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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

Program zapewniający  
wykorzystanie pełnego potencjału 

genetycznego loch CG36





Celem niniejszych „Rekomendacji produkcyjno-żywieniowych” 
jest przedstawienie zaleceń, których zastosowanie pozwoli 
na wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego loszek CG36.

Poradnik jest wynikiem drobiazgowych obserwacji i doświadczeń 
pracowników technicznych CHOICE, a także doświadczeń 
oraz wniosków hodowców korzystających z genetyki CHOICE. 
„Rekomendacje produkcyjno-żywieniowe” oparte są na metodach 
zarządzania stosowanych przez hodowców, którzy osiągają najlepsze 
wyniki pod względem efektywności i opłacalności produkcji.

Zawarte rekomendacje należy traktować jako sugestie. Nie wolno 
zapominać, że każda hodowla posiada swoją specyfikę. Należy więc 
uznać je za cel, do którego warto dążyć, uwzględniając jednocześnie 
takie realia występujące na danej fermie, jak: warunki sanitarne 
i zootechniczne, budynki hodowlane i te związane z personelem 
oraz żywieniem zwierząt, które mogą przesądzić o konieczności 
zastosowania metod i programów innych, niż zaproponowane. 

MISJA
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PRODUKCJA LOSZEK RODZICIELSKICH CG36

Aby odpowiednio zarządzać remontem w oparciu 
o odchów własny, trzeba posiadać odpowiednią liczbę 
loszek prarodzicielskich.

REMONT W OPARCIU O LOSZKI Z ODCHOWU 
WŁASNEGO [IN-HOUSE MULTIPLICATION]
Remont stada można przeprowadzać poprzez zakup loszek lub w ramach programu In-House 
Multiplication pozwalającego na remont w oparciu o loszki z odchowu własnego.

Odchów własny, dzięki ograniczonemu wprowadzaniu zwierząt z zewnątrz, pozwala na zwiększenie 
bezpieczeństwa biologicznego fermy oraz sprawia, że hodowca ma zawsze do dyspozycji potrzebną 
liczbę loszek, co uniezależnia go od zmiennej sytuacji podażowej na rynku.

Z przyczyn sanitarnych remont w oparciu o loszki z odchowu własnego może być dokonywany 
w systemie całkowicie zamkniętym (produkcja loszek prarodzicielskich i rodzicielskich), zalecamy jednak 
stosowanie remontu «otwartego», który pozwala na wprowadzenie linii prarodzicielskich z programów 
selekcyjnych prowadzonych przez CHOICE, i dzięki temu na korzystanie w pełni z osiągnięć najbardziej 
zaawansowanego aktualnie postępu genetycznego.

STADO PRARODZICIELSKIE (GP)
Wielkość stada prarodzicielskiego (GP) różni się w zależności od ilości zwierząt przeznaczonych 
do remontu, ale z reguły stanowi ono od 8 do 12% liczby loch.

W stadzie prarodzicielskim można posiadać linie M3 Large White lub M6 Landrace, bez żadnej różnicy. 
W zależności od wielkości stada, jego podziału na grupy i zagospodarowania budynków, loszki 
prarodzicielskie umieszczane są we wszystkich grupach lub w ich części.

Jeżeli remont stada loch rodzicielskich wynosi od 40 do 45%, to - chcąc osiągnąć odpowiedni postęp 
genetyczny - remont stada loch prarodzicielskich (M3 lub M6) powinien być przeprowadzony na poziomie 
od 50 do 70%.

Nadwyżka loch w stadzie prarodzicielskim pozwala na wyselekcjonowanie najlepszych zwierząt 
w gospodarstwie i poddawanie inseminacji tylko tych najlepszych, w celu uzyskania loszek CG36. 
Natomiast najmniej efektywne lochy, bez względu na przyczynę niższej efektywności, przeznacza 
się na produkcję zwierząt terminalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE MULTISERWISU
Kontrolę zarządzania remontem w oparciu o odchów własny zapewniają specjalne protokoły udostępniane 
przez CHOICE, który zapewnia ponadto hodowcom pełne wsparcie techniczne. 
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PRODUKCJA LOSZEK RODZICIELSKICH CG36

ŻYWIENIE PRZYSZŁYCH 
LOSZEK RODZICIELSKICH
Loszka CG36 jest gwarancją doskonałych przyrostów 
i wczesnej dojrzałości płciowej. Odpowiednie żywienie jest 
jednak konieczne, aby móc w pełni wykorzystać jej całą 
karierę reprodukcyjną oraz potencjał genetyczny.

Celem programu żywieniowego jest zapewnienie 
progresywnych przyrostów, pozwalających na osiągnięcie 
masy 115 kg między 165, a 180 dniem życia.

> Rekomendacje

OKRES PO ODSADZENIU
Żywienie zgodne z przyjętym na fermie programem:

 → 1-sza pasza po odsadzeniu

 → 2-ga pasza po odsadzeniu

 → ewentualnie „Starter”

W szczególnych przypadkach, w zależności od skali problemów występujących w hodowli, można 
zastosować paszę leczniczą.

