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Bieżący rok stoi dla nas pod znakiem 
dwóch ważnych premier. Wprowa-

dzenia do oferty nowej generacji 
loszki CG36, następczyni słynnej 
lochy NAIMA oraz knura Excelium. 
Dlaczego ważnych? Bo jestem 

przekonany, że zarówno loszka, 
jak i knur wyznaczą na świecie nowe 

standardy w zakresie efektywności pro-
dukcyjnej. O knurze więcej informacji podamy na przełomie 
roku, w tym wydaniu Newslettera prezentujemy loszkę CG36.

CG36 to owoc rozpoczętego w 2014 roku programu 
selekcji opartego o selekcję genomową i najnowsze metody 
badań z zakresu genetyki ilościowej, w tym zastosowa-
nie udoskonalonych narzędzi informatycznych BIG DATA, 
do przetwarzania ogromnych ilości danych.

Po raz pierwszy w projekcie wykorzystaliśmy doświadcze-
nia wielogatunkowej platformy genetycznej Grupę Grimaud. 
Interdyscyplinarne zespoły genetyków pracowały wspólnie 
nad doskonaleniem szeregu cech, tych klasycznych jak plen-
ność gospodarcza, tempo wzrostu, FCR, cechy macierzyńskie, 
ale także nowych jak krzepkość, naturalna odporność, so-
cjalność, dobrostan, czy wreszcie skład tuszy i jakość mięsa. 
Zgodnie z naszą nową strategią badań genetycznych, muszą 
one prowadzić w kierunku równoważenia cech u zwierząt.

Szerzej o tym co osiągnęliśmy przeczytacie na dalszych 
stronach Newslettera, ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę 
na dwa parametry. Przeżywalność prosiąt przed odsadze-
niem >91% oraz pobór paszy na odsadzone prosię 36,8 kg. 
Czy hodowla może być bardziej efektywna? Może!

Zapraszam do lektury oraz kontaktu z doradcami CHOICE!

DR STANISŁAW NIEMYJSKI 
Prezes Zarządu Choice Genetics Polska

ROK WIELKICH 
PREMIER!
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NASTĘPCZYNI  
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PLENNA, BEZOBSŁUGOWA,
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NASTĘPCZYNI LOSZKI NAIMA
ŚWIATOWA NOWOŚĆ NA RYNKU LOCH 
HODOWLANYCH

CG36

Gdy dwa lata temu wprowadzaliśmy na 
rynek czwartą generację lochy NAIMA, 
zapowiadaliśmy, że to dopiero początek 
programu selekcji, który będzie miał swoją 
kontynuację. Celem głównym programu 
było odsadzanie przez biologiczną matkę 
wszystkich żywo urodzonych prosiąt 
oraz poprawa jakości tuszy. Cele zostały 
zrealizowane, a w rezultacie programu 
wprowadzamy do linii matecznych zupełnie 

nowej generacji loszkę, o nazwie CG36.  
Następczyni lochy NAIMA  oferuje 
dziś najwyższą przeżywalność prosiąt 
przed odsadzeniem [>91%], największą 
ilość sutków funkcjonalnych [>16] 
i najniższy koszt wytworzenia prosięcia 
od urodzenia, do tuczu. Znacząco 
poprawione zostały także parametry 
technologiczne mięsa i tuszy. A to 
zaledwie część korzyści nowej lochy.



DOSKONALENIE LOCHY… 
DOSKONAŁEJ

Jeśli lochy NAIMA słynęły w takich obsza-
rach jak mleczność, wytrzymałość, bezob-
sługowość wyproszeń, długość użytkowości 
rozpłodowej, czy jakość prosiąt, to locha 
CG36 jeszcze te parametry poprawiła, za-
pewniając odpowiednie warunki fizyczne 
i macierzyńskie do plenności zwiększonej 
o 1,2 prosięcia, do 16,06 szt. żywo urodzo-
nych i 15,12 szt. odsadzonych na miot (10% 
najlepszych ferm).

Ponad 16 prosiąt żywo urodzonych wyma-
ga odpowiedniej ilości sutków. CG36 z ilo-
ścią sutków funkcjonalnych >16 samodziel-
nie zaspokoi potrzeby miotów, wyznaczając 
światowy standard w tym zakresie. Selekcja 
loch pod względem jakości wymienia gru-
czołów mlekowych, wyeliminowała również 
sutki niefunkcjonujące.

– Niezwykle ważne dla nas było zapew-
nienie możliwości wykarmienia wszystkich 
urodzonych prosiąt – podkreśla Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics 
– Równoczesny postęp w obu obszarach, 
plenności i ilości sutków był warunkiem wpro-
wadzenia lochy na rynek. Jestem dumny, 
że to się powiodło tak szybko – dodaje.

Poprawiła się także jakość miotu. O 2kg 
wzrosła średnia waga miotu, a średnia waga 
prosięcia kształtuje się na poziomie 1,4kg. 
Wysoka waga urodzeniowa ma wpływ 
na zdolności przyżyciowe prosiąt. Przeży-
walność prosiąt po CG36 to dziś >91%, 
a to zapewnia loszce pozycję nr 1 w zakresie 
przeżywalności prosiąt przed odsadzeniem.

