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Świat innowacji
Większe możliwości



Marka CHOICE GENETICS odzwierciedla ponad 100 lat wiedzy, doświadczeń oraz praktyki 

hodowlanej wybitnych europejskich i amerykańskich genetyków.

Wyznaczamy dziś najwyższe standardy jakości w wielu kluczowych wymiarach hodowli 

trzody, mających wpływ na ekonomikę produkcji oraz jakość kulinarną mięsa wieprzowego. 

Nasze zwierzęta łączą w sobie najlepsze cechy związane z produktywnością, odpornością 

oraz ekonomiką. Najwyższej jakości nasienie umożliwia realny i szybki postęp hodowlany. 

Dzięki temu pozostajemy synonimem świata innowacji oraz większych możliwości 

w zakresie efektywnej ekonomicznie hodowli trzody chlewnej!

Należymy do operującej globalnie i specjalizującej się w genetyce wielu gatunków zwierząt 

GRUPY GRIMAUD, jesteśmy w końcu… jednym z największych na świecie dostawców 

genetyki trzody chlewnej! 
www.e-nasienie.pl / www.choice-genetics.com 
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Misja poradnika
Misją marki Choice Genetics jest zaopatrywanie hodowców na całym 

świecie w zwierzęta, których cechą jest najwyższa funkcjonalność, 

odporność oraz plenność.

Hodowla trzody chlewnej to jednak niezwykle złożona część produkcji 

rolniczej. Dla zyskownej hodowli kluczowe znaczenie ma nie tylko 

najwyższej jakości materiał genetyczny, ale i wiedza w zakresie 

organizacji produkcji, reprodukcji, a zwłaszcza żywienia.

Dlatego oddajemy Państwu poradnik, będący rezultatem doświadczeń, 

wyniesionych z własnych ferm hodowlanych Choice Genetics, 

zweryfikowanych z doświadczeniami naszych Klientów, hodowców 

trzody osiągających rekordowe wyniki produkcyjne.

To ogólne, ale sprawdzone zalecenia. Nie należy zapominać, że każda 

hodowla posiada swoją specyfikę. W określonych sytuacjach na danej 

fermie może zajść sytuacja wymagająca zastosowania rozwiązań innych 

aniżeli zaproponowane w niniejszym opracowaniu. W takim wypadku 

doradcy Choice Genetics zawsze chętnie służą wiedzą i doradztwem, 

proponując indywidualne zalecenia produkcyjne. Mamy przecież wspólny 

cel, osiąganie najlepszych możliwych wyników produkcyjnych!

Życzymy powodzenia w efektywnej i zyskownej hodowli oraz… 

samodyscypliny w przestrzeganiu niniejszych wytycznych. Tylko brak 

kompromisu w codziennej pracy hodowlanej, zwierzęta nagrodzą 

bezproblemową obsługą oraz wysokimi wynikami!

Zespół Choice Genetics



Prezentacja programu

NAIMA
locha doskonała

NAIMA stanowi uwieńczenie innowacyjnej wizji genetycznej 

zapoczątkowanej przez francuską firmę genetyczną PEN AR LAN 

[dziś CHOICE GENETICS] na początku lat 80. Wprowadzona na 

rynek w 1994, po 12 latach udoskonaleń genetycznych, w których 

wykorzystywano geny ras chińskich, stanowiła doskonałe połączenie 

najlepszych cech ras europejskich [przyrosty, umięśnienie, jakość 

tuszy] oraz właśnie chińskich [macierzyńskość, mleczność]



30 lat selekcji 
hodowlanej!

Wyniki hodowlane 10 najlepszych ferm (2015)

Wyjątkowa produktywność!
QQ zdolność odchowania licznych prosiąt w miocie 

od urodzenia, do odsadzenia
QQ produkcja mleczna umożliwiająca odsadzenie 

wszystkich urodzonych prosiąt
QQ duża ilość sutków funkcjonalnych, 

pozwalających sprostać większej 
produktywności

QQ ponad 75 prosiąt odsadzonych w okresie 
użytkowości rozpłodowej

QQ dużo niższy stopień brakowania:  
średnio 6 miotów

QQ mocna budowa i silne kończyny

Wysoki komfort pracy dla hodowcy!
QQ łatwa w utrzymaniu
QQ bezobsługowe, szybkie wyproszenia
QQ silne, pełne wigoru prosięta
QQ skuteczne napojenie prosiąt siarą

Bardzo dobra jakość tuszy!
QQ 30 lat selekcji hodowlanej w kierunku 

umięśnienia i jakości mięsa

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liczba macior (szt.) 1 800 450 1 000 380 690 460 300 220 190 750

Wyniki za okres 01-06
2015

01-06
2015

01-06 
2015

01-06 
2015

01-06
2015 

01-06
2015

01-06
2015

01-06
2015

01-06 
2015

01-06 
2015

Liczba prosiąt urodz. żywo/miot 13,80 13,5 14,20 13,83 13,81 14,4 13,6 13,67 14,68 13,8

Liczba prosiąt odsadzonych/miot 11,95 12,1 12,40 12,3 11,93 12,90 11,96 12,39 12,81 12,5

