dziczal no ści, ta kich jak plen -
ność czy ce chy ma cie rzyń skie, dla któ rych
to kry te riów sku tecz ność wzra sta o 40%. 

Ge no mi ka jest rów nież do sko na łym
na rzę dziem je że li cho dzi o ce chy trud -
niej sze do zmie rze nia w spo sób ru ty no -
wy, ta kie jak ja kość mię sa czy to le ran -
cja wo bec pa to ge nów. Na si ko le dzy z New -
sham są już w ostat niej fa zie za twier dza -
nia mar ke rów to le ran cji na PRRS! 

Da lej więc bę dzie my pro wa dzi li sku tecz -
ną se lek cję ilo ścio wą na szych li nii, któ re
do dat ko wo zo sta ną wspar te se lek cją
wspo ma ga ną mar ke ra mi w ce lu przy spie -
sze nia na szych prac w od po wie dzi na po -
trze by ho dow ców i ca łej bra nży trzo dy
chlew nej. 
Je ste śmy prze ko na ni, że już wkrót ce PEN
AR LAN Pol ska i Gru pa Gri maud wzbo ga -
ci swo ją ofer tę o ko lej ne pro duk ty, któ re
bę dą zna ko mi cie wspie ra ły ho dow ców,
umo żli wia jąc im zwięk sza jąc zy skow -
no ści pro duk cji trzo dy.

Sandrin Dufeu
Główny Genetyk PEN AR LAN France
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No we ce le
Zmo ty wo wa ni ta ki mi wy ni ka mi, do ko na li -
śmy w ostat nich la tach re orien ta cji głów nych
kie run ków se lek cji w po pu la cjach czy sto ra so -
wych li nii żeń skich bio rą cych udział w pro gra -
mie krzy żów ko wym Na ima. Ce lem jest wy ko -
rzy sta nie ogrom ne go po ten cja łu ge ne tycz -
ne go li nii Re do ne w za kre sie plen no ści i ja -
ko ści cech ma cie rzyń skich. Li nia ta do nie -
daw na by ła se lek cjo no wa na wy łącz nie w kie -
run ku tem pa wzro stu i % za war to ści mię sa

w tu szy. Ze wzglę du na jej po cho dze nie chiń -
sko -eu ro pej skie po sia da ogrom ny po ten cjał
ge ne tycz ny w za kre sie cech ma cie rzyń skich. No -
we kie run ki se lek cji dla tej li nii wy zna czo ne są
w opar ciu o trzy głów ne ele men ty:

• In deks pro duk tyw no ści loch (ilość pro siąt
uro dzo nych i od sa dzo nych);

• In deks cech ma cie rzyń skich (ła twość wy pro -
sze nia, jed no rod ność pro siąt, mlecz ność
i licz ba sut ków)

• In deks wskaź ni ków pro duk cyj nych (przy ro -
sty, ja kość tu szy i wy ko rzy sta nie pa szy)

Tabela 1. Wyniki Naima GTTT, 2010 - 12,4 prosiąt odsadzonych z 11 124 miotów. Naima Evolution.

10 %
najlepszych
ferm Naima

Średnia
krajowa
Naima

10% France

Liczba chlewni

Liczba miotów

Urodzone całkowicie

Urodzone żywo

Martwo urodzone

Odsadzone w miocie

Odsadzone/lochę prod./rok

% strat na porodówkach

Wiek w dniu odsadzenia

Dni jałowe

Upadki macior

Brakowania (%)

Liczba miotów/lochę reformo.

Liczba prosiąt odsadzonych w okresie użytkowania lochy 

18,0

11397,0

14,5

13,7

0,8

12,4

31,2

9,6

22,7

6,9

2,4%

36,1

6,2

76,6

190,0

88245,0

14,1

13,2

0,9

11,4

28,0

13

25

8,6

3,0%

35,9

5,9

67,5

216,0

152 640

14,6

13,7

1,0

12,2

31,2

10,9

21,8

7,0

3,2%

41,8

5,3

64,7

Wykres 3.
Ewolucja plenności
Redone.

Wykres 2.
Ewolucja plenności
Gallia.

gazetka_pal_2012_4  2012-04-06  13:58  Strona 6



Przewodnik w nowoczesnej hodowli Nr 1/(4)/2012

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl

7

PEN AR LAN po sia da ak tu al nie naj więk sze sta -
da czy sto ra so we loch chiń sko -eu ro pej skich
na świe cie. Po zwa la nam to na bar dzo szyb ki
po stęp ge ne tycz ny. Wy szu ki wa nie z po pu la cji
loch, li czą cej po nad 8500 loch we Fran cji, naj -
lep szych lo szek pod wzglę dem pro duk tyw no -
ści, cech ma cie rzyń skich i dłu go wiecz no ści,
gwa ran tu je bar dzo wy so ką sku tecz ność se lek -
cji w kie run ku tych cech. 

Se lek cja w kie run ku plen no ści mo że być pro wa -
dzo na wy łącz nie wte dy, gdy jest po łą czo na ze
sku tecz ną se lek cją w kie run ku cech ma cie rzyń -
skich. PEN AR LAN wdro ży ła więc wła sne,
spraw dzo ne i ory gi nal ne me to dy, dzię ki któ rym
ka żde do dat ko wo uro dzo ne pro się od lo chy Na -
ima, ba da ne jest rów nież w kon tek ście cech ma -
cie rzyń skich loch i mo żli wo ści sa mo dziel ne go
od cho wa nia pro siąt przez lo chy. Już dzi siaj,
na pod sta wie kil ku let niej oce ny na szych prac
w za kre sie cech ma cie rzyń skich, po twier dza -
my jej wy mier ną sku tecz ność za rów no w fer -
mach ho dow la nych zaj mu ją cych się se lek cją,
mul ti pli ka cją, jak rów nież w fer mach to wa ro -
wych, któ re zaj mu ją się pro duk cją tucz ni ka. 

In deks se lek cyj ny w kie run ku cech ma cie rzyń -
skich bie rze pod uwa gę: 
• ma sę uro dze nio wą pro siąt oraz wy rów na -

nie mio tu;
• wy daj ność mlecz ną lo chy;
• licz bę sut ków funk cjo nal nych.

Wy mie nio ne kry te ria se lek cyj ne zo sta ły wy bra -
ne w opar ciu o obiek tyw ne, in no wa cyj ne me -
to dy pra cy, a ich oce na re ali zo wa na jest za po -
mo cą me to dy Blup. 

Ory gi nal ne i nie za wod ne me to dy 
Wpro wa dzo ne me to dy se lek cji, jak rów nież
efekt he te ro zji li nii Re do ne I Gal lia po zwa la ją
na osią ga nie wy jąt ko wo do brych wy ni ków
pod wzglę dem wy daj no ści. Zwie rzę ta z pro gra -
mu ho dow la ne go PEN AR LAN wy ró żnia ją się
ce cha mi funk cjo nal ny mi, od po wia da ją wy so -
kim ocze ki wa niom spo łecz nym w za kre sie
do bro sta nu zwie rząt, do któ re go są szcze gól nie
do sto so wa ne. Na ima ce chu je się do sko na łym
za cho wa niem w gru pie loch pro śnych, ni -
skim pro cen tem pro siąt mar two uro dzo -
nych. Li nie se lek cyj ne w 100% po zba wio ne
ge nu wra żli wo ści na stres. 

Me to dy se lek cji ewo lu owa ły w kie run ku więk -
sze go wy ko rzy sta nia in for ma cji mo le ku lar -
nej. PEN AR LAN wraz ze swo imi ko le ga mi
z New sham uczest ni czy w licz nych ba da niach
pro wa dzo nych w tej dzie dzi nie. New sham
Cho ice Ge ne tics jest świa to wym li de rem w dzie -
dzi nie se lek cji wspo ma ga nej mar ke ra mi. Obec -
nie prze wi du je się, że dal szy po stęp w ho dow -
li zwie rzą bę dzie w co raz więk szym stop niu
opie rał się na wie dzy o mo le ku lar nym pod ło -
żu zmien no ści cech pro duk cyj nych.

na podstawie artykułu z enDirect nr 16

Wykres 4. Indeks selekcyjny dla linii żeńskich.

Wykres 5. Ewolucja
liczby prosiąt
odsadzonych
w karierze
użytkowej lochy.

gazetka_pal_2012_4  2012-04-06  13:58  Strona 7



1. Efektywność produkcyjna

2. Zalety macierzyńskie

3. Jakość tuszy
Porównanie kryteriów produkcyjnych linii
Gallia i francuskiej LW uzyskanych w tej
samej hodowli.

4. Odpowiednia budowa
Lochy z linii GALLIA o odpowiednio
dopilnowanej budowie wyróżniają:
• silne kończyny
• łatwość prowadzenia w stadzie
• długowieczność loch
Se lek cja li nii GAL LIA w kie run ku cech ma cie -
rzyń skich w po łą cze niu z wpro wa dze niem
krwi Lan dran ce, do pro wa dzi ły do:

• zwięk sze nia licz by sut ków
• wy rów na nia pro siąt w mio cie
• zwięk sze nia ma sy mio tu przy uro dze niu

i od sa dze niu
• utrzy ma nia sa mo dziel no ści loch pod czas

wy pro szeń

GALLIA x GALLIA GALLIA x LW

Liczba

Wiek osiągnięcia 115 kg

Grubość słoniny przy 115 kg

Powierzchnia oka polędwicy

Sutki ogółem

69

167.5

14.2

47.1

15.9

166

167.1

14.3

47.8

14.9

W ciągu 4 lat odnotowano następujące
wzrosty u loch z linii Gallia
• +0.66 całkowicie urodzonych
• +0,58 żywo urodzonych
• +0.78 odsadzonych

2010 
GALLIA

SELEKCJA i
MULTIPLIKACJA LW

locha IFIP 2010

Żywo urodzone

Martwo urodzone

Odsadzone

13.49

0.93

11.93

13.43

1.20

11.35

Li nia Pra ro dzi ciel ska
GAL LIA

Zwiększenie liczby sutków – linia GALLIA

8

Gallia to superpłodna
i wyróżniająca się zaletami
macierzyńskimi linia,
łącząca w sobie
efektywność produkcyjną,
zalety macierzyńskie, jakość
tuszy, odpowiednią budowę.
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Dane 2010 IFIP LW LR

żywo urodzone

martwo urodzone

odsadzone

13.43

1.20

11.35

12.45

1.03

10.8

Dane 2010 GALLIA

żywo urodzone

martwo urodzone

odsadzone

13.49

0.93

11.80

 
Locha LW-LR

Alternatywne krzyżowanie
klasyczne.Współistnienie w ramach tej
samej hodowli stada 2/3 LA i stada 2/3 LR

Uproszczony auto-remont z nasieniem
Gallia. W 5-tym pokoleniu stado jednolite
złożone z lochy 3/4 LW i 1/4 LR

De cy du jąc się na au to -re mont nie je steś
zda ny tyl ko na sie bie, udzie li my Ci
wspar cia!

PEN AR LAN ofe ru je za in te re so wa nym ho -
dow com wspar cie w za kre sie ge ne ty ki, umo -
żli wia ją ce utrzy ma nie sta łe go po stę pu ge ne -
tycz ne go.

Pro ce du ra po cząt ko wa:
• Wpro wa dze nie GTTT do Edi porc lub Isa porc,
• Pro gram wy po sa żo ny w mo duł ta tu owa nia

w ce lu za re je stro wa nia ge ne alo gii loch
pra ro dzi ciel skich (GP) uro dzo nych w da nej
fer mie, 

• Za re je stro wa nie ge ne alo gii loch Gal lia
ewen tu al nie wpro wa dzo nych do fer my
z ze wnątrz.