– CG36 jest w sprzedaży od pierwszego 
kwartału. – mówi Stanisław Niemyjski prezes 
zarządu Choice Genetics – Pierwsze wypro-

szenia u krajowych hodowców potwierdzają 
wysoką wagę urodzeniową i jednorodność 
miotu. – dodaje.

CG36 to jeszcze lepsza żywotność i od-
porność. Odsetek padnięć macior CG36 

to wskaźnik poniżej 2,6%. Przy zwiększonej 
wytrzymałości loch [>6,3 miotów] i niskim 
wskaźniku brakowania [<40%] polski ho-
dowca świń otrzymuje lochę niezwykle efek-
tywną w hodowli.

UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWA >85 PROSIĄT

DŁUGOWIECZNOŚĆ >6,3 MIOTÓW

EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA >16 SUTKÓW FUNKCJONALNYCH

WAGA URODZENIOWA PROSIĄT 1,40 KG

PRZEŻYWALNOŚĆ PROSIĄT >91%

POBÓR PASZY/PROSIĘ ODSADZONE 36,8 KG

 Q 2017 : ŚREDNIO 16 SUTKÓW I TYLKO 1% NIEFUNKCJONUJĄCYCH  
 (U URODZONYCH SAMIC)



Produktywność w całym cyklu na pozio-
mie >85 szt. prosiąt, i FCR 2,4/kg zapew-
niają ponadto najniższy koszt wytworzenia 
prosięcia oraz odchowu w tuczu.

UDOSKONALONE CECHY RZEŹNE 
I TUCZNE

Największe przemiany locha CG36 de-
monstruje w zakresie cech tucznych i rzeź-
nych. Dzięki odpowiedniemu programowi 
selekcyjnemu grubość słoniny grzbietowej 

u loszki CG36 udało się zredukować aż 
o 2,5 mm, co jest bardzo dobrym rezulta-
tem. Grubość mięśnia LD zwiększono z kolei 
o 4mm. Poprawie uległa średnia mięsność, 
która przy CG36 wynosi ponad 59%. 
Wreszcie o 7 dni skrócono tempo wzrostu 
lochy do wagi 115 kg.

– Poprawa wartości rzeźnej i jakości tech-
nologicznej tuszy to odpowiedź na oczeki-
wania przemysłu mięsnego – mówi Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics 

– Sukces w tym obszarze to najlepszy do-
wód, że zwierzęta hodowlane o zrównowa-
żonej genetyce są możliwe do osiągnięcia 
– dodaje.

PODSUMOWANIE
Locha CG36 to godny następca loszki 

NAIMA, demonstrująca poprawę nie tylko 
w obszarach, które tradycyjnie były mocną 
stroną loch genetyki Choice Genetics, ale 
również w obszarach takich jak wartość 
rzeźna i technologiczna tuszy.

To nowa jakość loch hodowlanych nie tylko 
w ofercie Choice Genetics. CG36 wyznacza 
aktualnie na świecie standardy efektywności 
produkcyjnej, a dzięki doskonałym zdolno-
ściom adaptacyjnym do różnych warunków 
chowu, przystosowaniu do najnowszych wy-
magań dobrostanu zwierząt (bezuwięziowe 
kojce porodowe, utrzymanie grupowe) i po-
prawionej jakości rzeźnej, locha odpowiada 
na oczekiwania wszystkich uczestników łań-
cucha produkcyjnego, zarówno hodowców, 
przemysłu mięsnego, jak i konsumentów. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

 Q ŚREDNIA WAGA PROSIĘCIA Z KRYCIA W CZYSTEJ LINII

 Q OGÓLNA WAGA MIOTU Z KRYCIA W CZYSTEJ LINII

WYNIKI GTTT 10% 30% 100% 

SKUTECZNOŚĆ KRYCIA (%) 93,2 92,5 91,8

URODZONE ŻYWO/ MIOT 16,06 15,94 15,66

ODSADZONE/ MIOT 15,12 14,84 14,29

ODSADZONE/LOCHA PROD./ROK 34,30 33,02 32,41

DNI JAŁOWE 6,20 7,40 8,50

BRAKOWANIE LOCH (%) 36,7 33,9 31,4

TABELA 1. WYNIKI GTTT



 Q GRUBOŚĆ SŁONINY: -2.5 MM W 5 LAT

 Q GRUBOŚĆ MIĘŚNIA LD: +4 MM W 5 LAT

 Q WIEK 115 KG: - 7 DNI W 5 LAT

ZMIANA NAZW 
ZWIERZĄT

P76 P90

Naima CG36

Neckar P98

EBX P81 Redone M6

Gallia M3Duroc P26



Wprowadzona na rynek w pierwszym kwartale 2019 
roku loszka CG36, to najnowsza generacja zwierząt 
Choice Genetics, która pod względem wielu cech 
funkcjonalnych, jak np. ilości sutków, wyznaczyła na 
świecie nowe standardy na rynku. CG36 przeszła również 
znaczące przemiany metaboliczne, które wpłynęły na 
zmianę podejścia do prowadzenia żywieniowego lochy.  
To z kolei ma kluczowe znaczenie dla jej plenności.