Do wieku 130 dni lub osiągnięcia wagi 80 kg, loszka może być żywiona klasycznie. Natomiast 
po osiągnięciu tego wieku (dojrzałości płciowej), lepiej jest stosować paszę dla loszek hodowlanych lub 
dodatkowo podawać witaminy, mikroelementy, wapń i fosfor, zapewniając tym samym żywienie zbliżone 
do paszy dla loszek hodowlanych.

W chlewniach, gdzie niemożliwe jest stosowanie tego rodzaju pasz, powinny one być zbliżone 
do zalecanych, przy zapewnieniu właściwego poziomu minerałów, witamin oraz mikroelementów, 
które decydują o mocnych kościach zwierząt, będących synonimem długiej kariery produkcyjnej.
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PRODUKCJA LOSZEK RODZICIELSKICH CG36

Postawienie na odpowiednią adaptację, ufność zwierząt 
i unikanie nadmiernego otłuszczenia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA PASZY DLA 
LOSZEK HODOWLANYCH  
(WARTOŚCI ORIENTACYJNE)

Składniki Zalecenia Składniki Zalecenia

Energia metaboliczna (MJ) 12.2 do 13.2 Celuloza (%) 3 do 5

Energia netto (MJ) 9 do 9.8 Wapń ogółem (%) 0.9 minimum

Lizyna strawna / Energia netto 0.75 Fosfor strawny (%) 0.3 minimum

Metionina strawna / Lizyna strawna 30% minimum Witamina A (JM) 8000 optymalnie lub 
6000 minimum

Metionina + Cystyna strawna  
/ Lizyna strawna

60% minimum Witamina D3 (JM) 1500 minimum

Treonina strawna / Lizyna strawna 65% minimum Witamina E (mg) 80 minimum

Tryptofan strawny / Lizyna strawna 19% minimum Biotyna (mg) 0.5 minimum

*1 megadżul (MJ) równa się 238.9 kilokalorii (kcal.)
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WPROWADZENIE DO STADA LOSZEK 
RODZICIELSKICH CG36 PO OSIĄGNIĘCIU 110 KG 

KWARANTANNA
Rola kwarantanny

 → wzajemna ochrona loszek i fermy przed ryzykiem zakażenia krzyżowego 

 → maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego na późniejszym etapie hodowli  
[skuteczna reprodukcja, niskie FCR]

Kluczowe zasady wprowadzenia loszek hodowlanych do produkcji 

Aby w pełni wykorzystać postęp genetyczny, zaplanuj remont na 
poziomie co najmniej 19% w każdej grupie technologicznej, co 
w rezultacie zapewni sumaryczny remont na poziomie 40%.

  

OGRANICZONA 
LICZBA ŹRÓDEŁ 
POCHODZENIA

STABILNOŚĆ 
SZCZEPÓW 
BAKTERII 

NORMALNY 
RYTM REMONTU 
STADA

RÓWNOWAGA DEMO-
GRAFICZNA STADA

WYRÓWNANE 
GRUPY

• brak problemów 
z reprodukcją

• brak poronień

wprowadzenia 
co 6-9 lub 12 tygodni

kompletne grupy przy 
pełnej porodówce
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WPROWADZENIE DO STADA LOSZEK 
RODZICIELSKICH CG36 PO OSIĄGNIĘCIU 110 KG 

ŚLUZA SANITARNA 
WEJŚCIE DLA 
PRACOWNIKÓW

DOMINUJĄCE 
WIATRY

FERMA 
PRODUKCYJNA

RAMPA

LOCHA

Minimalna odległość budynku kwarantanny 
od budynku produkcyjnego: 30 – 50 m

Mycie, dezynfekcja i odpoczynek pomiędzy 
kwarantannami loszek

Niezależny system wentylacji

Aby w pełni wykorzystać postęp genetyczny, zaplanuj remont na 
poziomie co najmniej 19% w każdej grupie technologicznej, co 
w rezultacie zapewni sumaryczny remont na poziomie 40%.

KWARANTANNA
Charakterystyka kwarantanny

> Budynek kwarantanny powinien:
 → być łatwo dostępny i stanowić odrębny obiekt (możliwie najbardziej oddalony), usytuowany prostopadle 

w stosunku do dominujących wiatrów

 → być odizolowany od miejsc stanowiących źródło zakażenia (drogi przejazdowe, rampa, miejsce składowania 
martwych zwierząt, rów na gnojowicę…)

 → zapewniać zwierzętom komfort:

 → podłoże odpowiedniej jakości, suche i czyste

 → minimalna powierzchnia dla loszek na podłożu betonowym wynosi od 1,3 do 1,5 m²,  
na słomie od 2 do 2.5 m², w kojcach małych rozmiarów (na 6 do 7 loszek)

 → temperatura minimalna na rusztowaniu 22°C, na słomie 15 do 17°C

 → poidła łatwo dostępne i czyste, należy regularnie sprawdzać jakość i zużycie wody

 → być odpowiednio oświetlany (2.5W/m²) przez 16 godzin w ciągu dnia, 
należy przy tym przestrzegać cyklu dzień/noc

 → być wyposażony w odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie na potrzeby kwarantanny

Typowy schemat kwarantanny w Europie
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WPROWADZENIE DO STADA LOSZEK 
RODZICIELSKICH CG36 PO OSIĄGNIĘCIU 110 KG 