Waga urodzeniowa prosiąt (kg) 1,41 1,39 1,36 1,42 1,38 1,36 1,38 1,39 1,42 1,33

Waga odsadzenia prosiąt (kg) 8,2 8,1 7,8 6,3 7,1 7,2 7,9 7,7 7,4 7,35

Czas ssania prosiąt (tyg.) 28 27 26 25 26 27 28 26 27 28

Częstotliwość wyproszeń 2,43 2,40 2,42 2,38 2,43 2,41 2,41 2,41 2,42 2,41

Skuteczność krycia (%) 86,2 88,9 92,0 94,0 86,9 92,1 90,4 93,4 91,72 91,7

Liczba prosiąt odsadzonych 
na lochę produkcyjną w rok 29,03 29,04 30,00 29,27 29,00 31,10 28,82 29,85 31,05 30,14

7
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NAIMA 8 kg
Wprowadzenie do produkcji 

Wprowadzenie/adaptacja
Dobra adaptacja loszek oznacza lepszą stabilność sanitarną stada oraz dłuższe użytkowanie rozpłodowe 
loch. To podstawa do osiągania maksymalnego potencjału genetycznego loch NAIMA.

Okres po odsadzeniu

Ü Propozycje
QQ Przyjęcie zwierząt do pomieszczeń odizolowanych od fermy produkcyjnej, o warunkach odpowiadających 

warchlakarni dla wprowadzanych prosiąt:
Q] chlewnia na rusztach, zapewniająca odpowiedni komfort (min. 0.35 m2 powierzchni użytkowej 
na prosię) lub na słomie z wydzieloną częścią komfortową (odizolowaną i ogrzewaną)

Q] kontrola mikroklimatu w chlewni
Q] odpowiedni system żywienia zwierząt
Q] wystarczająca liczba punktów dostępu do wody (przynajmniej 1 poidło na 12 do 15 prosiąt)

QQ Zarządzanie w systemie pomieszczenie pełne/pomieszczenie puste (pobyt zwierząt przez 5 tygodni, 
1 tydzień pustki sanitarnej).

Tydzień 1 Obserwacja zachowania

Tydzień 2 Dopuszczenie do kontaktu pośredniego (pełne ścianki działowe) z 20% prosiąt z fermy, w tym samym wieku 
i o dobrym stanie zdrowia.

Tydzień 3 Dopuszczenie do kontaktu bezpośredniego (ścianki działowe ażurowe)

Tydzień 4 Bezpośrednie wymieszanie z prosiętami z fermy

Tydzień 5 Kontrola reakcji prosiąt

Tydzień 6 Pod koniec okresu poodsadzeniowego przeniesienie* zwierząt lub przeznaczenie ich do odchowu wraz 
z osobnikami pokrewnymi z fermy. Mycie, dezynfekcja i pustka sanitarna (min. 5 dni).

*) W przypadku problemów sanitarnych należy opóźnić tę operację i podjąć niezbędną interwencję

Okres wzrostu

Ü Propozycje
QQ Wprowadzenie zwierząt do tuczarni, jeśli sytuacja sanitarna jest opanowana lub zaadaptowanych 

pomieszczeń pomocniczych.
QQ Przestrzeganie następujących zasad:

Q] nie należy dopuszczać do wymieszania w tych samych kojcach loszek 
hodowlanych, ze zwierzętami z fermy

Q] powierzchnia użytkowa 0.80 m2/reproduktora
Q] kontrola mikroklimatu w chlewni

QQ Kontrola ilości wody dostarczanej zwierzętom na dzień (10 do 12 l dziennie, 
na loszkę ważącą około 100 kg).

QQ Przeniesienie zwierząt po osiągnięciu wagi 70/80 kg, jeśli zaistnieje taka 
konieczność ze względów sanitarnych; jeśli nie ma potrzeby, to po osiągnięciu 
wagi około 100 kg.

QQ Selekcja zwierząt oraz przeniesienie ich do miejsca kwarantanny i aklimatyzacji 
(patrz rozdział poświęcony kwarantannie i aklimatyzacji).

Kluczem do sukcesu jest postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek – 
zwierzę oraz unikanie nadmiernego otłuszczenia!
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NAIMA 8 kg
 Żywienie

Żywienie dostarczonych loszek o wadze 8 kg
Celem programu żywieniowego jest racjonalny przyrost masy ciała zwierząt, aż do osiągnięcia wagi 
115 kg, w wieku 170-180 dni.

Okres po odsadzeniu

Ü Propozycje
Żywienie zgodnie z przyjętym programem na fermie:
QQ 1-sza pasza po odsadzeniu
QQ 2-ga pasza po odsadzeniu
QQ starter

W szczególnych przypadkach - w zależności od 
skali problemów występujących w hodowli - należy 

zastosować paszę leczniczą.

Okres wzrostu
QQ Należy stosować paszę “loszka hodowlana” zgodnie z podanymi 

zaleceniami (patrz tabela), dostosowując dawkowanie do celu, 
jakim jest osiągnięcie wagi 115 kg w wieku 170-180 dni.

QQ W chlewniach, gdzie niemożliwe jest stosowanie tego 
rodzaju pasz, pasze powinny być zbliżone do zalecanych, przy 
zapewnieniu właściwego poziomu witamin, mikro i makro 
elementów.