Rynek, w tym zarówno hodowcy jak i prze-
mysł mięsny, wymusza na producentach ge-
netyki aby ukierunkowywać programy selek-
cyjne w kierunku uzyskiwania jak najbardziej 
chudego mięsa. Te oczekiwania coraz czę-
ściej formułowane są również w zakresie 
żeńskiego materiału genetycznego, w któ-
rym dotychczas nacisk kładziono na plen-

ność gospodarczą. Nowej generacji locha 
CG36 odpowiada na te oczekiwania.

Do tej pory lochy genetyki Choice słynęły 
z  takich parametrów jak wysoka masa uro-
dzeniowa prosiąt, najniższy koszt wytworze-
nia prosięcia, od urodzenia, do tuczu, wy-
soka mleczność i wytrzymałość, najdłuższa 
użytkowość rozpłodowa oraz właśnie plen-
ność gospodarcza. 

CG36 dodatkowo prezentuje znacząco 
udoskonalone cechy tuczne i rzeźne. Dzięki 
odpowiedniemu programowi hodowlanemu 
udało się istotnie zredukować grubość słoni-
ny grzbietowej i jednocześnie zwiększyć jej 
umięśnienie.

Zmiany w budowie lochy CG36 nie wpły-
nęły na jej zapotrzebowanie żywieniowe, 
które jest identyczne jak dla loch NAIMA 
(przypominamy je w tabelach obok). Dla 
hodowców najważniejszą informacją jest 
to, że wymienione przemiany metaboliczne 
wymuszają korekty w podejściu technicznym 
prowadzenia żywieniowego.

KONDYCJA CG36, A KONDYCJA 
NAIMA 2.0

W zakresie kondycyjnym nowych loszek 
nastąpiła istotna zmiana. Do tej pory hodow-
cy wraz z doradcami genetycznymi skupiali 
uwagę na kontroli otłuszczenia loch NAIMA, 
by redukować jego nadmiar. Przy nowej 
generacji loch CG36 mamy do czynienia 
z sytuacją odwrotną. Wyzwaniem staje się 
budowanie zapasowego tłuszczu.

 Q GRUBOŚĆ SŁONINY: 
-2.5 MM W 5 LAT

WYTYCZNE W ZAKRESIE 
PROWADZENIA ŻYWIENIOWEGO



To budowanie odpowiednich rezerw ener-
getycznych ma istotne znaczenie dla karie-
ry reprodukcyjnej loch. Zwłaszcza chodzi 
o uzyskanie odpowiedniej grubości słoniny 
grzbietowej, a to wymaga precyzyjnej ho-
dowli i programu żywieniowego.

ŻYWIENIE W OKRESIE 
WPROWADZENIA 
I KWARANTANNY

Nowa loszka CG36 powinna przybywać 
na fermę w wadze 110-120 kg, czyli 23-
26 tygodniu życia. To w tym okresie locha 
ma najbardziej dojrzały układ immunologicz-
ny i dobrą zawartość tłuszczu zapasowego, 
które umożliwiają łatwiejszą aklimatyzację 
w warunkach nowej flory bakteryjnej oraz 

specyficznej, patogennej flory wirusowej.
Celem na kwarantannie po przywozie 

loch powinno być ograniczenie rozwoju 
umięśnienia i budowanie zawartości tłusz-
czu. Chodzi o rozwój środowiska umożliwia-
jącego wchłaniania się witamin A, D3 i E, 
odpowiedzialnych za rozród oraz witaminy 
K, uczestniczącej w procesach krzepliwości 
krwi. Ta ostatnia ma istotne znaczenie dla 
dobrego krzepnięcia krwi pępowinowej i nie 
skrwawiania się prosiąt po porodzie, które 
może powodować wtórną anemię. Ilość pa-
szy w tym okresie życia loch to od 2,2 do 
2,5kg na dzień.

W okresie synchronizacji rui (Regumate) 
zwiększamy ilość paszy o 0,5 kg/dzień, aby 
przygotować samicę do reprodukcji i prawi-
dłowej owulacji.

ŻYWIENIE W OKRESIE KRYCIA 
I CIĄŻY [GRUBOŚĆ SŁONINY 
13-15MM]

Na 4-2 dni przed kryciem, wskazany jest 
„Flushing” od 3,5 – 4,5kg / dzień. Locha po-
każe wówczas dobry odruch tolerancji i do-
brą ruję, jak również samą owulację.

Przez kolejne 40 dni po kryciu, aby uzy-
skać właściwy rozwój i wysoką jednorod-
ność rodzących się prosiąt (wyrównanie za-
rodków), a w przypadku macior wieloródek, 
by odzyskać utracone zapasy tłuszczu, nale-
ży zwiększyć ilość paszy w wymiarze od 3 
– 3,5 kg /szt./dzień, w zależności od stanu 
kondycji.

Po 40 dniach ciąży powinniśmy 
dokonać pomiaru grubości słoniny 
w punkcie P2 i skonsultować wynik 
z doradcą genetycznym Choice 
Genetics.

W okresie ciąży od 40-84 dnia kontrolu-
jemy kondycję ciała loch, zmniejszając ilość 
podawanej paszy. Tym lochom, które odzy-
skały dobrą kondycję, zmniejszamy ilość pa-
szy w większym stopniu, a tym, które jeszcze 
są w trakcie odbudowy, w mniejszym stopniu.