Wy sła nie da nych do PEN AR LAN
i ich ob rób ka w pro gra mie 
New PORC
• Dla ka żde go cy klu, co 21 ty go dni, ho dow ca

wy sy ła do cen trum za rzą dza nia ge ne tycz -
ne go PEN AR LAN dane zootechniczne
pochodzące z jego hodowli za pomocą opro -
gra mo wa nia VSI wy ko rzy sty wa ne go na po -
trze by pracy ho dow la nej,

• PEN AR LAN do ko nu je kla sy fi ka cji loch we -
dług in dek su ge ne tycz ne go usta lo ne go z ho -
dow cą,

• W opar ciu o po wy ższą kla sy fi ka cję ho -

dow ca do ko nu je wy bo ru loch pra ro dzi ciel -
skich (GP) do in se mi na cji na sie niem Gal lia,
bio rąc pod uwa gę:
– Kry te ria ge ne tycz ne prze ka za ne przez 

PEN AR LAN,
– Kry te ria do ty czą ce cech fe no ty po wych

loch,
– Kry te ria do ty czą ce za cho wa ń za ob ser -

wo wa nych w ho dow li. 

• PEN AR LAN przy go to wu je i prze ka zu je
ho dow cy plan ko ja rzeń dla wszyst kich
loch pra ro dzi ciel skich (GP) prze zna czo nych
do in se mi na cji na sie niem knu rów GAL LIA,
za pew nia jąc w ten spo sób za rzą dza nie po -
kre wień stwem i postęp ge ne tycz ny.

Pro sty sys tem gwa ran tu ją cy jed no cze śnie
bez pie czeń stwo bio lo gicz ne i po stęp ge ne -
tycz ny.

Auto-remont z zastosowaniem nasienia
Gallia pozwala na proste zarządzanie
stadem, w którym występuje jeden typ
genetyczny, charakteryzującym się
większym wyrównaniem, większą
efektywnością, utrzymując jednocześnie
stały postęp genetyczny.

Linia Gallia - linia typu LW
zawierająca składnik LR, co
umożliwia jej łatwy auto-remont 
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„Nie kupuj kota
w worku”, 
czyli o wyborze genetyki trzody
chlewnej.

Go spo dar stwo Pań stwa Lu bi szew skich po -
wsta ło w ro ku 1979, kie dy to ro dzi ce dzi siej -
szych wła ści cie li za ku pi li 8 ha zie mi w miej -
sco wo ści Gał kó wek Par ce la, gmi na Ko lusz ki,
wo je wódz two łódz kie. 

Ho dow lę świń w go spo dar stwie roz po czę to
na po cząt ku lat 80. Ich ilość, po cząt ko wo
sym bo licz na, stop nio wo zwięk sza ła się, by w la -
tach 90 tych osią gnąć licz bę kil ku na stu ma cior.
W ro ku 1995 ro dzi ce prze ka za li go spo dar -

x 14,7 m, na 54 lo chy w cy klu za mknię tym. 
Chlew nię po dzie lo no na dwie czę ści. Jed ną
z nich sta no wi tu czar nia na ściół ce w sys te mie
sa mo spła wial nym na 385 sztuk tucz ni ków,
dru ga część, to trzy ha le po ro do we po 6 koj ców
po ro do wych ka żda, dwie po dwój ne od cho -
wal nie pro siąt po 140 sztuk oraz sek tor kry cia
loch z 36 sta no wi ska mi in dy wi du al ny mi.
W chlew ni znaj du je się ta kże pa szar nia oraz
po miesz cze nie so cjal ne.

Obok in we sty cji w bu dyn ki go spo dar skie,
pań stwo Lu bi szew scy po sta no wi li za in we sto -
wać ta kże w naj lep szy ma te riał ge ne tycz -
ny trzo dy chlew nej. Po ana li zach wie lu do -
stęp nych na ryn ku ofert i spo tka niach z przed -
sta wi cie la mi ró żnych firm, zde cy do wa li się
za ku pić na pró bę dwie losz ki ho dow la ne
Na ima oraz knu ra P76. 

Pa ni Elżbie ta, ma ma Szy mo na i Mar ci na,
spra wu ją ca wów czas w głów nej mie rze opie -
kę na zwie rzę ta mi, ob ser wu jąc je za uwa ży ła,
że po zy tyw nie wy ró żnia ją się na tle do tych -
czas ho do wa nych świń ras ro dzi mych.
Go spo da rze roz po czę li więc stop nio wo zwięk -
szać udział loch Na ima w swo im sta dzie. 

Jed no cze śnie nie re zy gno wa li z do świad czeń
i prób zna le zie nia naj lep szej ra sy dla sie -
bie. Aby być cał ko wi cie pew nym, że sto su ją
naj lep szy ma te riał ge ne tycz ny, pod ję li do dat -
ko wą de cy zję o za ku pie lo szek in nej fir my.
Po ze sta wie niu wy ni ków uzy ski wa nych przez
zwie rzę ta kon ku ren cyj nych firm, oka za ło
się, iż naj lep sze wy ni ki osią ga ją zwie rzę -
ta opar te na ge ne ty ce PEN AR LAN. 

Oprócz eko no mii, za ta ką de cy zją prze ma wia -
ła rów nież kwe stia ła two ści ob słu gi loch li nii
Na ima, do cze go du żą wa gę przy wią zy wa ła pa -
ni Elżbie ta.
Bra cia Mar cin i Szy mon do sko na le orien to wa -
li się w „świń skim biz ne sie”. By ło dla nich oczy -
wi ste, że zy skow ną dzia łal ność mo gą pro wa -

stwo sy nom, któ rzy po sta no wi li roz wi jać pro -
duk cję trzo dy. Efek tem tej de cy zji by ło zbu do -
wa nie w 2000 ro ku chlew ni o wy mia rach 54 m

Cecha Liczba miotów Prosięta, martwe
szt./miot

Prosięta żywe
szt./miot

Prosięta martwe
szt./miot

Prosięta odsadzone
szt./miot

Sezon 1

Sezon 2

Sezon 3

Sezon 4

Ogółem

Se

112

94

106

86

401

-

1,29 AB

0,69 A

0,69 B

1,02

0,92

0,064

13,67

13,36

13,57

13,78

13,60

0,164

0,46

0,31

0,38

0,49

0,41

0,049

12,46

11,90

12,24

12,37

12,25

0,122

Tabela 1. Wyniki użytkowości rozpłodowej loch Naima, które zakończyły działalność w stadzie. Wpływ sezonu, w którym nastąpił
poród na odchów prosiąt (sezon 1: VI, VII, VIII; sezon 2: IX, X, XI; sezon 3: XIII, I, II; sezon 4: III, IV, V). (Lubiszewski, 2009).

A,B istotność różnic przy P≤0,01 

Popularne przysłowie mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Znają je
także w rodzinie Lubiszewskich, dlatego gdy piętnaście lat temu
postanowili znacząco zwiększyć produkcję świń niezwykle ostrożnie
podeszli do wyboru genetyki. Dlaczego, aż po dzisiejszy dzień opierają
się na materiale genetycznym PEN AR LAN? 
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dzić je dy nie przy wy spe cja li zo wa niu się
i zwięk sze nia ska li pro wa dzo nej pro duk cji. Dla -
te go już w 2003 ro ku po wstał plan bu do wy no -
wej chlew ni, co mia ło za bez pie czyć za do wa -
la ją cą wiel kość pro duk cji. Jed no cze śnie, aby zy -
skać więk szą spe cja li za cję w dzie dzi nie trzo -
dy chlew nej, pan Szy mon pod jął stu dia na Wy -
dzia le Na uk o Zwie rzę tach Szko ły Głów nej Go spo -
dar stwa Wiej skie go, na kie run ku zoo tech ni ka.

Stu dia wy ko rzy stał do ana li zy ja ko ści za rzą -
dza nia wła sne go go spo dar stwa i mo żli wo ści
zwięk sza nia je go zy skow no ści. Efek tem stu -
diów pa na Szy mo na są dwie pra ce dy plo mo -
we: „Dłu gość użyt ko wa nia roz pło do we go
loch NAÏMA na pod sta wie wy ni ków we
wła snym go spo dar stwie” oraz „Użyt ko -
wość roz pło do wa loch NAÏMA we wła -
snym go spo dar stwie”. Dzię ki ta kiej te ma ty -
ce prac, pan Szy mon bar dzo do kład nie oce nił
war tość li nii Na ima i prze ko nał się, że wy bór
ge ne ty ki PEN AR LAN, tak pie czo ło wi cie
i ostro żnie prze pro wa dzo ny oka zał się być
traf nym wy bo rem.

Wy ni ki roz ro du na ro dzin nej fer mie
na prze strze ni lat 2002-2008 ze sta wio ne zo -
sta ły w ta be li 1.
Ana li za wy ni ków roz ro du i użyt ko wo ści
loch Na ima po zwo li ła sfor mu ło wać wnio -
sek, że li nia ge ne tycz na PEN AR LAN do sko -
na le wpi su je się w po trze by go spo dar stwa.
Plan zwięk sze nia fer my ewo lu ował nie mal
rów no le gle ze zdo by wa niem dy plo mu. Z po -
cząt kiem 2011 ro ku otwar to no wą chlew nia

o wy mia rach 79,8 x 27,0 m; jej wy so kość
w naj wy ższym miej scu wy no si 6,0 m. Do dat -
ko wo zmo der ni zo wa no sta rą chlew nię oraz po -
łą czo no ją ko ry ta rzem z no wym bu dyn kiem,
dzię ki cze mu sta no wią one je den obiekt pro duk -
cyj ny. W ca łym obiek cie za sto so wa no bez ście -
ło wy sys tem utrzy ma nia, na po sadz kach
szcze li no wych – pla sti ko wych w sek to rach po -
ro du i od cho wu oraz be to no wych w tu czar ni.

Nie za po mnia no rów nież o in te li gent nym sys -
te mie wen ty la cji, ogrze wa nia oraz za da wa nia
pa szy. Tak przy go to wa ny obiekt jest w sta nie po -
mie ścić na wet 230 loch w cy klu za mknię tym.

W trak cie prze pro wa dza nia in we sty cji po -
now nie po ja wi ła się kwe stia wy bo ru ge ne ty -
ki lo szek, o któ re trze ba by ło zwięk szyć sta do
pod sta wo we z 50 szt., do do ce lo wych 230 szt. 
Od po cząt ku fa wo ry tem by ła do sko na le
zna na ro dzi nie ge ne ty ka PEN AR LAN, jed -
nak bra cia po sta no wi li po now nie do kład nie
roz po znać ry nek i do wie dzieć się mak sy mal -
nie du żo o po zo sta łych, dzia ła ją cych w Pol sce
fir mach, zaj mu ją cych się pra cą ho dow la ną.
W tym ce lu zwie dzi li licz ne fer my re ko men do -
wa ne przez po szcze gól ne fir my, ana li zu jąc wy -
ni ki ró żnych ras ge ne tycz nych. Od by te wi zy -
ty utwier dzi ły Szy mo na i Mar ci na Lu bi szew -
skich w prze ko na niu, że naj lep szym wy bo rem
jest kon ty nu acja współ pra cy z wie lo let nim do -
staw cą i no wy obiekt za sie dli li ta kże losz ka mi
Na ima. 