Zalecenia dotyczące stosowania paszy „loszka hodowlana” 
(wartości orientacyjne)

Składniki Zalecenia Składniki Zalecenia

Energia strawna (MJ) 12.7 do 13.8 Białko ogółem (%) 15 do 16.5

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 0.85 Fosfor strawny (%) 0.3 minimum

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

Metionina + Cystyna strawna / Lizyna 
strawna 60% minimum Witamina D3 (JM) 1500 minimum

Treonina strawna /Lizyna strawna 65% minimum Witamina E (mg) 100 minimum

Tryptofan strawny / Lizyna strawna 19% minimum Biotyna (mg) 0.2 minimum

*1 megadżul (MJ) równa się 238.9 kilokalorii (Kcal.)

Kluczem do sukcesu jest postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek – 
zwierzę oraz unikanie nadmiernego otłuszczenia!
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NAIMA 8 kg
Żywienie

Ilość zadawanych pasz (wartości orientacyjne)
Prosięta odsadzane po 21 dniach Prosięta odsadzane po 28 dniach

Prestarter 2 kg -

1-sza pasza po odsadzeniu* 6 kg 6 kg

2-ga pasza po odsadzeniu ** 31 kg 31 kg

Pasza „loszka hodowlana”*** 239 kg 239 kg

*W praktyce ilość pierwszej paszy po odsadzeniu wynosi 14 kg minus waga prosiąt w momencie odsadzenia.

**W przypadku stosowania paszy “starter”, ilość 2-giej paszy po odsadzeniu wynosi 20 kg, paszy “starter” 20 kg, a paszy 
“loszka hodowlana” 230 kg.

***Pasza „loszka hodowlana” może być podzielona na paszę typu „grower” i „finisher”, przy zachowaniu minimalnych 
zalecanych poziomów wapnia, fosforu i biotyny.

Informacyjnie: Wyniki tuczu
Współczynnik wykorzystania paszy 30-115 2.81

Średnie dzienne przyrosty 30-115 794

Średnie dzienne spożycie 2.24

Spożycie 30-115 239 kg

Tabela zawierająca orientacyjne porcje, pozwalająca na sprawdzenie 
stosunku wiek/waga oraz kontrolowanie przyrostów loszek hodowlanych

Wiek (dni) 
 

Waga
(teoretyczna)

Przyrosty
(teoretyczne)

Dawka
(dzień/g)

Dodatek 
(dzień/g)

63 26 1200 +20

77 35 643 1480 +20

91 45 714 1760 +20

105 56 786 2040 +20

119 68 857 2320 +20

133 80 857 2600

147 92 857 2600

161 104 821 2600

176 115 787 2600

Kluczem do sukcesu jest postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek – 
zwierzę oraz unikanie nadmiernego otłuszczenia!
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NAIMA 110 kg
Wprowadzenie do produkcji 

Kluczem do sukcesu jest postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek – 
zwierzę oraz unikanie nadmiernego otłuszczenia!

Kwarantanna i aklimatyzacja
Rola kwarantanny
QQ Wprowadzenie loszek NAIMA do pomieszczeń, w których panują odpowiednie warunki zoohigieniczne 

sprzyja osiąganiu ich pełnego potencjału genetycznego.
QQ Wzajemna ochrona loszek i fermy przed ryzykiem zakażenia krzyżowego.

Charakterystyka kwarantanny 
QQ Budynek kwarantanny powinien być łatwo dostępny oraz  stanowić odrębny obiekt (oddalony minimum 

50 m), usytuowany prostopadle do kierunku dominujących wiatrów.
QQ Odizolowany od miejsc stanowiących źródło zakażenia (drogi przejazdowe, rampa, miejsce składowania 

martwych zwierząt, rów na gnojowicę).
QQ Wygodny:

Q] podłoże odpowiedniej jakości, suche i czyste
Q] minimalna powierzchnia dla loszek na rusztowaniu wynosi 1.2 m2, na słomie 2 m2, kojce małych 
rozmiarów (na 6 do 7 loszek)

Q] wentylacja oddzielona od pozostałej części gospodarstwa
Q] temperatura minimalna 18° na rusztowaniu i 14° na słomie
Q] poidła łatwo dostępne i czyste, należy regularnie sprawdzać jakość i zużycie wody

QQ Odpowiednie oświetlenie (2.5W/m2) przez 10 do 12 godzin na dzień. Należy przestrzegać cyklu dzień/noc.

Przebieg kwarantanny zapewniający dobrą integrację zwierząt   

Ü Propozycje
QQ Przestrzeganie zasady pomieszczenie pełne / puste: zakaz mieszania grup wiekowych zwierząt.
QQ Mycie i dezynfekcja przed każdą grupą.

Kwarantanna powinna trwać przynajmniej 6 tygodni (1) (lub więcej, w zależności od 
statusu sanitarnego hodowli i zaleceń weterynaryjnych)

QQ Kontakt zwierząt ze szczepami bakterii występującymi na danej fermie powinien następować stopniowo. 
QQ Proponujemy postępować dwuetapowo:

Q] 2 tygodnie obserwacji: obserwacja zachowania i rui, brak zakażania
Q] 4 tygodnie adaptacji / stopniowego zakażania: wydalone łożyska i odchody loch na porodówce oraz 
kontakt z lochami wybrakowanymi o dobrym stanie zdrowia.