Aby uzyskać większą masę urodzeniową 
prosiąt, zaleca się zwiększyć poziom paszy 
w ostatnim trymestrze ciąży. W tym okresie 
ważne jest także by zaspokoić wymagania 
loch w zakresie białka i lizyny. 16g lizyny 
w okresie ostatnich 4 tygodni ciąży i 20g, 
w ostatnim tygodniu.

Trzy dni przed oproszeniem zmniejszmy 
powoli ilość paszy, ale do poziomu nie mniej-
szego niż 2,5 kg, na 2 dni przed oprosze-
niem. Minimalna zawartość tłuszczu w tym 
okresie w punkcie P2 to 15-16 mm, a maksy-
malna to 18-19 mm.

PODSUMOWANIE
Systematyczne i dokładne pomiary grubo-

ści tłuszczu są niezwykle ważne. Z doświad-
czenia terenowego wynika, że system oceny 
kondycji BCS nie gwarantuje dokładnych wy-
ników, a przypadki niedoszacowania kondy-
cji lochy są częste.

Locha, której wygląd wskazuje na grubość 
słoniny na poziomie 17-18 mm, w rzeczywi-

Zalecenie żywieniowe  dla  loch prośnych CG36

Type / Linia  genetyczna CG36

Stan fizjologiczny Status Gestation  / Ciąża

Nutriments : Składniki odżywcze Jednostka Mini Maxi

1 Energia Netto Energia Netto  Lochy MJ / kg 9.0 9.6

2 Energia Metaboliczna Energia Metaboliczna MJ / kg 12.2 13.0

3 Białko ogólne   (*) Białko ogólne % / kg 13.0 14.0

4 Lizyna strawna Lizyna strawna g / kg 5.0  

5 Włókno  surowe Włókno  surowe % / kg 7.0  

6 Wapń Wapń g / kg 8.1  

7 Fosfor strawny . Fosfor  strawny g / kg 2.7 3.0

8 DEB Bilans Elektrolityczny Meq 160.0 180.0

Proporcje Składniki odżywcze Jednostka Mini Maxi

9 Ca straw. / P straw. dig. Ca / dig. 
Phosphorous

% 3.2 4

10 Lys. Str. / Energie Nette Str. Lys. / Energia 
Netto 

  0.55  

11 Méthio. Str. / Lys. Str. Str. Methio. / Str. Lys. % 30%  

12 Méthio. + Cyst. Str. / Lys. 
Str. 

Str. Methio + Cyst / 
Str. Lys.

% 65%  

13 Thréo. Str. / Lys. Str. Str. Threo. / Str. Lys. % 73%  

14 Trypto. Str. / Lys. Str. Str. Trypto./ Str.Lys. % 19%  

Witaminy Składniki odżywcze Jednostka Mini Maxi

15 Vitamine A Vitamin A UI / kg 12000

16 Vitamine D3 Vitamin D3 UI / kg 2000

17 Vitamine E Vitamin E mg / kg 100



stości może ją posiadać na poziomie nawet 
11 mm. Wzrokowa ocena fałszuje wynik 
dlatego, że to nie zapas tłuszczu wpływa 
na kształt przypominający „idealną kondy-
cję”, tylko umięśnienie lochy.

Ten zafałszowany obraz w konsekwencji 
może przynieść negatywny efekt w obsza-
rze plenności. Niedostateczna ilość tłuszczu 
i brak odpowiedniego środowiska dla spraw-
nej gospodarki hormonalnej odpowiadają-
cej za jakość oraz ilość prosiąt, może dopro-
wadzić do zredukowania plenności nawet 
o dwa prosięta.

DANIEL URBANIAK  
Doradca Genetyczny

Zalecenia  żywieniowe dla loch  karmiących  
CG36 z przykładem fermowym

Typ / linia / genetyczna Przykładowa 
dieta na fermie 

multiplikacja

CG36

Stadium  fizjologiczne Laktacja

Składniki odżywcze : Jednostka Wartość Mini Maxi

1 Energia Nette  Locha MJ / kg 10.8 9.5 10.5

2 Energie Metaboliczna MJ / kg 12.8 14.2

3 Białko ogólne (*) % / kg 15.5 16.0 16.5

4 Mat Grasses 8.1

5 Lizyna strawna g / kg 9.3 8.5

6 Włókno  surowe % / kg 4.2 4.5

7 Wapń g / kg 9.5 9.0

8 Fosfor strawny g / kg 3.7 3.0 3.6

9 DEB –Balans elektrolityczny meq 170.0

Proporcje  / level : Jednostka Mini Mini Maxi

10 Ca stra / P str. % 3 4

11 Liz str./ Energii Nette 0.86 0.90

12 Metion. stra. / Liz. Str. % 35% 30%

13 Met. + Cyst. Str. / Liz. Str. % 65% 60%

14 Treonin. Str. / Liz. Str. % 71% 65%

15 Trypto. Dig. / Liz. Str. % 19% 19%

Witaminy  / Vitamins : jednostka Mini Mini Maxi

16 Vitamine A UI / kg 12000 12000

17 Vitamine D3 UI / kg 2000 2000

18 Vitamine E mg / kg 127 100

(*) MAXIMUM IMPOSÉ PAR LES NORMES CORPEN / MAX.  LEVEL FIXED BY CORPEN NORMS

Przykład: dwie  lochy  
w ciąży z zawartością  17 mm grubości 
słoniny w punkcie P2. Ocena wzrokowa 

daje złudzenie, że locha po lewej 
stronie może mieć nawet 22mm



WPROWADZANIE LOSZEK CG36 DO STADA
braku kwarantanny, powinniśmy liczyć się 
z tym, że pierwsze inseminacje mogą być 
nieskuteczne, plenności niskie, a laktacje 
nieefektywne.