KWARANTANNA
Organizacja i przebieg kwarantanny zapewniające dobrą integrację zwierząt

> Rekomendacje
 → przestrzegaj zasady pomieszczenie Pełne/Puste; zakaz mieszania grup

 → przeprowadzaj mycie i dezynfekcję przed każdą grupą

 → zadbaj o to, by kontakt zwierząt ze szczepami bakterii występującymi na fermie następował stopniowo

 → postępuj dwuetapowo:

 → 2 do 4 tygodni obserwacja/odizolowanie: obserwacja zachowania i rui, brak zakażania

 → 3 do 4 tygodni adaptacja/stopniowe zakażanie: odchody loch i kontakt z lochami wybrakowanymi 
o dobrym stanie zdrowia, odpady z koryt loch i/lub prosiąt.

 → należy wcześnie reagować w przypadku zaobserwowania symptomów 
anormalnych (kaszel, biegunka, kulawienie…)

 → program szczepień i odrobaczania należy ustalić wspólnie z lekarzem weterynarii zajmującym się 
fermą. Realizacja tego programu powinna być zakończona przed przeniesieniem zwierząt do hali 
krycia. W przypadku szczepionek przeciwko cirkowirusowi, mykoplazmozie, PRRS, należy podać je jak 
najszybciej, po wprowadzeniu zwierząt. 

Aby w pełni wykorzystać postęp genetyczny, zaplanuj remont na 
poziomie co najmniej 19% w każdej grupie technologicznej, co 
w rezultacie zapewni sumaryczny remont na poziomie 40%.

Kwarantanna powinna trwać minimum 6 tygodni - nazywa się to krótką kwarantanną

Być może lepiej wybrać kwarantannę długą [min. 7-8 tygodni do maks. 15 tygodni] zgodnie 
ze statusem zdrowotnym fermy i zaleceniami lekarza weterynarii
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WPROWADZENIE DO STADA LOSZEK 
RODZICIELSKICH CG36 PO OSIĄGNIĘCIU 110 KG 

OSWOJENIE LOSZEK
Ufność zwierząt ma kluczowy wpływ do wykorzystanie pełnego potencjału reprodukcyjnego!

> Rekomendacje
należy uprzywilejować relacje człowiek/zwierzę:

 → codzienny kontakt fizyczny z loszkami, budowanie więzi 

 → łagodzenie stresu dzięki regularnym wizytom w tym samym kojcu, podawaniu paszy

ŻYWIENIE

> Rekomendacje
 → do 115 kg należy stosować paszę dla loszek hodowlanych, a następnie paszę dla loch prośnych

 → loszki można karmić do woli pod warunkiem, że w momencie wprowadzenia ich do reprodukcji, 
spełniają one powyższe warunki

 → przy odpowiednich warunkach kwarantanny, spożycie od 2,0 do 2,3 kg/dzień wystarcza do 3 -4 
tygodni przed inseminacją (okres podawania progesteronu, jeżeli jest on stosowany).

 → na 25 dni przed inseminacją, należy zwiększyć dawkę paszy o 300/400 gramów na dzień. 
Zwiększenie dawki jest często niezbędne, aby loszki były odpowiednio otłuszczone w momencie 
inseminacji, nie będąc przy tym nadmiernie umięśnione. W tej fazie zazwyczaj wystarcza podawanie 
paszy dla loch prośnych

 → Uwaga: Budowa ciała zwierząt jest dobrym wyznacznikiem pozwalającym na korekty systemu 
żywienia. Przeprowadzaj regularną kontrolę budowy ciała zwierząt!

Postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek-
zwierzę i unikanie nadmiernego otłuszczenia.

Aby w pełni wykorzystać potencjał reprodukcyjny, plenność, zdolność macierzyńską 
i długowieczność loszek, należy dążyć do osiągnięcia idealnego profilu loszki:

 → względnie umięśnionej

 → nie za bardzo otłuszczonej (grubość słoniny w punkcie P2 od 13 do 16 mm w momencie 
inseminacji – pomiary Renco) 

 → oraz kontrolować rozwój układu kostnego
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WPROWADZENIE LOSZEK CG36 DO REPRODUKCJI

Najważniejsze kwestie związane z remontem stada 

Przygotuj odpowiednio loszki: są one Twoim największym 
kapitałem w zakresie reprodukcji!

WPROWADZENIE

• 100 – 125 kg
• 170 – 187 dni
• grubość słoniny 7 – 13 mm

INSEMINACJA PRZY 
3-ciej  LUB 4-tej RUI

• lepsza plenność 
w pierwszych cyklach

LOSZKI 
=

PRZYSZŁE 
MATKI

1-SZE KRYCIE

• 140 – 150 kg
• 250 – 280 dni
• grubość słoniny13 – 16 mm

WYPROSZENIA

• 180 – 200 kg
• grubość słoniny 16 – 18 mm 



13

 → wiek: 230 do 250 dni. Optymalnie 250 dni, 
w szczególności w przypadku zakupu lub 
długiego okresu adaptacji

 → waga minimalna: 140 kg 

 → grubość słoniny grzbietowej od 13 do 16 mm, nie 
mniej niż 12 mm (punkt P2 w odległości 6 cm od 
linii kręgosłupa)

CEL

WPROWADZENIE LOSZEK CG36 DO REPRODUKCJI

Rekomendacje dla loszek wprowadzanych do 1. krycia
 → Wprowadź je do hali krycia przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym kryciem

WYKRYWANIE RUI
Loszki CG36 mają bardzo wyraźne ruje (srom, zachowanie, odruch tolerancji).