QQ Należy wcześnie reagować w przypadku zaobserwowania symptomów anormalnych (kaszel, biegunka, 
kulawienie…).

QQ Stosowanie programu szczepień weterynaryjnych i odrobaczania, ustalonego wraz z lekarzem 
weterynarii zajmującym się fermą. Realizacja tego programu musi być zakończona przed przeniesieniem 
zwierząt do hali krycia.

(1) W szczególnych przypadkach adaptacji w fermie « zakażonej » PRRS, 12-tygodniowa kwarantanna pozwala na 
wprowadzenie loszek do stada reproduktorów pod koniec fazy wydalania ekskrementów, co pozwala na uniknięcie 
ewentualnego wznowienia choroby.
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NAIMA 110 kg
Żywienie

Oswojenie loszek
Ufność zwierząt ma kluczowy wpływ na wykorzystanie ich pełnego potencjału płodności!

Ü Propozycje
należy uprzywilejować relacje człowiek/zwierzę:
QQ Codzienny kontakt fizyczny z loszkami.
QQ Zmniejszenie bólu dzięki stosowaniu jednorazowych igieł do szczepień.
QQ Łagodzenie bólu dzięki regularnym wizytom w  tym samym kojcu, podawaniu paszy.

Żywienie

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

loszki: względnie umięśnionej, o grubości słoniny w punkcie P2, w momencie 
inseminacji, od 13 do 15 mm (pomiary Renco).

Ü Propozycje
QQ Do 115 kg należy stosować paszę “loszka hodowlana”, a następnie paszę dla loch prośnych.
QQ Ilość paszy powinna być dostosowana do poziomu sanitarnego, warunków utrzymania i rodzaju paszy  

(2,3 do 3 kg na dzień) tak, aby został osiągnięty cel jakim jest średni dzienny przyrost 600g na dzień, 
w okresie od wprowadzenia zwierząt na kwarantannę, do 1-szej inseminacji.

QQ Głodówka w dniu wprowadzenia zwierząt na kwarantannę (woda podawana do woli).

Kluczem do sukcesu jest postawienie na odpowiednią adaptację, relacje człowiek – 
zwierzę oraz unikanie nadmiernego otłuszczenia!
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NAIMA 110 kg
Żywienie

Reprodukcja
Wprowadzenie

Zalecenia dla loszek wprowadzanych do 1-go krycia   

Wprowadzenie do hali krycia co najmniej  
3 tygodnie przed planowanym kryciem 

Wykrywanie rui
Loszki NAIMA mają bardzo wyraźne ruje (charakterystyczny srom, zachowanie, odruch tolerancji). Jakość 
wykrywania rui ma bardzo duże znaczenie; w fermach mających najlepsze wyniki pod względem płodności, 
praca ta wykonywana jest ze szczególną starannością.

Ü Propozycje

Dla loszek 
QQ Należy starannie odnotować daty rozpoczęcia rui podczas kwarantanny.
QQ Stymulację rui można przeprowadzić poprzez:

Q] stres żywieniowy (porcjowanie po zakończeniu synchronizacji rui, a następnie flushing)
Q] przemieszczenia 
Q] przegrupowania 
Q] prysznic 
Q] program świetlny (hala krycia oraz porodówka) 
Q] kontakt z knurem (rano i wieczorem)

QQ Stosowanie hormonów (Regumate) przez 18 dni z zachowaniem zalecanej dawki, dla ułatwienia 
synchronizacji rui.

QQ Ograniczenie czasu kontaktu loszki 
z knurem.

QQ Unikanie kontaktu ciągłego z knurem.
QQ Podczas wykrywania rui należy przedstawić 

ograniczoną liczbę loszek, w stawkach po 
6 na knura.

Uwagi ogólne 
QQ Należy unikać wszelkich szczepień 

w okolicach terminu inseminacji i podczas 
podawania Regumate.

QQ Unikać stresu wywoływanego przez 
człowieka, aby nie stracić zaufania 
zwierzęcia.

QQ Należy zachować higienę w halach krycia: 
mycie i dezynfekcja między zasiedleniami 
pomieszczeń.

Wykrywanie rui w obecności knura

Cel: 
•	Wiek minimalny 240 dni 
•	Waga minimalna 140 kg; grubość 

słoniny grzbietowej 13 do 15 mm  
(punkt P2 w odległości 6 cm od linii 
kręgosłupa)
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Reprodukcja
Inseminacja

Inseminacja
Rytm inseminacji jest inny w każdej fermie i uzależniony od stosowanych w niej technik.

Ü Propozycje dla przypadków normalnego wejścia w ruję
Ogólnie zaleca się optymalną przerwę, od 12 do 18 godzin pomiędzy inseminacjami.