Przy nowo zasiedlanych obiektach kwa-
rantanna nie jest skomplikowaną sprawą, 
ponieważ wszystkie zwierzęta wprowadza-
my w jednym czasie i nowa chlewnia do-
skonale spełnia rolę kwarantanny. W takiej 
sytuacji zwierzęta od początku kształtują 
nowe środowisko chlewni. Aklimatyzacja 
w tym przypadku polega na podstawowych 
szczepieniach ochronnych. Zawsze jednak 
należy zagospodarować odrębne po-
mieszczenia na kwarantannę, pamiętajmy 
jednak, że każde stado wymaga cyklicz-
nych remontów.

Starzejące się stado prędzej, czy później 
zacznie przynosić straty ekonomiczne. Przyj-

muje się, że po około roku od rozpoczęciu 
hodowli, każdą grupę technologiczną na-
leży remontować regularnie w 20–25 %. 
Świadomie nie podaję poziomu rocznego 
remontu stada, ponieważ sam zakup 50% 
loszek w okresie roku w jednej dostawie nie 
wystarczy. Wymiana musi być regularna 
i w każdej grupie technologicznej na po-
dobnym poziomie. Z ekonomicznego punktu 
widzenia średni wiek loch na fermie nie powi-
nien być wyższy niż 4 lata.

Każdy hodowca powinien przy tym prze-
widywać potrzeby swojej chlewni przynaj-
mniej na cykl do przodu, tzn. kiedy i ile zwie-
rząt będzie potrzebował do rozrodu przez 
kolejne 4 miesiące. Pamiętajmy: zwierzęta 
powinny na nas czekać a nie my czekać 

Skoro kwarantanna i aklimatyzacja od-
grywają tak duże znaczenie w efektywnej 
hodowli, warto powtórzyć kluczowe warun-
ki, które zapewniają prawidłowe przeprowa-
dzenie obu procesów.

Przywołanie przeze mnie procesu 
wprowadzania loszek do stada 
ma również związek z pojawie-
niem się w ofercie Choice Genetics 
nowej generacji loszki CG36, która 
jest następczynią niezwykle popu-
larnej i cenionej loszki NAIMA. 

CG36 w stosunku do loszki NAIMA prze-
szła znaczące przemiany metaboliczne, 
które wpłynęły na zmianę podejścia do pro-
wadzenia żywieniowego lochy, a to z kolei 
ma istotne kluczowe znaczenie dla plenności 
lochy. W ustępie poświęconym przygoto-
waniu lochy do rozrodu, weryfikuję i uak-
tualniam podejście techniczne w zakresie 
żywienia.

KWARANTANNA
Kwarantanna określa zasady wprowadza-

nia zwierząt do stada i jest ściśle związana 
z aklimatyzacją zwierząt w nowym miejscu. 
Kwarantanna i aklimatyzacja mają na celu 
uchronienie stada podstawowego przed cho-
robami, które mogłyby zostać wprowadzone 
razem z nowymi zwierzętami pochodzącymi 

z zakupu zewnętrznego, jak również przygo-
towanie układu immunologicznego młodych 
zwierząt do środowiska fermy, a je same 
do produkcji na wysokim poziomie.

Kwarantanna w swojej definicji obej-
muje również okres przygotowania i akli-
matyzacji dla zwierząt remontowych 
z własnego chowu. Pamiętajmy, że loszki 
urodzone na fermie odchowywane są w czę-
ściowej izolacji od reszty stada, a to ozna-
cza, że mają swoje odrębne środowisko. 
Podczas kwarantanny muszą zbliżyć się swo-
im statusem immunologicznym do statusu sta-
da, do którego będą wprowadzane. Proces 
ten należy wykonać przed wprowadzeniem 
loszek do produkcji, tak aby nie dopuścić 
do zbyt długiego jałowienia zwierząt. Przy 

Przeglądając wyniki produkcyjne ferm pracujących 
na różnych genetykach, często stwierdzam powtarzający 
się schemat. Wyniki mogłyby być wyższe, gdyby nie 
rezultaty loszek, zwłaszcza pierwiastek. Hodowcy 
tłumaczą, że świnie potrzebują czasu, żeby się „rozbujać” 
i dlatego młode loszki ronią, mają niską plenność lub 
rodzą dużą liczbę martwych prosiąt. Sytuacja polepsza 
się po drugim wyproszeniu. Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź jest jedna: loszki nie przechodzą prawidłowej 
kwarantanny i aklimatyzacji, a przyjmuje się, 
że kwarantanna odpowiada w ok. 60-80% za późniejsze 
wyniki na chlewni. Od tego więc jak przygotujemy i jak 
wprowadzimy loszki do stada zależą późniejsze wyniki 
produkcyjne. 



na zwierzęta!
Odpowiednio przeprowadzony okres 

kwarantanny i aklimatyzacji loch powinien 
trwać od 6 do 12 tygodni.