Dla skutecznej reprodukcji jakość wykrywania rui ma bardzo duże znaczenie. W fermach mających 
najlepsze wyniki pod względem płodności, praca ta wykonywana jest ze szczególną starannością.

Loszki mogą zostać umieszczone z dojrzałymi knurami już w wieku 21-22 tygodni. Umieszczenie ich 
z knurami i kontakt fizyczny z nimi stymulują układ rozrodczy młodych loszek oraz przyspieszają 
wystąpienie rui (dojrzałości płciowej).

> Rekomendacje
 → należy starannie odnotować daty rozpoczęcia rui podczas 

kwarantanny

 → stymulację rui można przeprowadzić poprzez stres żywieniowy 
(głodówka po odsadzeniu, a następnie flushing), przemieszczenia/
przegrupowania/prysznic/program świetlny (hala krycia 
i porodówka)/kontakt z knurem rano i wieczorem

 → hormony progestagenowe należy stosować przez 18 dni, 
przestrzegając zalecanej dawki, co ułatwia synchronizację rui

 → należy ograniczać czas kontaktu loszki z knurem, aranżować efekt 
“chwilowego zauroczenia”

 → należy unikać ciągłego kontaktu z knurem

 → podczas wykrywania rui, należy zaprezentować ograniczoną liczbę loszek (maksymalnie grupa licząca 
6 loszek) na knura

UWAGI OGÓLNE
 → unikać jakichkolwiek szczepień w okolicach inseminacji i podczas podawania progestagenów

 → unikać stresu wywołanego przez człowieka, aby nie stracić zaufania zwierząt

 → dbać o higienę w hali krycia: mycie i dezynfekcja między zasiedleniami pomieszczeń 

Wykrywanie rui w obecności knura 
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WPROWADZENIE LOSZEK CG36 DO REPRODUKCJI

ŻYWIENIE
Należy pogrupować lochy w zależności od ich kondycji stwierdzonej w hali krycia (lochy chude oraz lochy 
w dobrej kondycji), utworzyć jeszcze jedną grupę tylko dla loszek lub dla loszek rangi 2.

> Rekomendacje dla loszek
PRZYGOTOWANIE DO FLUSHINGU

 → dawkować paszę w dniu odsadzenia grupy

> Rekomendacje dla loch wieloródek
W MOMENCIE ODSADZENIA

 → w przeddzień odsadzenia podzielić porcję paszy przez 2

 → przeprowadzić głodówkę w dniu odsadzenia, podając przy tym do woli wodę, co ma na celu 
zatrzymanie produkcji mleka i ułatwienie wejścia w ruję

> Rekomendacje dla loszek i loch
PRZEPROWADZIĆ FLUSHING
Żywienie loch po odsadzeniu różni się na poszczególnych fermach. Jednakże, aby ruje były wyraźne, 
a owulacja prawidłowa, zdecydowanie zalecane jest przeprowadzenie flushingu w okresie od odsadzenia, 
do pierwszej inseminacji (zastosować go również u loszek). W przypadku zastosowania cukru (najlepiej 
dekstrozy), zaleca się podawanie 300 g dekstrozy/dzień przez 3 dni, przed lub po odsadzeniu.

Odsadzenie

Posiłek  -2 dni  -1 dzień Dz. odsadz. +1 dzień +2 dni +3 dni +4 dni +5 dni

Rano 4 kg 2 kg 0 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1 kg

Wieczór 4 kg 2 kg 1 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg 1 kg

W sumie 8 kg 4 kg 1 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 2 kg

Energia netto / J 32 MJ 32 MJ 32 MJ 32 MJ

Energia metaboliczna / J 43 MJ 43 MJ 43 MJ 43 MJ

 
UWAGI  Podczas 3 do 4 dnia flushingu, dzięki dostarczeniu cukru (+/-250g na dzień), i / lub oleju 
z wątroby dorsza, i/lub paszy typu „Starter” bez dodatków (+/-500g na dzień), możemy poprawić wejście 
loch w ruję, ich ekspresję, pogrupowanie na początku tygodnia, płodność i plenność oraz ograniczyć 
wyproszenia weekendowe. W niektórych przypadkach cukier można podać wcześniej, w okresie 3 dni 
przed odsadzeniem.  

Wszystko zaczyna się od prawidłowego wykrycia rui.
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WPROWADZENIE LOSZEK CG36 DO REPRODUKCJI

TYDZIEŃ INSEMINACJI
W zależności od apetytu loch, należy żywić ja paszą w ilości +/- 2kg na dzień.

Żywienie w okresie ciąży musi być dostosowane do potrzeb żywieniowych loch, w zależności od ich 
kondycji po odsadzeniu. W związku z powyższym należy opracować różne krzywe żywienia dla loch 
bardzo chudych, chudych i w dobrej kondycji po odsadzeniu (patrz rozdział: „Lochy prośne”).