Plan inseminacji loszek  
Krótkie ruje: 2 inseminacje

Wykrycie 1 inseminacja 2 inseminacja

Rano Wieczór 12 do 18 godzin później (2-gi dzień rano) 

Wieczór 2-gi dzień rano wieczór (12 do 18 godzin później)

Długie ruje: 3 inseminacje

Wykrycie 1 inseminacja 2 inseminacja 3 inseminacja

Rano Wieczór 2-gi dzień rano  
(12 do 18 godzin później)

wieczór  
(12 do 18 godzin później)

Wieczór 2-gi dzień rano wieczór  
(12 do 18 godzin później)

3-ci dzień rano  
(12 do 18 godzin później)

Przykładowy plan inseminacji macior
Przypadek: odsadzenie w czwartek rano

Wykrycie 1 inseminacja 2 inseminacja 3 inseminacja

Niedziela wieczór Poniedziałek wieczór 12 do 18 godzin później  
(Wtorek rano)

12 do 18 godzin później  
(Wtorek wieczór)

Poniedziałek rano Wtorek rano Wtorek wieczór  
(12 do 18 godzin później)

Środa rano  
(12 do 18 godzin później)

Poniedziałek wieczór Wtorek rano Wtorek wieczór  
(12 do 18 godzin później)

Środa rano  
(12 do 18 godzin później)

Wtorek rano Wtorek wieczór Środa rano  
(12 do 18 godzin później)

Wtorek wieczór Środa rano Środa wieczór   
(12 do 18 godzin później)

Uwaga
Zaleca się monitoring wyników dotyczących plenności i płodności w fermie: w zależności od momentu 
wystąpienia rui po odsadzeniu, może zostać podjęta decyzja o przyspieszeniu lub rezygnacji z inseminacji, 
jeśli inseminacja okazuje się zbyt późna.



15

LO
CH

A
 N

A
IM

A

Reprodukcja
Żywienie po odsadzeniu

Klucz do sukcesu: wszystko zaczyna się od dobrego wykrycia rui!

Żywienie
Pogrupować lochy w zależności od  ich kondycji stwierdzonej w hali krycia (lochy chude oraz  lochy 
w dobrej kondycji), utworzyć jeszcze jedną grupę dla loszek.

Loszki 
QQ Przygotować loszki do „flushingu”.
QQ Dawkować paszę w dniu odsadzenia grupy.

Lochy wieloródki
W momencie odsadzenia
QQ W przeddzień odsadzenia podzielić dawkę paszy przez 2.
QQ Przeprowadzić głodówkę w dniu odsadzenia, podając przy tym do woli wodę, co ma na celu wstrzymanie 

produkcji mleka i ułatwienie wejścia w ruję.

Przeprowadzić flushing dla loszek i loch  
Rozpoczęcie flushingu dzień po odsadzeniu i jego utrzymanie do momentu krycia. 

Przykład:
Posiłek Odsadzenie  

-2
Odsadzenie  

-1
Odsadzenie Odsadzenie 

+1
Odsadzenie 

+2
Odsadzenie 

+3
Odsadzenie 

+4
Odsadzenie 

+5

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

Wieczór 4 kg 2 kg 0 1.75 kg 2 kg 1.75 kg 1.75 kg 1 kg

8 kg 4 kg 0 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 2 kg 

MJ EN /J 32 kg 32 kg 32 kg 32 kg

MJ EM /J 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg

Uwagi: 
Podczas „flushingu” poprzez dostarczenie:
QQ cukru (+/-250 gr /dzień) 
QQ i/lub oleju  z  wątroby  dorsza 
QQ i/lub paszy typu starter bez dodatków (+/-500 g/dzień) 

możemy poprawić wejście loch w ruję, ich ekspresję, zmobilizować lochy do krycia na początku tygodnia, 
poprawić skuteczność krycia, plenność oraz skrócić czas wyproszenia.

Tydzień inseminacji
QQ W zależności od apetytu loch, należy żywić je paszą w ilości +/- 2 kg na dzień.
QQ Począwszy od piątku [w tygodniu inseminacji], żywienie należy dostosować do 3 wcześniej utworzonych 

grup kondycyjnych (lochy chude, otłuszczone i loszki) (Patrz rozdział poświęcony lochom prośnym).
QQ Unikać wszelkich przemieszczeń loch w okresie zagnieżdżania się  zarodka.  Jeżeli przemieszczenie jest 

konieczne, lepiej aby miało ono miejsce pod koniec tygodnia inseminacji lub po badaniu USG.
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Reprodukcja
Żywienie loch prośnych

Cel programu żywieniowego:  
Dążyć do uzyskania loszek względnie 

umięśnionych, chudych.

Zalecenia żywieniowe
Dążyć do posiadania w stadzie raczej loch chudych, co popra-
wia jakość wyproszeń, zapewnia odpowiednie pobieranie paszy 
na porodówce oraz odpowiednią produkcję mleka.

Ü Propozycje
QQ Stosować raczej paszę bogatą we włókno (7% min., pozwala 

to na uniknięcie zaparć oraz lepsze trawienie podczas pobytu 
w porodówce).

QQ Stosować dla loch prośnych raczej paszę o mniejszej 
zawartości energii i białka (np. 9 MJ EN i 13 do 14% białka).

QQ Dostosować podawane ilości paszy do kondycji loch, warunków 
sanitarnych i otoczenia (temperatura i wilgotność).

QQ Przy odsadzeniu, czy też kryciu, rozmieścić lochy w kojcach 
według ich kondycji. Należy unikać umieszczania loch otłuszczonych obok loch chudych.

Sugerowany program żywieniowy – „locha prośna”
Dzień prośności Loszki Lochy w odpowiedniej kondycji i lochy 

otłuszczone
Lochy chude*

1 do 38 2.4 kg 2.6 kg 3.2 kg

39 do 90 2.4 kg 2.6 kg 2.6 kg

91 do 107** 2.4 kg 2.6 kg 2.6 kg

108 do 112 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg

113 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg

Dla paszy locha prośna o wartości energetycznej 9 MJ EN lub 12.2 MJ EM.