BUDYNEK KWARANTANNY
Następnym istotnym punktem dobrej ho-

dowli, jest odpowiednie usytuowanie kwaran-
tanny. Pomieszczenie przeznaczone do tego 
celu powinno być oddalone minimum 50 m 
od obiektów produkcyjnych. Budynek kwa-
rantanny musi spełniać wszelkie wymogi 
bioasekuracyjne, tj. mieć wydzielone strefy 
czyste i brudne, osobną rampę załadowczą, 
brodziki dezynfekcyjne, śluzę sanitarną itd. 
Do obsługi świń powinni być zatrudnieni od-
dzielni ludzie lub pracownicy fermy, ale pod 
warunkiem, że zwierzęta w okresie kwaran-
tanny będą obsługiwane pod koniec dnia.

Budynek kwarantanny powinien być po-
nadto wyposażony w dobrej jakości, suche 
i czyste podłoże, dobrą wentylację i być 
dobrze izolowany, tak aby można było utrzy-
mywać na obiekcie temperaturę od 18-20 
stopni Celsjusza na posadzce betonowej i mi-
nimum 14 stopni na słomie. Ważne jest rów-
nież odpowiednie natężenie światła i długość 
dnia świetlnego. Natężenie światła powinno 
zawierać się w przedziale 200-250 lux, nato-
miast długość dnia to 10-16 godzin na dobę.

Kojce powinny być wyposażone w łatwo 
dostępne poidła. Nie powinno się przewidy-
wać większego zagęszczenia niż 6-10 szt. 
na kojec. Jest to bardzo istotne dla obser-
wacji zwierząt w okresie kwarantanny. Każ-
demu zwierzęciu powinniśmy zabezpieczyć 
wystarczającą powierzchnię w kojcu: 1,2 m2 
dla loszek na ruszcie i 2 m2 na słomie, a dla 
knurów: kojec indywidualny do 2 m2.

FAZY PRZEBIEGU KWARANTANNY 
I AKLIMATYZACJI

Przebieg kwarantanny i aklimatyzacji mo-
żemy podzielić na dwie fazy:

A) Faza obserwacji i potwierdzenia 
statusu zdrowotnego: trwa przez ok. 2 ty-
godnie od dostawy zwierząt. W tym cza-
sie notujemy wszelkie anomalne zdarzenia 

i konsultujemy je z lekarzem weterynarii. 
Pierwszego dnia po przyjeździe zwierząt 
pobieramy krew dla potwierdzenia statusu 
zdrowotnego z deklarowanym na umowie 
sprzedaży. Po upływie 3 tygodni powinni-
śmy pobrać krew ponownie, aby wykluczyć 
ewentualne zakażenia w czasie transportu.

Hodowca powinien prowadzić notatki 
z tego okresu, ponieważ po wprowadzeniu 
do stada, będzie mógł w nich znaleźć odpo-
wiedzi na niektóre z późniejszych problemów.

Do zapisów obserwacji można 
stosować formy tabelaryczne:

Na przykład w tabeli 2. możemy zapisy-
wać wszelkie, niepokojące objawy (kaszel, 
temperatury, brak apetytu, kulawizny itd.), 
podawanie profilaktyki lub antybiotyku:

TABELA 2

Data Opis zabiegu , zdarzenia

B) Faza aklimatyzacji: prawidło-
wo przeprowadzona aklimatyzacja daje 
loszkom wprowadzanym do produkcji szan-
sę na wytworzenie odpowiednich prze-
ciwciał, pozwalających chronić zwierzę 
przed chorobami występującymi w danym 
obiekcie.

Aklimatyzację można przeprowadzić 
na kilka sposobów, a każdy opiera się 
na kontakcie zwierząt z materiałem biolo-
gicznym lub ze zwierzęciem selekcyjnym 
z chlewni. Proces zakażania polega na wno-
szeniu dwa razy w tygodniu materiału biolo-
gicznego (świeży kał od loch z porodówek 
i rozrodu, resztki pasz z koryt z porodówek, 
łożyska loch po porodach) lub kontakt bez-
pośredni zwierząt zdrowych na kwaran-
tannie z lochami remontowymi, w proporcji 
dziesięć loszek poddanych kwarantannie 
i dwie lochy wybrakowane ze stada.

Ważne jest, żeby lochy były zdrowe 
np. bez wycieków ropnych z dróg 

rodnych. Należy zachować szcze-
gólną ostrożność, żeby nie wnieść 
odchodów od zwierząt zakażonych 
dyzenterią.

Dodatkowo zwierzęta poddane kwaran-
tannie szczepimy przeciw zdiagnozowanym 
chorobom występującym w stadzie i oczy-
wiście każde zwierzę obowiązkowo, przed 
wejściem do stada, odrobaczamy i zaszcze-
piamy przeciw parwowirozie i różycy.