Unikać jakiegokolwiek przemieszczania się loch w okresie zagnieżdżania się 
zarodka. Jeżeli przemieszczenie jest konieczne, najlepiej zaplanować je na koniec 
tygodnia inseminacji lub po badaniu USG.

INSEMINACJA
Na każdej fermie inseminacje przeprowadzane są według przyjętego rytmu i stosowanych technik. 
Stymulacja rui:

 → zwyczajne przejście knura w 1-szym i w 2-gim dniu po odsadzeniu

 → kontrola rui poprzez kontakt z knurem począwszy od 3-go dnia po odsadzeniu

> Propozycja w przypadku normalnego wejścia w ruję
Zaleca się optymalną przerwę od 12 do 18 godzin pomiędzy 
inseminacjami.

Najlepiej stosować przerwę 12 godzin dla loszek  
(czyli 12h / 24h / 36h po wystąpieniu odruchu tolerancji, jeżeli 
nadal występuje ruja) 

Protokoły inseminacji należy dostosować do typu inseminacji (normalna lub domaciczna) i organizacji 
pracy na fermie (sprawdź załączoną propozycję).

Monitorowanie wyników dotyczących płodności i plenności na fermie pozwala zdecydować, czy należy 
dostosowywać protokół, czy nie: w zależności od momentu wystąpienia rui, może np. zostać podjęta 
decyzja o przyspieszeniu lub rezygnacji z inseminacji, jeżeli jest już za późno.

Protokół inseminacji loch
Dla loch, od których prosięta odsadzono w czwartek rano

Odruch tolerancji 1-sza insem 2-go insem. 3-cia insem.

Niedziela wieczór Pon. wieczór Wt. rano (12-18 h + późn.) Wt. wieczór (12 -18 h + późn.)

Pon. rano Wtorek rano Wt. wieczór (12- 18 h + późn.) Śr. rano (12 – 18 h + późn.)

Pon. wieczór Wtorek rano Wt. wieczór (12- 18 h + późn.) Śr. rano (12 -18 h + późn.)

Wtorek rano Wtorek rano Środa rano (12 -18 h +późn.)

Wtorek wieczór Wtorek rano Środa wieczór (12 – 18 h + późn.)
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LOCHY PROŚNE

Lochy CG36 cechują się odpornością i silnymi kończynami. 
Potrafią dostosować się do każdego typu wyposażenia 
pomieszczeń. Są spokojne i łagodne, przystosowane 
do chowu grupowego.

uzyskanie loch względnie  umięśnionych i chudychCEL

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Dążyć do posiadania w stadzie loch CG36 w dobrej/szczupłej kondycji. 
Poprawia to jakość wyproszeń i zapewnia odpowiednie pobieranie paszy 
na porodówce oraz odpowiednią produkcję mleka.

> Rekomendacje
Krzywe żywienia opracowane są w taki sposób, aby zapewnić odnowienie rezerw w początkowym okresie 
ciąży, a w następnej fazie zaspokoić bieżące potrzeby loch. W trzecim trymestrze ciąży zwiększa się 
znacząco ilość składników odżywczych. Niespotykana dotąd duża liczba zarodków sprawia, że od 85 
dnia ciąży bardzo ważne jest zaspokojenie większego zapotrzebowania na składniki odżywcze, przy 
czym należy uważać, aby lochy nie były zbyt ciężkie i/lub zbyt otłuszczone przy wyproszeniach.

 → należy dostosować ilość paszy do kondycji loch, warunków sanitarnych i otoczenia (temperatura 
i wilgotność)

 → podczas odsadzenia lub krycia, lochy powinny być rozmieszczone w zależności od ich kondycji

 → należy unikać umieszczania loch otłuszczonych, obok loch chudych

SUGEROWANY PROGRAM ŻYWIENIOWY
Dla paszy o wartości energetycznej 9,2 MJ EN.

Program został opracowany przy współudziale Francuskiego Instytutu Trzody Chlewnej (IFIP) w taki 
sposób, aby zapewnić osiągnięcie efektywności zakładanej dla loch CG36 w europejskich warunkach 
środowiskowych (Welfare).

Ilość podawanej paszy w kg

Dzień ciąży Loszki Lochy 
w odpowiedniej 
kondycji i lochy 

otłuszczone 

Lochy 
chude (1)

1 do 28 2.4 do 2.55 3 3.3

28 do 86 2.55 2.7 2.8

87 do 112 (2) 2.9 3.4 3.4

113 do 114 2.7 3 3

Optymalny profil lochy

1) lochy chude po odsadzeniu: 
doprowadzić do odpowiedniej kondycji 
w pierwszym trymestrze ciąży
2) w przypadku loch bardzo chudych, 
ilość paszy potrzebna do odbudowania 
kondycji do końca pierwszej połowy ciąży 
może wynosić nawet od 3.6 do 4 kg.
3) od 87 do 112 dnia ciąży: jeżeli średnia 
waga miotu dla loszek wynosi poniżej 
18 kg, a macior poniżej 21 kg, należy 
zwiększyć dawkę tak, aby osiągnąć 16 
gramów lizyny strawnej i 8.6g fosforu 
strawnego (np. 3.2 kg paszy jeżeli pasza 
zawiera 5 gramów lizyny strawnej).
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LOCHY PROŚNE

SUGEROWANY PROGRAM ŻYWIENIOWY DLA 
LOCH PROŚNYCH

Składniki odżywcze Jedn. Min. Maks.