Dzi siaj, ana li zu jąc wy ni ki uzy ski wa ne
w no wym obiek cie, bra cia są już pew ni, że
pod ję li słusz ną de cy zję. Wy ni ki ge ne ro wa -
ne przez losz ki w pierw szych mio tach
mo gą być wzo rem dla in nych ho dow ców
oraz cie szyć wła ści cie li. W ta be li 2 ze sta wio -
no jed ne z naj wa żniej szych wskaź ni ków pro -
duk cyj nych, któ ry mi bra cia Lu bi szew scy po -
dzie li li się z na mi.
W roz mo wie z pa nem Szy mo nem do wia du ję
się, że ana li zu jąc dru gie wy pro sze nia, od no to -
wu je on jesz cze lep sze wy ni ki. Te raz spo dzie -
wa się od sa dzać 12,5 pro siąt z mio tu. Mo -
żli we bę dzie to dzię ki znacz ne mu zmniej -
sze niu strat w od cho wie oraz już wi docz -
nej więk szej plen no ści w mio tach dru gich. 

Ho dow ców współ pra cu ją cych z PEN AR
LAN Pol ska już od po nad pięt na stu lat,
wspie ra dziś w pra cy ho do wa nej do rad ca
tech nicz ny fir my, w oso bie Ol gi Pie kar skiej. Ta -
ka mo de lo wa współ pra ca po zwa la mak -
sy mal nie wy ko rzy stać po ten cjał ge ne tycz -
ny zwie rząt PEN AR LAN i wy klu czyć błę -
dy oraz nie do cią gnię cia. Ka żda wi zy ta koń -
czy się kon struk tyw ny mi wnio ska mi, co
uspraw nia pra cę, po pra wia kom fort pro duk -
cji oraz za po wia da w przy szło ści wy bit ne
wy ni ki. 
Na przy kła dzie bra ci Lu bi szew skich do sko na -
le wi dać, że …mą dry ho dow ca, któ ry nie do -
pusz cza do po wsta nia szkód.

Adam Warulik
Doradca Genetyczny PEN AR LAN

Ilość prosiąt urodzonych żywo szt./miot

Ilość prosiąt urodzonych martwo szt./miot

Ilość prosiąt urodzonych łącznie szt./miot

Ilość prosiąt odsadzonych szt./miot

Straty odchowu na porodówce %

Przyrosty: dni od urodzenia 
do uzyskania wagi 115 kg 

Średnia mięsność %

13,27

0,65

13,92

11,73

11,6

160

59

Tabela 2. Wyniki produkcyjne pierwiastek, stado Szymona
i Marcina Lubiszewskich.

gazetka_pal_2012_4  2012-04-06  13:58  Strona 11



12

PEN AR LAN na Gali 
Hodowca Roku. 

Na sza fir ma wspie ra or ga ni za cję kon kur su już
czwar ty rok z rzę du. Ta współ pra ca jest kon -
se kwen cją trwa ją cej od kil ku na stu lat współ -
pra cy z kon cer nem PKM Duda w za kre sie do -
staw ma te ria łu ge ne tycz ne go PEN AR LAN.
„Od dwu na stu lat sto su je my na fer mach ge ne -
ty kę PEN AR LAN – po twier dza Ja cek Ja gie -
ło wicz, dy rek tor roz wo ju su row ca w Gru -
pie Ka pi ta ło wej PKM Duda – i je ste śmy
z wy ni ków pro duk cyj nych loch NA IMA oraz
re pro duk to rów P76 i Nec ka ra bar dzo za do -
wo le ni – do da je.”

To ta współ pra ca biz ne so wa le ża ła u pod staw
za pro sze nia PEN AR LAN do zo sta nia part ne rem
or ga ni za cyj nym kon kur su. Oprócz na szej fir -

Pre zes Sta ni sław Nie myj ski do da je, że przy -
stą pie nie do kon kur su po raz ko lej ny, to nie tyl -
ko efekt współ pra cy z PKM Duda. Istot ną mo -
ty wa cją, był ta kże fakt, iż du ża część do staw -
ców kon cer nu to part ne rzy han dlo wi PEN AR
LAN. – Mi sją PEN AR LAN Pol ska jest za opa try -
wa nie pol skich pro du cen tów trzo dy chlew nej
w wy se lek cjo no wa ny, udo sko na lo ny ge ne -
tycz nie ma te riał ho dow la ny. Ja ko je den z li de -
rów te go ryn ku, chce my być obec ni przy te go
ty pu wy da rze niach jak kon kurs Ho dow ca Ro -
ku, któ re go uczest ni cy na le żą do naj lep szych
kra jo wych pro du cen tów. Je ste śmy tu obec ni ta -
kże dla te go, iż wie lu z do staw ców PKM
DUDA SA pra cu je na na szych in no wa cyj nych
po pu la cjach, od no sząc suk ce sy w ho dow li.
– pod kre ślał na ga li Sta ni sław Nie myj ski Pre -
zes Za rzą du PEN AR LAN Pol ska.

Warsz ta ty Zło tych Prak tyk
Wie dzę ja ką wnie śli do kon kur su po szcze gól -
ni spon so rzy, uda ło się zna ko mi cie wy ko rzy -
stać w tej za koń czo nej edy cji kon kur su. Po raz
bo wiem pierw szy w hi sto rii zor ga ni zo wa ne zo -
sta ły Warsz ta ty Zło tych Prak tyk. Part ne rzy Ho -
dow cy Ro ku, w tym i PEN AR LAN ba zu jąc
na swo im do świad cze niu, czę sto wy kra cza ją -
cym da le ko po za kra jo we do świad cze nia, mo -
gli w for mie warsz ta tów prze ka zać isto tne in -
for ma cje o naj now szych osią gnię ciach pro duk -
cyj nych. Ak tyw ny udział w tych warsz tatach
ob ję ła ta kże na sza fir ma, któ ra wy gło si ła aż
trzy re fe ra ty.

Po nad 100 ho dow ców mo gło wy słu chać i po -
dy sku to wać na te mat „Jak zwięk szyć zdro -
wot ność, wy daj ność i do cho do wość eko no -
micz ną sta da”, któ ry przed sta wi ła Ol ga Pie -
kar ska – Do rad ca ds. pro duk cji PEN AR
LAN oraz „Pro fil świ ni, czy li o wy ma ga -
niach ży wie nio wych zwie rząt” któ ry przed -
sta wił Da niel Urba niak – Do rad ca Ge ne -
tycz ny PEN AR LAN.

Głos pod czas warsz ta tów za brał ta kże Sta ni -
sław Nie myj ski, pre zes za rzą du. Zor ga ni zo -

my, kon kurs wspie ra ją ta kże: Wy twór nia
Pasz Li ra, De Heus Pol ska, Bio min Pol ska,
PPH Po lnet oraz wy daw nic two Ho duj z Gło -
wą Świ nie. Jak tłu ma czy na szej re dak cji pre -
zes Ma ciej Duda, do bór spon so rów nie był
przy pad ko wy, „Szu ka li śmy part ne rów wśród
na szych ko ope ran tów, firm, któ re co dzien ną
pra cą po twier dza ją naj wy ższą ja kość pro -
duk tów oraz świad czo nych usług. Cie szy my się,
że uda ło nam się za chę cić do współ pra cy czo -
ło wych, o ile nie naj wa żniej szych li de rów po -
szcze gól nych ka te go rii bra nży rol ni czej. Ra zem
two rzy my eli tę, to po ma ga roz wi jać kon kurs,
pod no si je go ran gę oraz po głę bia na sze wza -
jem ne za ufa nie. To wa żne po nie waż roz wi ja -
my kon kurs od wie lu lat i chce my go jesz cze
przez wie le lat or ga ni zo wać.”

PEN AR LAN Polska, jako jedyna firma z obszaru genetyki trzody
chlewnej była jedynym z głównych sponsorów, organizowanego 
od  ośmiu lat przez Polski Koncern Mięsny Duda SA konkursu na
Hodowcę Roku. 

Było uroczyście i okazale.
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wa ne w ra mach kon kur su spo tka nia by ły dla
PEN AR LAN świet ną oka zją by przy bli żyć
isto tę i cel in te gra cji z Grupą Gri maud, świa -
to we go li de ra w za kre sie ge ne ty ki ró żnych ga -
tun ków zwie rząt. In for ma cje, co ta in te gra cja
bę dzie zna czy ła dla pol skich ho dow ców i jak

ona wpły nie na ca ły świa to wy ry nek ge ne tyki
trzo dy oraz o kie run kach świa to wych ba dań
w za kre sie ge ne ty ki trzo dy chlew nej, wzbu dzi -
ły du że za in te re so wa nie. Wszyst kie te ma te ria -
ły są do zdo by cia u or ga ni za to rów kon kur su
oraz na stro nie in ter ne to wej www.ho dow ca -
ro ku.pl.

Pod kre ślić na le ży fakt, że pod czas ostat niej, trze -
ciej se sji warsz ta tów mó wio no o tym, co za ży -
czy li so bie ho dow cy na wcze śniej szych se sjach.
To pew na no wość je śli cho dzi o or ga ni zo wa -
ne dla rol ni ków se mi na ria. Nic dziw ne go, że
spo tka nia cie szy ły się za in te re so wa niem.

Ga la Ho dow cy Ro ku
Do re pre zen ta cyj ne go Do mu We sel Oa za zje cha -
ło się po nad 200 go ści, w tym po raz pierw szy
z za gra ni cy. 

Ga lę roz po czął do brze zna ny ho dow com z po -
przed nie go ba lu – Da riusz Szpa kow ski, je den
z naj słyn niej szych pol skich ko men ta to rów
pił ki no żnej. Pan Da rek po wi tał wszyst kich go -
ści, spon so rów i przed sta wi cie li me diów,
po czym na sce nę za pro sił Ma cie ja Duda, Pre -
ze sa PKM DUDA, któ ry… do ce nia jąc ro lę spon -
so rów w roz wo ju kon kur su od dał głos naj wa -
żniej szym z nich. 

Jed nym z naj wa żniej szych punk tów wie czo ru,
któ ry ide al nie od da je ideę or ga ni zo wa nia kon -

wódz twa do pi su je du że szczę ście w lo so wa -
niach. To już czwar te au to, któ re jeź dzić bę dzie
w tym re jo nie. Oprócz sa mo cho du ty tu lar ny
Ho dow ca Ro ku otrzy mał ta kże sta tu et kę spe -
cjal nie za pro jek to wa ną na po trze by kon kur su.
Wrę czy li ją głów ni spon so rzy kon kur su oraz
za rząd PKM Duda SA.

Kie dy emo cje nie co opa dły przy stą pio no
do lo so wa nia na gród do dat ko wych ufun -
do wa nych przez part ne rów kon kur su.
PEN AR LAN ufun do wał bo ny o war to -
ści 1000 zł na ma te ria ł ge en tycz ny knu ra
ter mi nal ne go. Szczę ście w lo so wa niu na -
gród do pi sa ło Wło dzi mie rzo wi Wło dar skie -
mu z miej sco wo ści Słu py Du że (gm. Bąd ko -
wo), Ka zi mie rzo wi Ka sper ko wia ko wi
z Niem czy na (gm. Da ma sła wek) oraz Ada -
mo wi Pusz ka ro wi z Krze pie lo wa (gm. Sła -
wa). Gra tu lu je my! Sym bo licz ne go wrę cze -
nia bo nów do ko nał Sta ni sław Nie myj ski,
Pre zes Za rzą du PEN AR LAN.