* Lochy chude: po odsadzeniu doprowadzić do właściwej kondycji w pierwszym trymestrze ciąży. W przypadku loch bardzo 
chudych, ilość paszy, która potrzebna jest do odbudowania kondycji może wzrosnąć nawet do 4 kg.

**Od 91 do 107 dnia prośności, jeśli średnia waga miotu dla loszek wynosi poniżej 18 kg, a macior poniżej 21 kg, należy 
zwiększyć dzienną dawkę tak, aby osiągnąć 16 gramów lizyny strawnej i 8.6 g fosforu strawnego (np. 3.2 kg jeżeli pasza 
zawiera 5 gramów lizyny strawnej). 

Właściwy profil lochy

Klucz do sukcesu: utrzymywanie loch NAIMA chudych i dostosowanie  
żywienia do kondycji każdej lochy!
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Reprodukcja
Żywienie loch prośnych
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Sugerowany program żywieniowy – „locha prośna” 
Stadium fizjologiczne Locha prośna

Składniki odżywcze :  Jednostka Min. Max.

1 Energia netto na lochę MJ / kg 9.0 9.6

2 Energia metaboliczna Kcal / kg 12.2 13.0

3 Białko (*) % / kg 13.0 14.0

4 Lizyna strawna g / kg 5.0  

5 Celuloza % / kg 7.0  

6 Wapń g / kg 8.1  

7 Fosfor strawny g / kg 2.7 3.0

Stosunek składników: Jednostka Min. Max

8 Lizyna strawna / Energia netto   0.55  

9 Metionina strawna / Lizyna strawna % 30%  

10 Metionina + Cyst. strawna/ Liz. strawna % 65%  

11 Treonina strawna / Lizyna strawna % 73%  

12 Trypto. strawny / Liz. strawna % 19%

Witaminy: Jednostka Min. Max

13 Witamina A UI / kg 10000 15000 

14 Witamina D3 UI / kg 1500 2000 

15 Witamina E mg / kg 150

(*) Poziom maksymalny wymagany przez normy CORPEN

Cele w zakresie kondycji zwierząt
Z naszych obserwacji wynika, że w fermach, w których odsadza się ponad 12 prosiąt, 60% loch ma grubość 
słoniny wynoszącą między 12, a 15 mm (pomiary Renco) w momencie wejścia na porodówkę. 

15 do 17 mm słoniny w punkcie P2 przy wyproszeniu.
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Reprodukcja
Porodówka – zalecenia produkcyjne

Przygotowanie wyproszeń
Dopilnować, aby panowała spokojna atmosfera.

Ü Propozycje
QQ Wprowadzić lochy do porodówek wcześniej (minimum na 5 

dni przed wyproszeniem), aby przyzwyczaiły się do nowych 
warunków i otoczenia.

QQ Umieszczać loszki ze starszymi maciorami. 
QQ Należy unikać umieszczania loszek blisko źródeł stresu (drzwi, 

narożnik, wentylacja...).
QQ Kontynuować podawanie paszy „locha prośna” do 3 dni po 

wyproszeniu, aby ograniczyć ryzyko zatwardzenia. W przypadku 
zatwardzenia przed wyproszeniem, urodzenia prosiąt martwych 
i w celu przyspieszenia laktacji, należy upewnić się, że locha pije 
co najmniej 25 litrów wody dziennie (3 dni przed oraz  3 dni po 
wyproszeniu). Dolać wodę do poideł, jeśli jest to konieczne.

Wyproszenia
Lochy NAIMA są samoobsługowe, co ułatwia pracę hodowcom. 
Prosięta są silne i szybko dosięgają wymion, dzięki czemu szybko 
również  nabywają matczynej odporności.

Ü Propozycje

Przebieg porodu
QQ Zapewnić odpowiednie oświetlenie podczas porodu.
QQ Dyskretnie i spokojnie nadzorować: pozostawić lochę do samodzielnego porodu, ograniczyć interwencje.
QQ Zapewnić odpowiednią ilość wody podczas porodu.

Napojenie siarą
QQ Podstawowym czynnikiem nabywania 

odporności przez prosię, jest spożycie 
wystarczającej ilości siary matki jak 
najszybciej po urodzeniu.

QQ Jeśli to możliwe, przeprowadzić ssanie 
«pod nadzorem».

Ewentualne adopcje 
QQ Nie przeprowadzać adopcji w ciągu 

6 godzin po porodzie.
QQ Jeśli to możliwe, adopcje powinny mieć 

miejsce przed upływem 24 godzin.
QQ Dostosować liczbę prosiąt przy losze do 

liczby sutków.
QQ Nie bać się pozostawić przy losze jak 

największej liczby prosiąt.

Kluczem do sukcesu jest odsadzenie jak największej liczby prosiąt od loch oraz 
uniknięcie nadmiernego spadku wagi!

Prosięta - godzina po wyproszeniu



19

LO
CH

A
 N

A
IM

A

Reprodukcja
Porodówka – zalecenia żywieniowe

Kluczem do sukcesu jest odsadzenie jak największej liczby prosiąt od loch oraz 
uniknięcie nadmiernego spadku wagi!