1 Energia netto na lochę MJ / kg 8.8 9.6
2 Energia metaboliczna MJ /Kg 12.4 13.3
3 Białko (*) % / kg 13.0 14.0
4 Lizyna strawna g / kg 4.9
5 Celuloza % / kg 6.0
6 Wapń g / kg 8.5
7 Fosfor strawny g / kg 2.6 3.0
8 DEB – Równowaga elektrolitów w paszy meq 220

Stosunek składników Jedn.
9 Lizyna strawna / Energia netto 0.55
10 Metionina strawna / Lizyna strawna % 30 %
11 Metionina + Cyst. strawna / Lizyna strawna % 65 %
12 Treonina strawna / Lizyna strawna % 73 %
13 Trypto. strawny / Lizyna strawna % 19 %

Witaminy Jedn.
14 Witamina A UI / kg 8 000 12 000
15 Witamina D3 UI / kg 2 000
16 Witamina E mg / kg 60 150

(*) Maksymalne wartości narzucone przez normę CORPEN

CELE W ZAKRESIE KONDYCJI ZWIERZĄT

Grubość słoniny w punkcie P2 przy wyproszeniu: 16 do 18 mm 

Utrzymanie loch CG36 chudych i dostosowanie żywienia 
do kondycji każdej lochy.

Od
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1 2 3 4 5

W
ejś

cie
 na

 p
or

od
ów

kę



18

PORODÓWKA

PRZYGOTOWANIE WYPROSZEŃ
Średni czas trwania ciąży u loszek CG36 wynosi 114 dni. Należy dopilnować, 
aby w kojcach panowała spokojna atmosfera.

> Rekomendacje
 → wprowadzać lochy do porodówek wcześniej (minimum 5 dni przed 

wyproszeniem), aby przyzwyczaiły się do nowego otoczenia

 → umieszczać loszki pomiędzy starszymi lochami; unikać umieszczania loszek 
blisko źródeł stresu (drzwi, narożnik, wentylacja…)

 → podawać paszę lochom przed porodem, w innym przypadku należy 
podawać paszę dla loch prośnych do 3 dni po wyproszeniu, bądź też paszę dla loch karmiących, 
bezpośrednio po wejściu na porodówkę

 → nie zaleca się stosowania paszy dla loch karmiących, jeżeli występują zatwardzenia

 → aby zapewnić prawidłowy przebieg wyproszeń, należy zachować równowagę elektrolitów w paszy 

WYPROSZENIA
Podczas wyproszeń lochy CG36 są wyjątkowo samoobsługowe. 
Pracę hodowcom ułatwia ich spokój i opiekuńczość względem prosiąt. 
Prosięta odznaczają się dużym wigorem oraz szybko dosięgają 
wymion, dzięki czemu szybciej nabywają odporności matki.

> Rekomendacje

PRZEBIEG WYPROSZEŃ
 → ograniczyć interwencje: pozostawić lochę do samodzielnego 

porodu, dyskretnie nadzorować i zachować spokój

 → porody bezobsługowe, konieczność interwencji: <5% przypadków

 → czas trwania porodu: do 4 godzin, między 1-szym prosięciem, a łożyskiem

 → loszki: o ile to możliwe, nie należy podawać prostaglandyny

 → maciory: podanie prostaglandyny wyłącznie w czwartek, a przy ostatnich wyproszeniach w piątek

 → ograniczyć adopcje w ciągu 6 godzin po wyproszeniu

 → umieścić maksymalną liczbę prosiąt przy lochach, maksymalna liczba dla miotów rangi 2 do 5

 → ograniczyć pielęgnację w pierwszych 48 godzinach

NAPOJENIE SIARĄ
Podstawowym czynnikiem nabywania odporności przez prosię jest spożycie wystarczającej ilości siary, jak 
najszybciej po urodzeniu.

W razie konieczności przeprowadzić ssanie «pod nadzorem»

 Godzina po wyproszeniu
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POJENIE
Dla odpowiedniego wejścia w laktację, najważniejsze znaczenie ma jakość i ilość spożytych płynów. 

Data Zalecane spożycie  
 (litry/lochę/dzień)

-3 16

-2 22

-1 24

Wyproszenie 18 - 20

1 21

2 22

3 27

4 27

5 27

6 27

7 28

8 28

9 28

10 29

11 30

12 30

13 31

14 32

15 32

16 35

17 37

18 38

19 41

20 42

21 43

PORODÓWKA

Odsadzenie jak największej liczby prosiąt od lochy 
i uniknięcie nadmiernego spadku wagi.

Uwaga: Ilość wody należy 
zwiększyć dopiero 2 dni przed 
wyproszeniem. Po 20 dniach, aż do 
odsadzenia. zapewnić powyżej 40 
litrów wody. 
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PORODÓWKA

LAKTACJA
Liczne sutki w połączeniu z odpowiednim spożyciem 
paszy pozwalają loszce CG36 na:

 → produkcję dużej ilości mleka oraz odsadzanie 
ciężkich i jednorodnych prosiąt

 → ograniczenie korzystania z rezerw, co ułatwia 
wejście w nowy cykl oraz zapewnia długą 
użytkowość

W czasie tej fazy laktacji należy 
bezwzględnie ograniczyć spadek wagi.