Po za koń cze niu lo so wań na de szła ko lej na dzie -
siąt ki pa miąt ko wych zdjęć, sym bo licz ną lamp -
kę szam pa na za wy so kie ce ny żyw ca i mię sa
w 2012 ro ku oraz ka wa łek oko licz no ścio we go
tor tu, kro jo ne go przez „pierw szą da mę” im pre -
zy – żo nę Ho dow cy Ro ku, Pa nią Da nu tę Mu siał.
Wresz cie przy szedł czas na rów nie wy cze ki wa -
ny punkt pro gra mu, co sa mo lo so wa nie na gro -
dy głów nej – wy stęp gwiaz dy wie czo ru Syl wii
Grzesz czak & Li ber. Kon cert wscho dzą cej

kur su Ho dow cy Ro ku, by ło sym bo licz ne po dzię -
ko wa nie ho dow com za ca ło rocz ną współ pra -
cę. Naj lep si z naj lep szych, wy ło nie ni spo śród
po nad 1000 do staw ców PKM Duda, zo sta li
uho no ro wa ni pa miąt ko wy mi dy plo ma mi. 
Po za wy ró żnie nia mi ka żdy z ho dow ców otrzy -
mał upo min ki rów nież zwią za ne z pił ką no żną,
czy li ofi cjal ne ga dże ty Eu ro 2012. Po nad to, dla
ka żde go uczest ni ka ga li mar ka FIAT, Pa tron Mo -
to ry za cyj ny kon kur su ufun do wał 12-sto stron -
ni co we ka len da rze. Da riusz Szpa kow ski wręcz
ce le bro wał tę cześć wie czo ru. Pod czas wrę cza -
nia po dzię ko wań ho dow com to wa rzy szy ły
żo ny, któ re nie jed no krot nie sta no wią fi lar
w co dzien nym go spo da ro wa niu. 

Po uro czy stej ko la cji przy stą pio no do lo so wa -
nia głów nych na gród w kon kur sie, coś na co
nie wąt pli wie ho dow cy cze ka li. Roz po czę to
od luk su so wych szwaj car skich ze gar ków, po -
przez apa ra ty fo to gra ficz ne, lap to py, te le wi zo -
ry, wa ka cje w Buł ga rii, i do tar to do kul mi na -
cji wie czo ru, czy li lo so wa nia Fia ta Li nea.
Zasz czy tu lo so wa nia pierw szej na gro dy do stą -
pił w tym ro ku Szef Sprze da ży Flo to wej mar -
ki Fiat, Piotr Wró bel, któ ry wcze śniej przy po -
mniał ze bra nym go ściom o ro li ja ką Fiat ode -
grał w pol skiej mo to ry za cji. Wresz cie lo so wa -
nie i wrę cze nie sym bo licz ne go klu czy ka ho dow -
cy, do któ re go uśmiech nął się te go wie czo ru los.
Szczę śliw cem oka zał się Ta de usz Mu siał z wo -
je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go.
Trze ba przy znać, że ho dow com z te go wo je -

Bon o wartości 1000 zł na zakup materiału genetycznego knura
terminalnego wygrali m.in państwo Puszkarowie.

Stanisław Niemyjski prezes zarządu PEN AR LAN oraz konferansjer Dariusz Szpakowski 
w trakcie losowania nagród naszej firmy. 
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gwiaz dy był wspa nia ły, go ście wy słu cha li
w du żym sku pie niu, prze ry wa nym spon ta nicz -
ny mi i grom ki mi okla ska mi. Nie by ło chy ba
oso by na sa li, któ ra nie po zo sta ła pod wra że -
niem Sy lwii. Był to z pew no ścią za pa da ją cy
w pa mięć wy stęp. W ku lu arach Syl wia Grzesz -
czak roz da ła dzie siąt ki au to gra fów i po zo wa -
ła do pa miąt ko wych zdjęć z ho dow ca mi.
W tym cza sie na sce nie po ja wił się ze spół PLAY,
któ ry roz po czął Bal Ho dow cy i utrzy mał at mos -
fe rę do brej za ba wy. My też ba wi li śmy się
do sa me go ra na.

Zespół redakcyjny PEN AR LAN

Tadeusz Musiał Hodowca Roku 2011 przyjmuje gratulacje i okolicznościową statuetkę od Macieja Dudy prezesa PKM Duda SA.
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Znaczenie właściwego
postępowanie z lochami
w okresie okołoporodowym, 
dla efektywnej hodowli.

O opie ce nad lo cha mi w cią ży wspo mi na łam
w po przed nim nu me rze Prze wod ni ka, w ar ty ku -
le o or ga ni za cji roz ro du. Przy po mnę tyl ko, że ra -
cjo nal nie usta wio ny pro gram ży wie nia loch
pro śnych od pierw szych dni cią ży wpły wa
na wy rów na nie i wa gę uro dze nio wą mio tów.
Dla ni ko go nie bę dzie za sko cze niem fakt, że
wy so ka wa ga uro dze nio wa pro siąt wpły wa
na zmniej sze nie śmier tel no ści pro siąt na po -
ro dów kach oraz na ich wa gę od sa dze nio wą
(wy kres 1).
Za sa da jest pro sta: czas po in se mi na cji, gdy lo -
chy prze by wa ją w koj cach po je dyn czych, po win -
ni śmy wy ko rzy stać na wy rów na nie kon dy cji (tzn.

dów eko no micz nych nie war to ła mać, mia -
no wi cie: „ca łe po miesz cze nie peł ne – ca łe po -
miesz cze nie pu ste”. Sto so wa nie jej po zwo li nam
na prze rwa nie ewen tu al nych łań cu chów za ka -
żeń i po mo że w sta bi li za cji sta tu su zdro wot ne -
go sta da przy wy stą pie niu czyn ni ków cho ro bo -
twór czych.

Za sa da „cpp – cpp” po zwo li nam też na pra wi -
dło we wy ko na nie wszyst kich za bie gów, zwią za -
nych z my ciem i de zyn fek cją. Za bie gi te wy da -
ją się spra wą pro za icz ną i pro stą, ale z do -
świad cze nia wiem, że ho dow cy po peł nia ją
przy nich wie le błę dów, któ re spo ro ich póź -
niej kosz tu ją. 

My cie ko mór po win no od by wać się przy uży ciu
de ter gen tów. Mu si my so bie uświa do mić fakt, że
za bru dze nia w ko mo rach, gdzie trzy ma my
zwie rzę ta, są tłu ste; nie uży wa jąc de ter gen -
tów, nie je ste śmy więc w sta nie do myć po -
wierzch ni. To tak, jak by śmy my li tłu ste na czy -
nia po obie dzie sa mą wo dą (w do dat ku – zim ną).
Ktoś mo że za py tać: po co wy ko ny wać tak do kład -
ne my cie na fer mach o wy so kim sta tu sie zdro -
wot nym? Wie le mi kro or ga ni zmów, by tu ją cych
na fer mie, po na mno że niu się po wy żej pew nej ilo -
ści mo że sta no wić czyn nik cho ro bo twór czy
i w sy tu acji okre so we go spad ku od por no ści spo -
wo do wać wy buch cho ro by w chlew ni. Ow -
szem, cho ro bę mo żna wy le czyć – wy ma ga to jed -
nak wie le ener gii, pra cy i do dat ko wych wy dat -
ków, zwią za nych z le cze niem (za pew niam, że
kosz tu je to wię cej niż my cie i de zyn fek cja). 
Na stęp nym eta pem po my ciu jest do brze prze pro -
wa dzo na de zyn fek cja. Środ ków na ryn ku jest wie -
le i są one w więk szo ści sku tecz ne, mu si my jed -
nak pa mię tać o dwóch wa run kach pra wi dło wej
de zyn fek cji. Po pierw sze, na le ży sto so wać pro por -
cje za le ca ne przez pro du cen tów, a po dru gie

zwie rzę ta, któ re zbyt du żo schu dły w cza sie lak -
ta cji, mu si my do kar mić, a od chu dzić te, któ re są
zbyt tłu ste). W ostat nim okre sie cią ży na le ży
usta wić wy ższy po ziom ży wie nia lub na wet
zmie nić pa szę na prze zna czo ną dla loch kar -
mią cych (je że li wy ma ga te go kon dy cja pro siąt
ro dzą cych się), aby osią gnąć za do wa la ją cą nas
wa gę uro dze nio wą. 
Za nim wgo ni my lo chy na sek tor po ro do wy,
mu si my go od po wied nio przy go to wać. Nie za le -
żnie od te go, ja kim sys te mem pra cu je my na fer -
mie i ja ką ma my or ga ni za cję, na dzia le po ro -
do wym, war chla kar niach i tu czar niach do -
mi nu je jed na zło ta za sa da, któ rej ze wzglę -

Celem każdego hodowcy jest uzyskanie dobrego warchlaka
i w efekcie mięsnego oraz ciężkiego tucznika. Na dochodowość tej
produkcji w głównej mierze wpływa odpowiednie zarządzanie
rozrodem. Jakość warchlaka lub tucznika w dużym stopniu zależy
bowiem od tego, jak mamy zorganizowany dział porodowy
i odchowalnię prosiąt. Laktacja determinuje nie tylko jakość
warchlaka i tucznika, ale też regularność cyklu u loch, co pośrednio
wpływa na funkcjonowanie rozrodu. 

Wykres 1. Śmiertelność prosiąt w zależności o wagi urodzeniowej
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– prze pro wa dzać de zyn fek cję za wsze na su chych
po wierzch niach (po zo sta ła po my ciu wo da zmie -
ni sto pień roz cień cze nia środ ków de zyn fe ku ją -
cych). I ko lej na że la zna za sa da: zwie rzę ta wga -
nia my do ko mo ry umy tej, zde zyn fe ko wa nej, wy -
su szo nej, wy wie trzo nej i na grza nej.

Ter min wga nia nia zwie rząt przed po ro -
dem to rów nież czyn nik de ter mi nu ją cy po -
wo dze nie. Lo chy wy so ko pro śne po win ny być
wpę dzo ne na swo je miej sca po ro do we na mi ni -
mum 5 dni przed ter mi nem po ro du, aby wy two -
rzy ły spe cy ficz ną od por ność na śro do wi sko,
w któ rym bę dą się wy cho wy wać pro się ta i któ -
rą prze ka żą wraz z sia rą. Świ nie po win ny być za -
szcze pio ne we dług pro fi lak ty ki usta lo nej dla
da nej chlew ni przez le ka rza we te ry na rii, na oko -
ło 2 ty go dnie przed po ro dem. Za cho wa nie ter -
mi nów szcze pień po win no być dla ho dow cy
spra wą prio ry te to wą ze wzglę du na mi ni mal -
ny czas, nie zbęd ny do wy two rze nia prze ciw ciał.
Je że li za szcze pi my zwie rzę ta za póź no lub wgo -
ni my je na po ro dów kę w ostat niej chwi li, unie -
mo żli wi my im wy two rze nie peł nej ochro ny dla
pro siąt. Od po wied nio wcze sne wpę dze nie na po -
ro dów kę po zwo li też lo chom przy zwy cza ić się
do no we go oto cze nia, co znacz nie zmniej sza stres
pod czas po ro du (pa mię taj my, że stres jest czyn -
ni kiem opóź nia ją cym po ro dy). Mo żna rów nież
za sto so wać sta ry, spraw dzo ny spo sób,
do któ re go co raz czę ściej po wra ca ją we te ry -
na rze, czy li tzw. au to za ka ża nie. Jest to za ka -
ża nie lo szek świe żym ka łem, ze bra nych od loch
z po ro dó wek lub od pro siąt. Po zwa la to na wy -

two rze nie od por no ści na mi kro or ga ni zmy by tu -
ją ce na po ro dów kach i czę sto wy wo łu ją ce np. bie -
gun ki u pro siąt. U wie lo ró dek nie ma po trze by
prze pro wa dza nia ta kie go za bie gu, po nie waż
prze by wa ły one już na sek to rach po ro do wych
i wy two rzy ły od po wied nią od por ność. Au to za -
ka ża nie jest za le ca ne na 4 do 2 ty go dni
przed wy pro sze niem dla ca łej gru py. Za miar
prze pro wa dze nia za bie gu na le ży wcze śniej skon -
sul to wać z le ka rzem we te ry na rii, opie ku ją cym
się fer mą, po nie waż ist nie ją prze ciw wska za nia
do je go sto so wa nia, m.in. nie usta bi li zo wa ny
PRRS, dy zen te ria lub sal mo nel lo za.