Laktacja

Maksymalny ubytek słoniny grzbietowej w punkcie P2 podczas laktacji 
powinien wynosić 3mm

Maksymalny spadek wagi żywej powinien wynosić 10%

Dni laktacji 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dawka 2.0 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2

Dni laktacji 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dawka 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.8 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1

Czas trwania laktacji (w dniach) 21

Średnie spożycie dzienne (kg) Cel 5.3

Średnie spożycie dzienne EN Cel 54

Średnie dzienne spożycie liz. Cel 49

Czas trwania laktacji (w dniach) 28

Średnie spożycie dzienne (kg) Cel 6.0

Średnie spożycie dzienne EN Cel 61

Średnie dzienne spożycie liz. Cel 55

Sugerowana krzywa żywienia na porodówce.

Liczne sutki wraz z odpowiednim spożyciem paszy pozwalają losze NAIMA na:
QQ produkcję mleka i odsadzenie prosiąt ciężkich i jednorodnych
QQ ograniczone korzystanie z rezerw, co ułatwia wejście w nowy cykl oraz zapewnia długą użytkowość

Podczas laktacji, należy koniecznie ograniczyć spadek wagi:
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Reprodukcja
Porodówka – zalecenia żywieniowe

Ü Propozycje
QQ Należy stymulować apetyt loch za pomocą kontrolowanego programu żywienia zwiększając, jeśli to 

konieczne, liczbę posiłków.
QQ Podczas pierwszych 7 dni laktacji, umiarkowanie zwiększać podawaną ilość paszy: od 0.3 kg do 

maksymalnie 0.5 kg dziennie.
QQ W przypadku laktacji trwającej 28 dni, aby pokryć potrzeby żywieniowe loch, należy dążyć, aby spożycie 

energii netto wynosiło 61 MJ/dzień i 55 g lizyny strawnej / dzień.
QQ W przypadku laktacji trwającej 21 dni, aby pokryć potrzeby żywieniowe loch, należy dążyć, aby spożycie 

energii netto wynosiło 54 MJ/dzień i 49 g lizyny strawnej/dzień.

Cel: Odsadzenie po 28 dniach: masa miotu > 100kg
Odsadzenie po 21 dniach: masa miotu > 75kg

Zalecamy stosowanie paszy dla loch w okresie laktacji bogatej w energię i białko: 

Typ genetyczny NAIMA

Stadium fizjologiczne Lochy karmiące

Składniki pokarmowe Jednostka Min. Max

1 Energia netto na lochę MJ / kg 9.5 10.5

2 Energia metaboliczna MJ / kg 12.8 14.2

3 Białko (*) % / kg 16.0 16.5

4 Lizyna strawna g / kg 8.5  

5 Celuloza % / kg 7.0  

6 Wapń g / kg 9.0  

7 Fosfor strawny g / kg 3.0 3.6

Stosunek składników Jednostka Min. Max

8 Lizyna strawna / Energia netto   0.90  

9 Metionina strawna / Lizyna strawna % 30%  

10 Metionina + Cyst. strawna/ Liz. strawna % 60%  

11 Treonina strawna / Lizyna strawna % 65%  

12 Trypto. strawny / Liz. strawna % 19%  

Witaminy Jednostka Min. Max

13 Witamina A UI / kg 10000 15000 

14 Witamina D3 UI / kg 1500  2000

15 Witamina E mg / kg 100 150

(*) Poziom maksymalny wymagany przez normy CORPEN; wartości orientacyjne 
ODSADZENIE -  sprawdź rozdział « Reprodukcja / Żywienie po odsadzeniu”;  paragraf poświęcony żywieniu w tygodniu 
odsadzenia.

Kluczem do sukcesu jest odsadzenie jak największej liczby prosiąt od loch oraz 
uniknięcie nadmiernego spadku wagi!
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Sugerowany program żywieniowy

*   Odbudowa kondycji loch chudych. 
** Jeśli średnia waga miotu dla loszek wynosi poniżej 18 kg, a macior poniżej 21 kg, należy zwiększyć dzienną dawkę 
   tak, aby osiągnąć 16 gramów lizyny strawnej i 8.6 g fosforu strawnego.

Pamiętaj! 
Tylko brak kompromisu 
w codziennej 
pracy hodowlanej, 
zwierzęta nagrodzą 
bezproblemową 
obsługą oraz wysokimi 
wynikami!



KNURY
TERMINALNE

P-76

Neckar

Pietrain

EBX

ekstremalne tempo wzrostu!

gwarancja wysokiego oka polędwicy!

najwyższa konformacja!

lider w zakresie FCR!

1

2

3

4

Prezentacja programu



Knur PIETRAIN
Zyskał uznanie na rynku wśród producentów 
mięsa. Knur ten przeznaczony jest 
do produkcji tuczników o wybitnej konformacji 
i zawartości mięsa chudego w tuszy, 
doskonale nadaje się do produkcji mięsa 
kulinarnego.

Knur Neckar
Łączy najlepsze cechy knura P76 oraz 
Pietrain. To przede wszystkim gwarancja 
konformacji i wysokiego oka polędwicy, 
ale i dużego tempa wzrostu oraz dobrej 
mięsności. Umożliwia produkcję tuczników 
ciężkich i dobrze zbudowanych.