Kwarantanna służy również temu, aby 
zwierzęta oswoiły się z nowymi opiekunami. 
Należy spędzać z nimi dużo czasu, wszyst-
kie czynności przy zwierzętach wykonywać 
powoli i spokojnie, unikać na chlewni nad-
miernego i niepotrzebnego hałasu. Jeżeli 
loszki nie przystosują się do nowych wa-
runków i opiekunów, to na wszelkie zabiegi 
będą reagowały stresem który podnosi po-
ziom adrenaliny we krwi. Adrenalina jest an-
tagonistą wszelkich hormonów rozrodczych.

PRZYGOTOWANIE DO REPRODUK-
CJI NA KWARANTANNIE. 

Okres pobytu zwierząt na kwarantannie 
należy przeznaczyć nie tylko na wyrów-
nywanie statusów zdrowotnych, ale także 
na przygotowanie loch do produkcji. Aby 
w pełni wykorzystać potencjał genetyczny 
zwierząt Choice Genetics istotne jest, aby 
przed pierwszym kryciem zwierzęta miały 
ukończone 240 dni życia, wagę minimalną 
140 kg, a grubość słoniny grzbietowej była 
na poziomie 13-16 mm.

Jeżeli te warunki nie będą spełnione, 
lochy nie będą mogły wykorzystać pełne-
go potencjału genetycznego. Wymagany 
wiek potrzebny jest, aby locha dojrzała 
do roli matki, tzn. wyprodukowała odpo-
wiedni poziom hormonów odpowiedzial-
nych za dojrzewanie i uwalnianie w dużej 
liczbie dobrych komórek jajowych, a także 
po to by obudziły się prawidłowe instynkty 
macierzyńskie u lochy. Dzięki temu loszki 
nie będą gryzły lub przygniatały prosiąt, 
a z drugiej strony zapewnią, że loszka bę-
dzie odpowiednio eksponowała gruczoł 
mlekowy w czasie laktacji.

Znaczenie parametru wagi i grubości sło-
niny grzbietowej wynika stąd, że większość 
hormonów rozrodczych jest kumulowana 
w tłuszczach. Należy mieć na uwadze, 
że duże loszki, w wysokiej wadze, nie za-

TABELA 1

Długość kwarantanny Waga na początku Przyrosty [ cel ] Dzienna dawka paszy
[teoretyczna]

 9 tygodni 100 kg 635 g / dzień 2.2 kg

12 tygodni 100 kg 475 g / dzień 2.1 kg



wsze mają odpowiednią grubość tłuszczu!
Najnowszej generacji loszki CG36 bar-

dzo szybko przyrastają w masę mięśniową 
i jeżeli na kwarantannie będziemy żywić 
je nieodpowiednio, to nie zgromadzą od-
powiedniego poziomu tłuszczu. Osiągniemy 
wówczas rozrost mięśni, które w nadmiarze 
nie są pożądane podczas reprodukcji.

Oprócz tego, że tłuszcz kumuluje hor-
mony, jest on również niezbędny w okresie 
pierwszej laktacji. Loszki są znacznie krót-
sze od wieloródek, a co za tym idzie mają 
znacznie krótszy przewód pokarmowy. 
W efekcie nie są w stanie pobrać tyle paszy 
jednorazowo, co starsze matki, a pierwiastki 
muszą karmić minimum 12 prosiąt, aby nie 
marnować potencjału mlecznego.

Przy niższym poborze paszy muszą więc 
mieć zapas tłuszczu podskórnego, aby mieć 
z czego mleko produkować. Jeżeli tego tłusz-
czu będzie za mało, to laktacja dalej będzie 
na wysokim poziomie, ale locha mleko bę-
dzie produkowała z rezerw mięśniowych. 
W efekcie z porodówki zejdzie „szkieletor”, 
który będzie potrzebował czas na regenera-
cję. Wydłuży się okres jałowienia, spadnie 
skuteczność wyproszeń, a loszka będzie wy-
kazywała syndrom drugiego miotu. Często 
zdarza się także, że taka loszka nie może się 
już w pełni zregenerować.

Odpowiednią słoninę grzbietową 
u loszek uzyskamy dzięki zastoso-
waniu odpowiedniego programu 
żywienia właśnie w okresie kwa-
rantanny i aklimatyzacji. Celem 
programu powinno być: ogranicze-
nie wzrostu mięśni, rozwój macicy, 
wzrost i umocnienie się kośćca 
oraz odpowiedni przyrost tłuszczu 
podskórnego.

Program żywieniowy powinien 
wyglądać następująco:
• do 100 kg loszka powinna rosnąć szyb-

ko, a paszy nie racjonujemy (jest to wiek 
około 22-25 tygodni życia)

• po 22 tygodniu życia pasza powinna 

być racjonowana, a dzienna dawka 
to około 2,2 kg. Celem jest przyhamo-
wanie wzrostu, ale nie jego całkowite 
zahamowanie.

• około 4 tygodni przed kryciem (tj. ok. 30 
tygodnia życia) zwiększamy dawkę, aby 
odbudować masę ciała.

Po takim racjonowanym żywieniu 
organizm zgromadzi zapasy tłusz-
czu, który jest kluczowy dla efek-
tywnej reprodukcji.

Okres racjonowania paszy (25–30 ty-
dzień) to dobry czas na profilaktykę i wy-
równanie statusu zdrowotnego loszek (tzw. 
autoimmunizacja). Zalecane przyrosty 
dzienne i dawki paszy przedstawia tabela 1.