No do brze, ma my już wy so ko pro śne
zwie rzę ta w koj cach po ro do wych
– i co da lej?
Naj pierw mu si my przy go to wać lo chy do po ro du.
Istot ne jest, aby śmy na 2 dni przed po ro dem ob -
ni ży li daw kę po kar mo wą lo chom, a w dzień po -
ro du za sto so wa li gło dów kę lub po da li nie wiel ką
ilość pa szy naj bar dziej głod nym zwie rzę tom.
Umo żli wi to oczysz cze nie prze wo du po kar mo we -
go, co za po bie gnie za le ga niu mas ka ło wych
w je li tach. Za le ga nie ka łu (za par cia) w je li tach
mo że przy spo rzyć nam wie lu pro ble mów
na po ro dów kach. Po pierw sze, utrud nia ono
po ród. Po dru gie, wy wo łu je na mna ża nie się
du żych ilo ści bak te rii ka ło wych, któ re w efek cie
prze ła mu ją ba rie rę po mię dzy ścia ną je li ta,
a krwią. Po prze do sta niu się do krwi, bak te rie ka -
ło we wę dru ją do mle ka i zo sta ją spo ży te przez
pro się ta, u któ rych wy wo łu ją ko li bak te rio zę, czy -
li po pu lar ną bie gun kę, czę sto wy stę pu ją cą już
w dru giej do bie po po ro dzie. Przed za par cia mi mo -
że my bro nić się, ob ni ża jąc ra cjo nal nie daw kę ży -
wie nio wą przed po ro dem; naj ni ższa daw ka,

do ja kiej ob ni ża my po ziom ży wie nia, to tzw. daw -
ka by to wa (w za le żno ści od pa ra me trów pa szy
jest to oko ło 1,8 – 2,4 kg na do bę). Mo żna ta kże
pod nieść po ziom włók na (na le ży to jed nak ro bić
roz wa żnie i sto so wać włók no do brej ja ko ści),
a w osta tecz nych sy tu acjach za sto so wać spe cjal -
ne pre pa ra ty dla roz luź nie nia ka łu, zwa ne so la -
mi gorz ki mi. 

Wie lu ho dow ców sta je przed dy le -
ma tem, czy po ro dy po win ny być
syn chro ni zo wa ne hor mo nal nie, czy
też nie?
Za syn chro ni za cją prze ma wia ją na stę pu ją -
ce ar gu men ty:
– mo że my le piej zor ga ni zo wać pra cę na po -

ro dów kach, szcze gól nie na wy so ko to wa ro -
wych fer mach (wa run kiem są do kład ne da -
ty in se mi na cji), 

– ła twiej utrzy mać li czeb ność grup tech no lo -
gicz nych.

Syn chro ni za cja ma rów nież wa dy:
– ro dzą się słab sze pro się ta (jest to spraw dzo -

ne do świad czal nie),
– mo że my po my lić się na wet o 2 do by z wy -

zna cze niem ter mi nu po ro du (losz ki cza sem
ma ją na wet czte ry in se mi na cje i trud no jest
okre ślić tę uda ną).

Wska za ne „za” i „prze ciw” mo żna jed nak
po łą czyć w pro sty sys tem, co raz czę ściej
sto so wa ny na fer mach: do piąt ku ma my
tyl ko na tu ral ne po ro dy, a na so bo tę do -
szcze pia my te lo chy, któ re jesz cze nie wy -
pro si ły się w da nym ty go dniu. Ta ki za bieg
gwa ran tu je nam wy pro sze nie się da nej
gru py tech no lo gicz nej w jed nym ty go dniu
(jest to bar dzo istot ne na du żych fer mach
oraz na tych, gdzie lak ta cja trwa mak sy -
mal nie 25 dni). 

Pa mię taj my, że mu si my na uczyć się ob ser wo wać
na sze zwie rzę ta, aby nie prze szka dzać im przy po -
ro dach. Wa żne jest pro wa dze nie rze tel nych no -
ta tek; mo żna je po dzie lić na dwie gru py:
– pierw sza to te, któ re ro bi my w cza sie po -

ro du (co ile mi nut ro dzi się pro siak, ja kie far -
ma ceu ty ki po da li śmy w okre sie oko ło po ro -
do wym, ja kie pro ble my wy stą pi ły pod -
czas po ro du, czas roz po czę cia i za koń cze nia
po ro du itp.); 

– dru gi typ no ta tek to te, któ re wpi su je my
na kar ty loch i na pod sta wie któ rych oce -
nia my ka rie rę loch (ile uro dzi ła pro siąt ży -
wych, ile mar twych, czy wy stę po wa ły po -
wa żne pro ble my przy po ro dzie, jak prze bie -
ga ła lak ta cja, ile pro siąt lo cha od sa dzi ła
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po pla no wa nym cza sie lak ta cji, ewen tu al -
ne agre syw ne za cho wa nia). 

Z do świad cze nia wiem, że no tat ki uspraw -
nia ją pra cę na po ro dów kach. Pa mięć ludz -
ka jest za wod na; do dat ko wo, gdy po ro dów -
ka mi opie ku je się kil ka osób, no tat ki uła -
twia ją prze pływ in for ma cji mię dzy opie ku -
na mi.

Do bry nad zór nad po ro da mi po wi nien ogra ni -
czać się do ob ser wa cji i ma sa żu wy mie nia, któ -
ry uwal nia naj lep szą oksy to cy nę dla pro szą cej
się lo chy, a przy tym ma dzia ła nie uspo ka ja -
ją ce. War to za pi sy wać go dzi nę roz po czę cia po -
ro du i go dzi ny po ro du ko lej nych pro siąt. Prak -
tycz nie ka żdy ho dow ca zna za sa dę po da wa ną
w pod ręcz ni kach, zgod nie z któ rą pro się ta po -
win ny ro dzić się co 15 mi nut. Czę sto jed nak
aku sze rzy ro bią błąd, zbyt nio su ge ru jąc się tą
za sa dą i za czy na ją in ge ro wać, gdy po 20-30 mi -
nu tach nie po ja wił się no wy pro siak, bez
wzglę du na to, ile pro siąt uro dzi ło się do tej po -
ry. Z ob ser wa cji zwie rząt na su wa się wnio sek,
iż lo chy ro dzą pro sia ki par tia mi i to „ksią żko -
we” 15 mi nut sta no wi śred nią z po ro du. Czę -
sto by wa tak, że lo cha ro dzi na raz 2-5 pro siąt,
jed no za dru gim, a po tem ma przez dłu ższy
czas od po czy wa przed ko lej nym par ciem. Je -
że li lo cha ma par cie i ro dzi pro się ta (na wet,
je śli mię dzy se ria mi są dłu ższe prze rwy,
trwa ją ce nie raz ok. go dzi ny), nie na pi na się
zbyt moc no bez re zul ta tu i nie ma mar -
twych pro siąt w mię dzy cza sie, to in ge ren -
cja nie jest wska za na.

Kie dy mo że my in ge ro wać?
– kie dy bra ku je par cia, a ma saż wy mie nia lub

po da nie oksy to cy ny nie za dzia ła ły (brak
oksy to cy ny spo wal nia po ród; pa mię taj my
jed nak, iż zbyt du ża daw ka mo że spo wo do -
wać tak sil ne skur cze, że po ród zo sta nie za -
trzy ma ny, szcze gól nie u mło dych zwie -
rząt, któ re ma ją sil ne mię śnie),

– kie dy lo cha uro dzi ła mar twe go pro sia ka
(czę sto mar twy pro siak blo ku je dro gi rod -
ne, utrud nia jąc na stęp nym wyj ście
na świat),

– kie dy przez dłu ższy czas lo cha ma par cie,
a mi mo to nie po ja wia się pro siak.

Ru ty no we spraw dza nie loch, gdy brak wska -
zań ku te mu, jest błę dem, po nie waż:
– zwięk sza my licz bę za ka żeń (pa mię taj my,

aby po ka żdej in ge ren cji za sto so wać pro fi -
lak ty kę an ty bio ty ko wą i prze ciw za pal ną,
zgod nie z wy tycz ny mi le ka rza we te ry na rii!),

– mo że my ro ze rwać ło ży sko i spo wo do wać,
że lo cha nie bę dzie w sta nie uro dzić ca łe go
na raz, a po zo sta łe strzę py bę dą wy wo ły wa -
ły sta ny za pal ne i wy cie ki,

– za bu rza my fi zjo lo gię po ro du i wpro wa -
dza my do dat ko wy stres (czę sto lo chy „przy -
zwy cza ja ją się” do in ge ren cji i nie po tra fią
się sa me wy pra szać; do dat ko wo lo chy
w stre sie mo gą np. re ago wać agre sją w sto -
sun ku do pro siąt),

– mo że my uszko dzić dro gi rod ne loch, co
w kon se kwen cji pro wa dzi do wie lu kom pli -
ka cji, włącz nie z pad nię ciem.