SUGEROWANY PROGRAM ŻYWIENIOWY NA 
PORODÓWCE / PODSTAWA DLA 13 PROSIĄT 
ODSADZONYCH OD LOCHY
W zależności od apetytu loch i dnia porodu, podawać od 0, do 2 kg paszy. Następnego dnia podawać 
paszę dla loch wysoko prośnych (2,7-3,3 kg), a następnie zwiększyć ilość paszy o 300 do 500 g na dzień, 
aby osiągnąć średnią 8,1 kg. (400 g na dzień dla loszek, do 800 g na dzień dla loch, w zależności 
od apetytu).

Celem jest osiągnięcie pułapu 7.2 kg/dzień dla loszek, począwszy od 21 dnia 
laktacji i 8.5 kg/dzień dla loch. 

 → maksymalny  ubytek słoniny grzbietowej w punkcie P2 w czasie laktacji wynosi 3 mm 

 → maksymalny spadek masy żywej 10% 

ZALECENIA DLA OKRESU LAKTACJI

Czas trwania laktacji 21 dni 28 dni

Liczba prosiąt odsadzonych 12 13 14 12 13 14

Średnie spożycie dzienne (kg) 5.3 5.7 6.2 6.0 6.5 7.0

Średnie spożycie dzienne EN (MJ) 54 59 63 61 66 71

Średnie dzienne spożycie lizyny (g) 49 53 56 55 59 63

Średnie spożycie dzienne EM (MJ) 73 80 85 82 89 96
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PORODÓWKA

SUGEROWANY PROGRAM ŻYWIENIOWY 
W OKRESIE LAKTACJI
> Rekomendacje

 → należy stymulować apetyt loch za pomocą kontrolowanego programu żywienia, zwiększając – jeśli 
to konieczne – liczbę posiłków

 → w przypadku laktacji trwającej 28 dni, aby pokryć potrzeby żywieniowe loch, należy dążyć 
do uzyskania spożycia energii netto na poziomie 66 MJ/dzień oraz 59 g lizyny strawnej/dzień

 → w przypadku laktacji trwającej 21 dni, aby pokryć potrzeby żywieniowe loch, należy dążyć do 
uzyskania spożycia energii netto na poziomie 54 MJ/dzień i 49 g lizyny strawnej/dzień.

 → 14 prosiąt odsadzonych: wybierać paszę o dużej zawartości energii i odpowiednio zbilansowaną

 → odsadzenie po 28 dniach: masa miotu > lub =  100 kg

 → odsadzenie po 21 dniach: masa miotu > lub =  75 kg

 → w okresie laktacji loch, zalecamy stosowanie paszy bogatej w energię i białko

CEL

Składniki pokarmowe Jednostka Min. Maks.

1 Energia netto na lochę MJ/kg 9.5 10.5
2 Energia metaboliczna MJ/kg 12.8 14
3 Białko (*) %/kg 15.0 16.5
4 Lizyna strawna g/kg 8.5 9.4
5 Celuloza %/kg 4 4.5
6 Wapń g/kg 9.0 10.8
7 Fosfor strawny g/kg 3.0 3.6
8 Równowaga elektrolitów w paszy meq 170

Stosunek składników Jednostka Min. Maks.

9 Lizyna strawna/Energia netto 0.90
10 Metionina strawna/Lizyna strawna % 30%
11 Metionina. + Cyst. strawna/Lizyna strawna % 60%
12 Treonina strawna/Lizyna strawna % 65%
13 Trypto. strawny/Lizyna strawna % 19%

Witaminy Jednostka Min. Maks.

14 Witamina A UI/kg 12000
15 Witamina D3 UI/kg 2000
16 Witamina E mg/kg 80 do 100 150

Wartości orientacyjne (*) poziom maksymalny wymagany przez normy Maximum CORPEN. Dane te mogą ulegać zmianie, 
w zależności od zmian w ustawodawstwie europejskim,

Odsadzenie jak największej liczby prosiąt od loch oraz 
uniknięcie nadmiernego spadku wagi.
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SUGEROWANY PROGRAM ŻYWIENIOWY

Locha w dobrej kondycji i locha tłusta Locha bardzo chuda Loszka
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ZESTAWIENIE ZALECEŃ  
PRODUKCYJNYCH DLA LOSZEK CG36 

Wiek lub 
stadium 

fizjologiczne
Cel Żywienie

Min. grubość 
słoniny 

grzbietowej 

Maks. gru-
bość słoniny  
grzbietowej

Dostawa (26 do 32 
tygodni)

Ograniczyć rozwój mięśni 
i odkładanie się tłuszczu 

Zmniejszyć ilość do około 2.2 do 2.5 
kg (w zależności od komfortu podczas 
kwarantanny oraz paszy dla loch 
prośnych)

Faza synchronizacji 
rui

Zwiększyć ilość paszy, aby 
zapewnić odpowiednie 
przygotowanie do 
reprodukcji oraz 
prawidłową owulację 