STYMULOWANIE RUI 
NA KWARANTANNIE

W okresie aklimatyzacji, lochy które skoń-
czyły 180 dzień życia powinny być stymu-
lowane minimum raz dziennie i mieć prowa-
dzony monitoring rui. Ten monitoring polega 
na stwierdzeniu występowania rui oraz ich 
regularności. Na 6 tygodni przed kryciem 
stymulacja powinna się odbywać dwa razy 
dziennie, a hodowca powinien mieć dokład-
ne notatki z tego okresu.

Każdą loszkę z zewnętrznymi objawami 
rui (powiększony zaczerwieniony srom, po-
hukiwanie na knura) sprawdzamy uciskając 
na grzbiet i potrącając słabiznę. Loszki mu-
simy nauczyć pokazywania objawów rui 
w naszym towarzystwie i w obecności knura.

Pierwsze objawy rui będą widoczne 
w różnym natężeniu, ale regularnie pracując 
z młodymi zwierzętami, będziemy mieli uła-
twioną sprawę przy pierwszym kryciu. Będą 
nam dobrze pokazywały właściwy moment 
do inseminacji. W monitoringu notujemy 
datę zaobserwowania odruchu tolerancji.

Dodatkowymi i bardzo istotnymi 
notatkami jest: określenie czasu trwania 
rui (odruchu tolerancji – na tej podstawie 
można wybrać odpowiedni moment kry-
cia, po zaobserwowaniu rui) oraz nasilenie 
objawów rujowych. W skali trzy punktowej 

możemy przyjąć, że „1” to bardzo słaba 
ruja, a „3” to „ruja podręcznikowa”. Mając 
takie informacje o zwierzętach wiemy, któ-
rym zwierzętom musimy poświęcić więcej 
czasu na wykrycie odpowiedniego momentu 
krycia.

Notatki o rui można prowadzić w formie 
tabeli 3.

Warto podkreślić, że mając dobre notatki 
z terminami rui, możemy zaplanować termi-
ny krycia lub ewentualnie wprowadzić na Re-
gumate pewną grupę zwierząt, które nie 
„wstrzelą” nam się z terminem krycia (myślę 
tutaj o trzytygodniowym rytmie produkcji).

Jeżeli loszki chcemy wprowadzać tylko 
na preparatach typu Regumate, obserwacja 
rui jest również koniecznością, aby stwier-
dzić występowanie rui przed rozpoczęciem 
terapii hormonalnej. Będzie to świadczy-
ło o prawidłowym funkcjonowaniu układu 
rozrodczego.

Uczuli nas to również na wszelkie nie-
prawidłowości związane z regularnością 
rui, co będzie wskazywało na zatrucia lub 
nieprawidłowe żywienie. Zwierzęta z takimi 
problemami będą miały problem z zajściem 
w ciąże lub jej utrzymaniem. Dodatkowo 
„ćwiczone” loszki będą dobrze pokazywały 
odruch tolerancji.

PODSUMOWANIE
W Polsce głównym problemem w hodowli 

trzody jest nie tylko niski stan zdrowotny, ale 
także wydajność produkcyjna, mierzona ilo-
ścią prosiąt lub tuczników wyprodukowanych 
od lochy w roku. Niestety przyczyn niepowo-
dzeń najczęściej szuka się na zewnątrz, rza-
dziej przyjmuje się do wiadomości, że straty 
ekonomiczne to rezultat złego użytkowania 
zwierząt. Znam wiele ferm, gdzie zmiana 
genetyki niewiele lub nic nie zmieniła. Po-
przez odpowiednią pracę ze swoim stadem 
już na etapie kwarantanny można natomiast 
zmienić ten stan rzeczy, przy czym wszel-
kie poprawki na stadzie najlepiej wdrażać 
na zwierzętach remontowych.

Każdy hodowca powinien sobie zadać 
pytanie, czy stać go na długie „rozbujanie” 
stada? Stare powiedzenie mówi, że czas 
to pieniądz, róbmy więc wszystko, aby wyso-
kie wyniki produkcyjne osiągać już od pierw-
szych miotów.

OLGA KAMIŃSKA 
Doradca Techniczny

TABELA 3

Nr loszki Data rui po 
transporcie

Data 1 
rui

Data 2 
rui

Data 3 rui Przewidywana 
data krycia

Data wprowadze-
nia flushingu

uwagi



CG36
PLENNA, BEZOBSŁUGOWA,  
WYTRZYMAŁA I MLECZNA!

Połączenie niezwykłej wytrzymałości i jakości macierzyńskiej. Doskonałe zdolności 
adaptacyjne loch i prosiąt do różnych warunków chowu. Szybkie wyproszenia, 

bezobsługowa hodowla i wyjątkowa produktywność. Locha o najniższym poborze 
paszy w roku w przeliczeniu na statystycznie odsadzone prosię (36,8kg)  

i nr 1 w zakresie przeżywalności prosiąt przed odsadzeniem. 

>85 
PROSIĄT OD 
LOCHY 

<2,6%
ŚMIERTELNOŚĆ 
LOCH

>16
SUTKÓW
FUNKCJONALNYCH
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