W cza sie po ro dów sta raj my się nie od bie rać lo -
chom pro siąt „na wy pa dek agre syw ne go za -
cho wa nia”. Ma saż, ja ki wy ko nu ją pro się ta
w cza sie ssa nia, jest bar dzo po moc ny dla
szyb kie go za koń cze nia po ro du (mi ni mum 5
pro siąt po win no ssać, aby układ ner wo wy lo -
chy od czy tał to ja ko sy gnał do uwal nia nia
oksy to cy ny). Czę sto lo chy, któ rym za bie ra się
pro sia ki w cza sie po ro du, wy ka zu ją więk szą
agre sję. Zo sta jąc z pro się ta mi, lo cha od po cząt -
ku uczy się ostro żne go za cho wa nia przy swo -
ich dzie ciach. War to więc po świę cić chwi lę nie -
spo koj nej lo sze pod czas po ro du (pa mię taj my,
że bó le po ro do we są bar dzo sil ne i po wo du ją
od ru cho we za cho wa nia loch, czę sto ma ją ce nie -
wie le wspól ne go z agre sją), wy ko nu jąc uspo -
ka ja ją cy ma saż, aby lo cha mia ła jak naj -
więk szy kom fort w cza sie po ro du i od po cząt -
ku oswa ja ła się z no wą sy tu acją. Za pew -
niam, że w więk szo ści przy pad ków lo cha
uspo koi się po uro dze niu 6 pro sia ka, kie -
dy to jej dzie ci bę dą wy ko ny wa ły ma saż.
Se pa ro wa nie pro siąt to roz wią za nie osta -
tecz ne, w sy tu acji awa ryj nej. Oksy to cy -
na wy dzie la na pod czas ssa nia pro siąt jest

bo wiem bar dzo po trzeb na na za koń cze nie po -
ro du, do uro dze nia ca łe go ło ży ska. Wa żne jest,
aby zbie rać ło ży sko przez ca ły okres po ro du, co
umo żli wi oce nę, czy po ród zo stał za koń czo ny.
4 dni po po ro dzie to naj bar dziej stra te gicz -
ny okres opie ki nad lo chą. W tym cza sie po -
ja wia się spo ro kom pli ka cji, na któ re trze ba
szyb ko re ago wać, aby lak ta cja roz wi nę ła się
pra wi dło wo. Wie lu ho dow ców nie przy wią zu -
je wa gi do tych pierw szych sy gna łów i po dej -
mu je dzia ła nie za póź no; tym cza sem, je że li nie
wy le czy my na wet drob nych sta nów za pal -
nych, póź niej sza lak ta cja bę dzie znacz nie
mniej sza lub lo cha mo że stra cić mle ko.
Za sa dy opie ki nad lo cha mi po po ro dzie:
– od pierw sze go dnia po po ro dzie mu si my sto -

so wać pra wi dło we roz kar mia nie loch.
Zwięk sze nie daw ki po win no iść w pa rze
z licz bą pro siąt i ich za po trze bo wa niem
na mle ko. Im wię cej pa szy da my na po cząt -
ku, tym wię cej mle ka, nie wy pi te go przez
pro się ta, po zo sta nie w wy mio nach. W kon -
se kwen cji spo wo du je to za pa le nie wy mie -
nia (for mę kli nicz ną lub pod kli nicz ną). Na -
le ży też jed nak pil no wać, aby pro się ta nie
chu dły z po wo du zbyt ma łej ilo ści mle ka
– wte dy wska za ne jest zwięk sze nie daw ki.
Nie ste ty, trud no po dać sza blon na roz kar -
mia nie, po nie waż wszyst ko za le ży od pa ra -
me trów pa szy, ryt mu kar mie nia i sa mych
zwie rząt (oczy wi stym jest fakt, że pa sza dla
loch kar mią cych po win na być od po wied nio
zbi lan so wa na i wy two rzo na z bar dzo do -
brych kom po nen tów). Roz kar mia nie po win -
no trwać mi ni mum ty dzień (im dłu żej
tym le piej) i być do pa so wa ne do po trzeb pro -
siąt, a w efek cie do pro wa dzić do zja da nia
jak naj więk szych ilo ści pa szy w koń co wej
fa zie lak ta cji. 

– przez ca ły okres lak ta cji lo cha po win -
na mieć nie ogra ni czo ny do stęp do czy stej
wo dy., któ ra jest po trzeb na do pro duk cji
mle ka. W pierw szych do bach po po ro dzie lo -
cha jest jed nak obo la ła, nie chęt nie wsta je
i wo li być spra gnio na. W pierw szych dniach
lak ta cji war to więc lo chę zga niać, że by zmu -
sić ją do częst sze go pi cia. W pierw szym ty -
go dniu lak ta cji po moc ne jest też za le wa nie
ko ryt wo dą mię dzy kar mie nia mi. 

– przez 3 dni po po ro dzie war to pro wa dzić
mo ni to ring cie pło ty cia ła. Stan pod go rącz -
ko wy jest pierw szym symp to mem sta nu za -
pal ne go i je że li na sza re ak cja bę dzie wy star -
cza ją co szyb ka, mo że my ustrzec się
przed roz wi nię ciem się pro ce su cho ro bo we -
go. Przyj mu je my, że 39,5 stop nia po po ro -
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dzie jest już wska za niem do dzia ła nia – co
naj mniej do bacz nej ob ser wa cji lo chy (np.
żer no ści) i pro siąt (czy przy bie ra ją na wa -
dze oraz czy nie ma ja bie gu nek).

– istot ne jest, aby śmy w pierw szym ty go dniu
po po ro dzie kil ka ra zy dzien nie ro bi li ob cho -
dy po ro dów ki w ce lu ob ser wa cji wy mion
loch (czy nie są na brzmia łe i twar de lub su -
che i zwiot cza łe) oraz ich za cho wa nia. Czy
po zwa la ją ssać pro się tom? Czy też więk -
szość cza su le żą na wy mio nach? Co jest
ozna ką bó lu lub bra ku in stynk tu. War to
wte dy po dać śro dek prze ciw bó lo wy lub
uspo ka ja ją cy, np. Stre snil. Pro się ta za czną
ssać, a lo cha już po kil ku go dzi nach po win -
na nor mal nie kar mić. Nie mo że my po zwo -
lić jej po mi jać po ry kar mie nia, bo do pro wa -

dzi my do bez mlecz no ści. Na le ży spraw -
dzać rów nież kon dy cję i za cho wa nie pro siąt
(pro się ta chu de, nie spo koj ne, z bie gun ką są
wskaź ni kiem sta nów za pal nych wy mie nia
lub in nych kom pli ka cji).

– licz ba pro siąt, ja ka zo sta je przy lo sze po 24
go dzi nach od po ro du, po win na być od po -
wied nio do bra na do licz by czyn nych sut -
ków. Zbyt ma ła lub zbyt du ża licz ba pro siąt
po wo du je kosz tow ne stra ty w licz bie i ja -
ko ści pro siąt od sa dza nych.

– prze pro wa dzo ne w ostat nich la tach ba da -
nia do wio dły, że sto so wa nie od po wied nio
dłu gie go pro gra mu świetl ne go na po ro dów -
kach, szcze gól nie w okre sie je sien no -zi mo -
wym, przy go to wu je lo chy do pra wi dło -
we go roz ro du.

Pod su mo wa nie
Ka żdy ho dow ca mu si uświa do mić so bie, że lak -
ta cję mo że my ura to wać tyl ko w pierw szym ty -
go dniu po po ro dzie; póź niej skut ki na szych błę -
dów lub nie do pa trzeń mo gą być kosz tow ne. Nie
za po mi naj my też, że pra wi dło wa lak ta cja to
nie tyl ko cię żki od sa dzo ny pro siak, ale ta kże
skró co ny okres ja ło wy u loch oraz wy ższa licz -
ba owu lo wa nych ko mó rek ja jo wych w ostat -
niej fa zie rui.

Olga Piekarska 
Doradca ds. produkcji PEN AR LAN

W ko lej nym wy da niu Prze wod ni ka Ol ga Pie kar ska omó -
wi za sa dy pra wi dło wej opie ki nad pro sia kiem ssą cym
i od sa dzo nym.

gazetka_pal_2012_4  2012-04-06  13:58  Strona 18



Przewodnik w nowoczesnej hodowli Nr 1/(4)/2012

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl

19

Jak ograniczać
problemy związane
z cirkowirozą świń
(PCVAD)?

Zmniej sze nie śmier tel no ści wśród tucz ni ków,
znacz ne ogra ni cze nie licz by char ła ków wśród
war chla ków, po pra wa pa ra me trów eko no -
micz nych w za kre sie zu ży cia pa szy i przy ro -
stów ma sy cia ła oraz zmniej sze nie zu ży cia le -
ków, to naj istot niej sze pa ra me try oce ny sku -
tecz no ści szcze pień prze ciw ko cho ro bie cir ko -
wi ru so wej w te re nie. 
Le ka rze we te ry na rii i ho dow cy, w chlew niach
do tknię tych cho ro bą cir ko wi ru so wą okre śla -
ją efek ty szcze pie nia pro siąt ja ko „bli skie cu -
dow ne mu”. Jed nak w nie któ rych przy pad -
kach, szcze gól nie przy błęd nej dia gno zie przy -
czyn char łac twa i wy stę pu ją cym „ba ła ga -
nie” pro duk cyj nym, za sto so wa nie tyl ko szcze -
pio nek nie jest „zło tym strza łem”.

Jesz cze kil ka lat wstecz le ka rze we te ry na rii i ho -
dow cy trzo dy chlew nej we wszyst kich kra jach
zaj mu ją cych się in ten syw ną pro duk cją trzo dy
chlew nej by li bez rad ni z po wo du za ła ma nia się
zdro wia i od por no ści u świń. W tam tym cza -
sie no to wa no cią gły wzrost upad ków wśród
war chla ków i tucz ni ków z ob ja wa mi wy -
nisz cze nia, za pa le nia płuc i bie gun ki. Do dat -
ko wo po no szo no du że kosz ty z po wo du ogrom -
ne go zu ży cia an ty bio ty ków i fru stra cji zwią -
za nych z nie sku tecz ną te ra pią. Stra ty by ły
skut kiem nie wy star cza ją cej wie dzy
na te mat ge ne zy PCVAD wy wo ła nej przez
wi rus PCV2. 

Po la tach in ten syw nych prac ba daw czych
zna le zio no klucz do po pra wy pro duk cyj no ści
po przez szcze pie nia pro fi lak tycz ne. Pierw sze
do świad cze nia opar te na wak cy na cji loch,
oka za ły się mniej efek tyw ne niż szcze pie nie
pro siąt. Prze ło mem w ogra ni cze niu wy stę -
po wa nia cir ko wi ro zy jest za sto so wa nie
szcze pio nek pod jed nost ko wych sto so wa -

tecz no ści szcze pień prze ciw ko cho ro bie cir ko -
wi ru so wej w te re nie. Le ka rze we te ry na rii
i świa do mi ho dow cy, w chlew niach do tknię tych
cho ro ba cir ko wi ru so wą okre śla ją efek ty szcze pie -
nia pro siąt ja ko „bli skie cu dow ne mu”. 

Jed nak w nie któ rych przy pad kach, szcze gól nie
przy błęd nej dia gno zie przy czyn char łac twa
i wy stę pu ją cym „ba ła ga nie” pro duk cyj nym, za -
sto so wa nie tyl ko szcze pio nek nie jest „zło tym
strza łem”. W związ ku z tym na le ży być ostro -
żnym i świa do mym ocze ki wań w pla no wa niu
pro gra mu pro fi lak tycz ne go dla da ne go sta da.

Szcze pie nie pro siąt w okre sie oko ło od sa dze nio -
wym, ale nie w dniu od sa dze nia, nie wąt pli wie
ob ni ża śmier tel ność wy wo ła ną wi ru sem PCV2
po ja wia ją cą się w fa zie wi re mi. Wy ni ki 11 prac
na uko wych pu bli ko wa nych od 2007 ro ku po -
ka zu ją zmniej sze nie śmier tel no ści w za kre -
sie 50% i 90% (Wy kres 1). W sy tu acji gdy prze -
ła ma nie od por no ści (wi re mia) po ja wia się po -

mię dzy 4, a 13 ty go dniem ży cia, szcze pie nie
pro siąt od 2 ty go dnia ży cia znacz nie re du -
ku je in deks upad ków w fa zie tu czu wstęp -
ne go i koń co we go. 
Co istot ne, szcze pie nie w obec no ści prze ciw ciał
mat czy nych (sia ro wych) jest sku tecz ne. 
Co raz ob szer niej sza li te ra tu ra wska zu je, że
w chlew niach z pod kli nicz nym ob ra zem cho -

nych u pro siąt od 2 ty go dnia ży cia. Dzi siaj
na ukow cy i le ka rze we te ry na rii zgod nie
twier dzą, że ta kie po stę po wa nie przy no si
zna ko mi te re zul ta ty i po mo gło roz sze -
rzyć wie dzę na te mat zdro wia świń.