Zwiększyć ilość o 0,5 kg/dzień 

4 do 2 dni przed 
inseminacją

Odpowiednie wejście w ruję 
oraz prawidłowa owulacja 

Flushing od 3 .5 kg do 4 .5 kg

Inseminacja 13 mm 16 mm
Inseminacja – 28 dni Zapewnić odpowiedni 

rozwój i wyrównanie 
zarodków. W przypadku 
loch: odzyskać grubość 
słoniny grzbietowej 
utraconej na porodówce

Zwiększyć ilość. W zależności od grubości 
słoniny grzbietowej od 3 do 3,5 kg na 
dzień. (W przypadku niektórych loch, 
zwiększenie do ponad 4 kg, w zależności 
od ubytku grubości słoniny grzbietowej)

40 dni prośności Kontrolować grubość 
słoniny grzbietowej

28 do 86 dni Utrzymać poziom grubości 
słoniny grzbietowej

Zmniejszyć w zależności od grubości 
słoniny grzbietowej. Zmniejszenie 
w większym stopniu w przypadku loch, 
które odzyskały w pełni kondycję oraz 
w mniejszym stopniu, jeżeli kondycja lochy 
nie jest satysfakcjonująca

3 ostanie tygodnie 
prośności 

Uzyskać odpowiednią 
wagę urodzeniową prosiąt 

W zależności od wagi urodzeniowej 
prosiąt, utrzymać ilość lub zwiększyć ją, 
przestrzegając poniższych zasad, aby 
zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na 
białko i lizynę. Zapotrzebowanie na lizynę 
16 g w 4 ostatnich tygodniach ciąży oraz 
20 g w ostatnim tygodniu ciąży

Wyproszenie 16 mm 18 mm
3 dni przed 
wyproszeniem

Unikać niedrożności jelit 
i sutków

Aby zapewnić właściwy przebieg 
wyproszeń, należy utrzymać zawartość 
energii na odpowiednim poziomie. Unikać 
zatwardzeń

Laktacja Produkcja mleka oraz 
zminimalizowanie ubytku  
(maks. 3 mm). Zapewnić 
odpowiednią wagę 
odsadzeniową prosiąt

Zwiększyć o 0,3 do 0,5 kg na dzień, aby 
dojść do ponad 6 kg w przypadku loszek 
i ponad 8 kg w przypadku loch.   
W ostatnich 10 dniach: karmić do woli, 
przygotowując lochy do owulacji.  
Nie zapominać o wodzie (patrz  tabela  
str. 19 paragraf nt. pojenia) 

Odsadzenie 13 mm 15 mm
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KLUCZOWE ZASADY

KWARANTANNA / PRZYGOTOWANIE 
I WPROWADZENIE DO REPRODUKCJI 

 → adaptacja i  zakażanie szczepami bakterii występującymi na fermie 
 → stworzenie właściwej relacji człowiek / zwierzę 

KRYCIE / PROŚNOŚĆ
 → adaptacja i  zakażanie szczepami bakterii występującymi na fermie 
 → stworzenie właściwej relacji człowiek / zwierzę 

WYPROSZENIE / LAKTACJA
 → dyskretny nadzór
 → unikanie znacznego spadku masy ciała 
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ZALECENIA ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ  
FRANCJA / EUROPA 

ILOŚĆ PODAWANEJ PASZY 
(WARTOŚCI ORIENTACYJNE) 

Prosięta odsadzane po 21 
dniach

Prosięta odsadzane  
po 28 dniach

Prestarter 1 2 kg -

Prestarter 2 (1) 6 kg 6 kg

Starter (2) 31 kg 31 kg

Pasza kompleksowa (3) 239 kg 239 kg

(1) W praktyce ilość pierwszej paszy dla prosiąt wynosi 14 kg minus waga odsadzeniowa

(2) W przypadku stosowania paszy „Starter”, ilość 2giej paszy dla prosiąt wynosi 20 kg, a paszy kompleksowej 230 kg

(3) Paszę kompleksową można podzielić na dwa typy, a mianowicie „Grower” i „Finisher”, przy czym należy przestrzegać zalecanego poziomu 

fosforu i biotyny. Po osiągnięciu 80 kg zamiast paszy typu „Finisher, można wprowadzić paszę „loszka hodowlana”

UWAGI

Przykładowe średnie przyrosty dzienne Dostawa – Inseminacja 

Wiek przy 
dostawie

Waga przy 
dostawie Wiek Inseminacja Waga Inseminacja

Średni przyrost 
dzienny - Dostawa 

- Inseminacja

182 115 250 150 515

168 100 250 145 549
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NOTATNIK
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NOTATNIK



W TROSCE 

O KLIENTÓW 
I PARTNERÓW

Doskonałe zwierzęta hodowlane to nie 
wszystko. CHOICE to także codzienny 
serwis i wsparcie techniczne na fermach 
oraz opracowywanie dedykowanych 
programów hodowlanych. 

Koncentrujemy się na 
potrzebach, oferujemy 
rozwiązania, dostarczamy 
korzyści ekonomicznych.

www.e-nasienie.pl

Choice Genetics Polska Sp. z o.o.,   
ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno  

tel. 48 65 529 40 71  
biuro@choice-genetics.com 