Pod sta wą sku tecz nych szcze pień jest opar cie
się na wie dzy le ka rza o etio pa to ge ne zie PCVAD.
Zmniej sze nie śmier tel no ści wśród tucz ni ków,
znacz ne ogra ni cze nie licz by char ła ków wśród
war chla ków, po pra wa pa ra me trów eko no -
micz nych w za kre sie zu ży cia pa szy i przy ro -
stów ma sy cia ła oraz zmniej sze nie zu ży cia le -
ków, to naj istot niej sze pa ra me try oce ny sku -

Poziom przeciwciał PCV2a

Dzienne przyrosty w gramach/dzień

P=odchylenieKontrola
Placebob Szczepionec Rózniced

Niskie  < 1:1,000

Wysokie  > 1:1,000

Różnicee

P = Odchyleniee

649 (642-656)

650 (642-658)

1

0,8034

665 (658-672)

671 (663-674)

6

0,2674

16

21

-

0,0015

0,0003

Tabela 1. Średnie dzienne przyrosty świń pomiędzy 2 a 25 tygodniem życia u świń szczepionych  w obecności wysokich i niskich
mian przeciwciał matczynych (MDA) w momencie szczepienia.  (Fachinger V. i wsp. 2008 Vaccine 26 :1488-99)

a) przeciwciała PCV2 w momencie szczepienia• b) n=419 i 304 zwierząt z niska liczbą MDA • c) n=398 i 320 zwierząt z wysoką liczbą MDA szczepione Iv.
CircoFLEX • d)  różnica w ilości zwierząt  szczepionych i nie szczepionych • e) różnica w ilości zwierząt z niską a wysoką liczbą MDA

Wykres 1. Wpływ szczepienia na spadek
śmiertelności prosiąt. Śmiertelność zmniejszona
o 89% (PCVD).

Wykres 2. Zwiększony przyrost masy ciała (6.8 kg)
i jednorodność świń po szczepieniu w 2 - 3 tyg. życia.
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Utrzy ma nie wy so kie go po zio mu hi gie ny wią -
że się z ko niecz no ścią do kład ne go oczysz cze nia
po miesz czeń z sub stan cji or ga nicz nych
przed de zyn fek cją, uży ciem od po wied nie go
środ ka de zyn fek cyj ne go oraz wy su sze niem
de zyn fe ko wa nych po miesz czeń przed wpro wa -
dze niem zwie rząt. 

3. Ogra ni cze nie mie sza nia grup świń.
Mie sza nie świń pro wa dzi do in ten sy fi ka cji
kon tak tu mię dzy zwie rzę ta mi, a przez do trans -
mi sji za ka żeń oraz jest dla nich stre so gen ne.
Je śli to mo żli we, na le ży utrzy my wać świ nie
w sta łych gru pach od od sa dze nia do tu czu.

4. Za pew nie nie wszyst kim pro się tom od -
po wied niej daw ki sia ry
W mio tach o licz bie pro siąt po nad 10-12 (za le -
ży od licz by czyn nych su tek u mat ki) ko niecz -
ne jest frak cjo no wa ne do sa dza nie pro siąt
do gru czo łu mle ko we go. W pierw szej ko lej no -
ści po win ny pić słab sze pro się ta, o ni ższej wa dze. 

5. Wstrzy ma nie mie sza nia mio tów
po upły wie 24 go dzin ży cia

Po upły wie 24 go dzin sta tus im mu no lo gicz ny
pro siąt jest już usta lo ny i pro się ta, któ re nie
otrzy ma ły prze ciw ciał z sia rą po zo sta ją wra -
żli we na za ka że nie. Mie sza nie mio tów po tym
okre sie mo że je dy nie uła twić sze rze nie się in fek cji. 

6. Unie mo żli wie nie bez po śred nie go kon -
tak tu mię dzy po szcze gól ny mi gru pa mi
war chla ków oraz tucz ni ków
Ażu ro we prze gro dy mię dzy klat ka mi w sek to -
rze od cho wu, czy tu czu po zwa la ją na bez po -
śred ni kon takt mię dzy zwie rzę ta mi z ró żnych
kla tek i ła twe sze rze nie się ró żnych in fek cji. Li -
te ścia ny od dzie la ją ce klat ki nie za po bie ga ją
w peł ni prze no sze niu się za ka żeń, jed nak
znacz nie to nie bez pie czeń stwo re du ku ją.

7. Utrzy ma nie opty mal ne go za gęsz cze -
nia war chla ków i tucz ni ków
Zbyt gę ste za sie dle nie jest stre so gen ne dla

20

ro by cir ko wi ru so wej (bez ma so wych pad nięć
i char łac twa), po szcze pie niu pro siąt na le -
ży rów nież spo dzie wać się po pra wy pa ra -
me trów eko no micz nych w za kre sie dzien -
nych przy ro stów, skró ce nia okre su tu czu
i zmniej szo ne go zu ży cia pa szy oraz zwięk -
sze nie ho mo gen no ści gru py tucz ni ków
do sprze da ży. Wy ni ki ośmiu prac prze glą -
do wych wska zu ją na wzrost przy ro stów
dzien nych po szcze pie niu pro siąt o oko -
ło 9,5%, lub 60g/dzień. Nie któ re z tych ba dań
wska zu ją na mniej sze zró żni co wa nie wa gi
tucz ni ków (Wy kres 2), po pra wę wskaź ni ka wy -
ko rzy sta nia pa szy i ja ko ści ubo jo wej tu szy.
Cir ko wi rus wy ka zu je sil ne dzia ła nie im mu no -
su pre syj ne, w związ ku z tym wzra sta ry zy ko
wtór nych za ka żeń bak te ryj nych. Je że li po mi -
mo za sto so wa nia pro gra mu szcze pień
na cir ko wi ro zę pro cent upad ków na dal bę -
dzie na nie za do wa la ją cym po zio mie, na le -
ży za sto so wać do dat ko we ba da nia dia gno -
stycz ne, by zi den ty fi ko wać przy czy nę wtór -
nych za ka żeń. Wy ni ki do dat ko wych ba dań po -

zwa la ją wska zać in ne przy czy ny pro ble mów
zdro wot nych sta da i ob ni żyć wskaź nik śmier -
tel no ści do nor mal ne go po zio mu. 

Cze go nie na le ży się spo dzie wać?
Na dal są go spo dar stwa, gdzie efek ty szcze pień
są nie za do wa la ją ce i ist nie ją le ka rze oraz ho -
dow cy, któ rzy nie wie rzą w im mu no su pre syj -

ne dzia ła nie PCV2 – ko men tu jąc jed no gło śnie,
że ta cho ro ba to mo da. 

Po mi mo te go więk szość szcze pio nek chro nią -
cych przed wy stą pie niem PCVAD jest uzna wa -
nych ja ko war to ścio we na rzę dzie w pro gra mie
ochro ny zdro wia sta da. Wszy scy (na ukow cy
i prak ty cy) zgod nie po twier dzi li, że nie są
one le kar stwem na złą prak ty kę pro duk -
cyj ną. Ko niecz ne w ogra ni cza niu pre sji za -
cho ro wa nia PCVD, po zo sta je sto so wa nie
„20 za sad Ma de ca”, 

Pod su mo wa nie
Ta kie pa ra me try jak: spa dek śmier tel no ści,
zmniej sze nie licz by „char ła ków”, lep sze wy -
rów na nie grup, a w nie któ rych chlew niach
zmniej sze nie ilo ści sto so wa nych le ków – sta -
no wią naj lep szą, wy mier ną oce ną sku tecz no -
ści szcze pień prze ciw ko cho ro bie cir ko wi ru so -
wej. Naj lep sze efek ty przy no si szcze pie nie
pro siąt. Szcze pie nie loch nie za pew nia
już na le ży tej ochro ny dla pro siąt, war chla -
ków i tucz ni ków, a je dy nie „prze su wa”
okres za ka że nia i wy stą pie nia ob ja wów
PCAD. W nie któ rych chlew niach na le ży szcze -
pić lo chy i pro się ta. Wszyst kie pa ra me try
sku tecz no ści po stę po wa nia w za kre sie ochro -
ny przed skut ka mi cho ro by cir ko wi ru so wej są
ła twe do zmie rze nia i ka żdy z nich ma bez po -
śred ni wpływ na kon dy cję fi nan so wą fer my,
cho ciaż ko rzy ści eko no micz ne w za le żno ści
od sy tu acji, bę dą się ró żnić. 

20 za sad Ma de ca
I. Za sa dy, któ re bez względ nie mu szą
być prze strze ga ne:
1. Bez względ ne prze strze ga nie za sa dy ca -
łe po miesz cze nie peł ne – ca łe po miesz cze -
nie pu ste (cpp -cpp)
Za sa da cpp -cpp po win na być za cho wa na
w ca łej fer mie. Jej bez względ ne prze strze ga nie
za wsze przy nie sie ko rzyst ne efek ty dzię ki
ogra ni cze niu krą że nia drob no ustro jów w po -
pu la cji świń. Ko niecz ne jest jed nak sto so wa nie
wła ści wych za bie gów de zyn fek cyj nych.
2. Do kład ne czysz cze nie i de zyn fek cja
po miesz czeń
Wy so ki po ziom hi gie ny jest naj wa żniej szym
czyn ni kiem ochron nym dla ogra ni cze nia pre -
sji za kaź nej śro do wi ska i krą że nia drob no ustro -
jów cho ro bo twór czych. Pra wi dło wo wy ko na -
ne czysz cze nie i de zyn fek cja po miesz czeń dla
zwie rząt oraz za cho wa nie za sa dy cpp -cpp
prak tycz nie unie mo żli wia prze no sze nie in -
fek cji ze zwie rząt star szych, na młod sze.
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zwie rząt. Opty mal ne za sie dle nie to 3 war chla -
ki oraz 0,75 tucz ni ka na metr kwa dra to wy.

II. Za sa dy, któ re po win ny być prze -
strze ga ne:
8. Do bry do stęp do pa szy i wo dy
Utrud nio ny do stęp do pa szy i wo dy jest po wo -
dem sil ne go stre su i agre sji u war chla ków. Ba -
da nia wy ka zu ją, że na jed ne go war chla ka po -
win no przy pa dać 7 cm ko ry ta.

9. Opty ma li za cja tem pe ra tu ry i wen ty la -
cji w bu dyn kach
Gwał tow ne wa ha nia tem pe ra tu ry w po miesz -
cze niach przy czy nia ją się do zwięk sze nia stre -
su, ob ni że nia od por no ści i praw do po do bień -
stwa wy stą pie nia in fek cji. Szcze gól nie nie ko -
rzyst ne są prze cią gi. Tem pe ra tu ra po win na być
do sto so wa na do wie ku świń i za pew niać po -
czu cie kom for tu nie za le żnie od po ry ro ku,
dnia czy po go dy. Szcze gól nie wa żne jest za pew -
nie nie od po wied niej tem pe ra tu ry w po miesz -
cze niu do któ re go od sa dza ne są pro się ta. Czę -
sto za cho dzi ko niecz ność ich ogrze wa nia
przez 24-48 go dzin przed wpro wa dze niem
pro siąt. Po win no się rów nież utrzy my wać
stę że nie amo nia ku w po wie trzu po ni żej 10
ppm, a dwu tlen ku wę gla po ni żej 0,15%. Na le -
ży dą żyć do ogra ni cze nia za py le nia. Nie do sta -
tecz na ja kość po wie trza sprzy ja po wsta wa niu
lub za ostrza niu się za bu rzeń od de cho wych.

10. Zmniej sze nie wiel ko ści kla tek
Za le ca się koj ce w od cho wal ni na max. 13 pro -
siąt (naj le piej osob ne dla ka żde go mio tu).
W wie lu przy pad kach to za le ce nie jest nie prak -
tycz ne lub nie mo żli we do zre ali zo wa ni. Na le -
ży jed nak pa mię tać, że im mniej sza licz ba świń
w koj cu, tym mniej sza licz ba świń ule ga jed -
no cze snej in fek cji, a cho ro ba w sta dzie sze rzy
się wol niej na sku tek mniej sze go bez po śred nie -
go kon tak tu.

11. Za prze sta nie ob ci na nia kieł ków
Z ca łą pew no ścią za bieg ten przy czy nia się
do sze rze nia się za ka że nia. War to więc spró -
bo wać za prze sta nia te go za bie gu (wie lo ród ki),
a je śli oka że się to nie mo żli we (losz ki), to na -
le ży to ro bić z za cho wa niem hi gie ny i wpro wa -
dzić szli fo wa nie.

12. Wy ko ny wa nie za bie gów we te ry na ryj -
nych z za cho wa niem za sad asep ty ki
Za cho wa nie pod sta wo wych za sad hi gie ny
przy wy ko ny wa niu za bie gów we te ry na ryj nych
(in iek cje, ka stra cje, ob ci na nie ogo nów, czy

przy ci na nie kieł ków), jest naj ła twiej szym spo -
so bem ochro ny przed za ka że niem. Za le ca się
uży wa nie od dziel ne go ze sta wu na rzę dzi i igieł
dla ka żde go mio tu lub de zyn fe ko wa nia w 2%
Vir ko nie S, przez ok. mi nu tę po uży ciu.. Naj le -
piej uży wać dwóch lub wię cej ze sta wów na -
rzę dzi dla jed ne go mio tu, co umo żli wi wła ści -
wą de zyn fek cję. Ka żda po ro dów ka po win na
być izo lo wa na od po zo sta łych po miesz czeń
przez za sto so wa nie mat ze środ kiem de zyn fek -
cyj nym i ka żda po win na po sia dać od dziel ny
ze staw na rzę dzi do ob słu gi.

13. Wy rów na nie sta tu su im mu no lo gicz ne -
go loch i lo szek
Do pro wa dze nie do kon tro lo wa nej in fek cji sta -
da pod sta wo we go drob no ustro ja mi groź ny mi
dla pro siąt mo że do pro wa dzić do ko rzyst nej sy -
tu acji wy rów na ne go po zio mu od por no ści bier -
nej u po tom stwa (przy za ło że niu, że pro się ta
bę dą mia ły szan sę po bra nia od po wied niej
por cji sia ry w cią gu pierw szych 24 go dzin ży -
cia) i istot ne go ogra ni cze nia krą że nia drob no -
ustro jów cho ro bo twór czych. W tym ce lu mo -
że być wska za ne po da wa nie cię żar nym zwie -
rzę tom ka łu war chla ków lub pro siąt w okre -
sie wi re mii. 

14. Prze no sze nie cho rych świń do po -
miesz czeń/koj ców szpi tal nych
Zwie rzę ta wy ka zu ją ce ob ja wy cho ro bo we na -
le ży jak naj szyb ciej prze no sić do wy dzie lo nych
po miesz czeń i pod dać le cze niu.

15. Usta le nie ści słych re guł od no śnie po -
stę po wa nia z cho ry mi świ nia mi
W przy pad ku cho rych świń na le ży kie ro wać
się ja sny mi za sa da mi od no śnie cza su le cze nia
i daw ko wa nia le ków. Je śli stan zdro wia le czo -
nych świń przez dłu ższy czas nie ule ga po pra -
wie, zwie rzę ta po win ny być eli mi no wa ne
z dal sze go cho wu.

16. Skła do wa nie zwłok pa dłych świń
z da la od po miesz czeń dla zwie rząt. De zyn -
fek cja na rzę dzi i ubrań wy ko rzy sta nych
do trans por tu pa dłych zwie rząt

III. Za sa dy, któ re mo gą przy nieść ko -
rzyst ny sku tek:
17. Pra wi dło wa, bo ga ta w ami no kwa sy
i wi ta mi ny die ta
Zwy kle stres zwią za ny z od sa dze niem jest po -
wo dem spad ku zu ży cia pa szy. W tym więc
okre sie po win na być ona szcze gól nie war to ścio -
wa i ła two do stęp na. Nie zbęd ny jest rów nież

nie ogra ni czo ny do stęp do wo dy do pi cia. Speł -
nie nie tych wa run ków spo wo du je, że roz wój
ukła du im mu no lo gicz ne go mło dych świń bę -
dzie od by wał się bez prze szkód.

18. Se ro te ra pia
Dzi siej sze da ne na te mat se ro te ra pii, wska zu -
ją na licz ne nie bez pie czeń stwa trans mi sji za -
ka że nia. Jed nak w nie któ rych przy pad kach po -
stę po wa nie ta kie przy no si ko rzyst ne efek ty,
a w in nych bar dzo nie ko rzyst ne. Po dej mu jąc
de cy zję o za sto so wa niu tej me to dy na le ży
wziąć pod uwa gę wy stą pie nia wszyst kich
efek tów ubocz nych.

19. Opty ma li za cja ter mi nów szcze pień
Wcze sna im mu ni za cja pro siąt (szcze pie nia p.
my ko pla zmo we mu za pa le niu płuc w pierw -
szych dniach ży cia przy za sto so wa niu „ole jo -
wych” szcze pio nek), jest jed nym z czyn ni ków
in du ku ją cych wy stą pie nie ob ja wów PMWS,
a w kon se kwen cji nie wy dol no ści ukła du im -
mu no lo gicz ne go. Na le ży roz wa żyć prze su nię -
cie ter mi nu szcze pie nia pro siąt na okres póź -
niej szy (po wy żej 10 dnia ży cia). Wszyst kie za -
bie gi zwią za ne z im mu ni za cją pro siąt naj le piej
sto so wać na 1 ty dzień przed od sa dze niem
lub 1 ty dzień po od sa dze niu. 
Wi ru sy PRRSV i PPV są uwa ża ne za czyn ni ki
in du ku ją ce PMWS. Na le ży więc za dbać, aby od -
por ność zwie rząt sta da pod sta wo we go prze ciw
PRRSV i PPV by ła utrzy my wa na na wy so kim
po zio mie i sto so wać szcze pie nia oraz akli ma -
ty za cję loch oraz lo szek re mon to wych.

20. Od ro ba cza nie loch i lo szek przed wpro -
wa dze niem do po ro dów ki
Za ro ba cze nie mo że po wo do wać po gor sze nie
ogól ne go sta nu zdro wia loch, a co za tym idzie
zmniej sze nia ilo ści i ja ko ści sia ry.
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Producentów trzody
chlewnej czekają
lepsze czasy.
Raport Banku BGŻ.

Po kil ku la tach sła bej ko niunk tu ry na ryn ku
trzo dy chlew nej, rok 2012 za po wia da się na -
praw dę do brze. Ce ny trzo dy chlew nej mo gą być
wy so kie, cze mu sprzy ja przede wszyst kim
ni skie po gło wie oraz do bry po pyt na unij ną
wie przo wi nę. Pew nym za gro że niem jest jed -
nak słab ną ce spo ży cie te go ga tun ku mię sa
w UE. Co wię cej, na dzień dzi siej szy du żo
wska zu je na to, że ce ny pasz w 2012 r. bę dą
prze cięt nie ni ższe niż w 2011 r., choć na tym
ryn ku ni cze go nie mo żna być pew nym
– do zbio rów po zo sta ło jesz cze spo ro cza su.

W bie żą cym ro ku wy so kim ce nom trzo dy bę -
dzie sprzy ja ła sy tu acja na ryn ku UE. Jed no cze -
śnie pro duk cja jest ni ższa, a po pyt eks por to wy
sil ny. W re ak cji na bar dzo ni ską opła cal ność
pro duk cji trzo dy chlew nej utrzy mu ją cą się
w dru giej po ło wie 2010 i pierw szej po ło -
wie 2011 r. część rol ni ków ogra ni czy ła li czeb -
ność swo ich stad lub cał ko wi cie zre zy gno wa -
ła z pro duk cji. Po gło wie trzo dy chlew nej
w Pol sce ob ni ży ło się w 2011 r. aż o 11,6 proc.
We dług GUS w li sto pa dzie 2011 r. licz ba świń
spa dła do za le d wie 13,05 mln szt. – ostat nio ta
licz ba by ła tak ma ła w… 1964 r. Pro gno zu je -
my, że ko lej ne ba da nie po gło wia (wg sta nu
na ko niec mar ca 2012 r.) wy ka że dal szą re duk -
cję do po zio mu znacz nie po ni żej 13 mln szt. 

Po gło wie ob ni ża się rów nież w po zo sta łych kra -
jach UE. Na prze strze ni 2011 r. ob ni ży ło się ono
w 18 spo śród 25 kra jów UE, któ re do star czy ły
już da ne. W koń ców ce 2011 r. w ana li zo wa -
nych kra jach utrzy my wa nych by ło o 1,7 proc.
(2,4 mln szt.) mniej niż rok wcze śniej. Co wię -
cej, da ne o po gło wiu loch i loch pro śnych świad -
czą o tym, że w pierw szej po ło wie 2012 r. trzo -
dy bę dzie uby wa ło jesz cze szyb ciej niż w ubie -
głym ro ku.

Jed no cze śnie utrzy mu je się bar dzo wy so ki po -
pyt za gra nicz ny na pro duk ty wie przo we
z Unii. W 2011 r. ich eks port zwięk szył się o 19
proc. Bar dzo szyb ko ro sła sprze daż do kra jów
Azji Wschod niej i Wspól no ty Nie pod le głych
Państw. Da ne za sty czeń po twier dza ją, że za -
po trze bo wa nie na dal jest du że.

Wzro sty cen spo wo do wa ne ni ższą pro duk cją
i du żym eks por tem bę dą jed nak z dru giej
stro ny ha mo wa ne przez ni ski po pyt w UE,
w tym ta kże w Pol sce. Po stę pu ją ce kło po ty go -
spo dar cze w Eu ro pie, mo gą na wet w za mo -
żnych kra jach prze ło żyć się na nie co mniej sze
spo ży cie wie przo wi ny.

Oce niam jed nak, że w ca łym bie żą cym ro ku ce -
ny żyw ca wie przo we go bę dą wy so kie. Mo żli -
we, że w Pol sce póź ną wio sną lub la tem usta -
no wią no wy re kord. Po tem mo gą się jak za zwy -
czaj o tej po rze ro ku ob ni żyć. Jed nak pro gno -
zu ję, że ce na w ca łym 2012 r. mo że być o 10-
25 proc. wy ższa od śred niej ce ny w 2011 r. 

Du żą nie wia do mą dla ryn ku jest za pla no wa -
ny na 1.01.2013 r. ter min wej ścia w ży cie wy -
mo gu gru po we go utrzy my wa nia loch pro -
śnych. Mo że się on przy czy nić do zmniej sze nia
po gło wia loch w ca łej UE oraz wzro stów cen
trzo dy. Trud no jed nak oce nić jak du ża jest ska -
la te go pro ble mu. Mo że mieć to du ży wpływ
na ry nek i to mo żli we, że już w tym ro ku.

Mi chał Ko le śni kow
Eks pert ds. Ana liz Ryn ków Rol nych
Bank BGŻ
2012.03.29
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