Knur EBX
Knur idealnie przystosowany do przemysłowej 
produkcji świń - „ciężkich”, wyróżnia się 
ekstremalnym tempem wzrostu, niską 
śmiertelnością w tuczu [amerykański 
program DISEASE TOLERANCE]. Lider na 
rynku światowym w zakresie wskaźnika 
wykorzystania paszy [FCR].

Knur P76 
W ofercie firmy to tzw. knur „ekonomiczny” 
– stworzony, aby produkować jak najwięcej 
mięsa, przy jak najmniejszych kosztach 
produkcji oraz czołowy reproduktor.
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Zalecenia produkcyjne 
Obsada zwierząt, długość koryt i poideł

Dobrze wyregulowany podajnik

Powierzchnia na sztukę
W okresie poodsadzeniowym nie należy przekraczać 
obsady 90 kg wagi żywej na m², a w okresie tuczu 135 
kg wagi żywej na m².

Waga końcowa (kg) m²/szt.

20 – 30 0.30

30 – 50 0.40

85 – 110 0.70

Ponad 110 1.0

Długość poidła i koryta
Stadium rozwoju Długość koryta na sztukę

Pasza sucha
Długość koryta na sztukę

do 40 kg 0,04 do 0,06 m Pasza płynna

do 100 kg 0,04 do 0,06 m 0,33 m

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dostępu do paszy, aby ograniczyć konkurencję zwierząt przy 
korycie. Liczba sztuk na podajnik paszy płynnej: 15.

Zalecenia dotyczące poideł
Stadium rozwoju Rodzaj poidła Wydajność (l/min.)

Prosięta przy matce
miskowe 0,5 -

ze smoczkiem 0,5 -

Prosięta odsadzone
miskowe 0,5 - 1,0 18

ze smoczkiem 0,5 - 1,0 10

Tuczniki
miskowe 0,8 - 1,0 18

ze smoczkiem 0,8 - 1,0 10

Przepływ wody w poidłach powinien być odpowiednio wyregulowany, aby nie dochodziło do jej marnotrawie-
nia w przypadku zbyt szybkiego przepływu ani też zaburzeń zachowania zwierząt, gdy jest on zbyt wolny.

Kluczem do sukcesu jest przestrzeganie zasad dotyczących obsady zwierząt
oraz dostępu do wody i paszy!
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Zalecenia produkcyjne 
Obsada zwierząt, długość koryt i poideł

Zalecenia produkcyjne 
Warunki termiczne otoczenia

Klucz do sukcesu: temperatura przyjemna dla człowieka, 
jest również temperaturą przyjemną dla zwierząt!

Izolacja i wentylacja powinny zapewniać zwierzętom komfortowe warunki termiczne i odpowiednią 
jakość powietrza.

Stadium rozwoju Zalecane temperatury 
minimalne (°C)

Wilgotność 
względna%

Prędkość 
powietrza m/s

Porodówka (*) 22 60 – 70 0.1

Odchowalnia  
 

60 – 70

 
 

0.1Wprowadzenie 
zwierząt 

29

Wyprowadzenie 
zwierząt

27

Po odsadzeniu  
 

60 – 70

 
 

0.1Wprowadzenie 
zwierząt 

27

Wyprowadzenie 
zwierząt

24

Tucz 22 60 – 80 0,2

Wentylacja
QQ Staranne ustawienie wentylacji: regulacja klap wlotowych i wylotowych. 
QQ Unikanie przeciągów.  

Minimalny i maksymalny przepływ powietrza

Przepływ 
minimalny

(m3/h/sztukę)

Przepływ maksymalny 
(m3/h/stanowisko)  

Strefa umiarkowana

Przepływ 
maksymalny
Strefa ciepła

Porodówka 30 250 300

Po odsadzeniu 3 do 8 (mały) 25 35

Tucz 8 do 15 (mały) 60 80

Średnica mm Przepływ w m3/h

350 2500

400 3700

450 5000

500 6500

560 9000

630 9700

W okresie zimowym klapy ograniczające przepływ powietrza powodują mniejszy wyciąg powietrza 
i pozwalają utrzymać odpowiednią temperaturę pokojową. Należy regularnie czyścić otwory wlotowe 
i wylotowe.

Powietrze
Moc ogrzewania w pomieszcze-
niach dla prosiąt po odsadzeniu: 
30W/szt.

Nawiew

*Budki dla prosiąt: zalecana temperaturę dla prosiąt po urodzeniu 30°C 

Orientacyjne wartości maksymalnej wydajności 
wentylatorów w zależności od ich średnicy dla 50 Pa
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie przed odsadzeniem

Zużycie paszy przed odsadzeniem

Zalecany program żywienia
Bez dodatkowej paszy w odchowie

QQ Aby zoptymalizować koszty żywienia, należy przestrzegać ilości paszy w przeliczeniu na sztukę.
QQ W przypadku odsadzenia prosiąt po 21 dniu należy dodać 1,5 kg paszy Prestarter 1, zwiększając tym 

samym ilość z 5 do 6,5 kg.

Odsadzenia w 28 dniu

Pasza Masa zwierząt Zużycie na szt. (kg)

Prestarter 1 8 do 13 kg 5

Prestarter 2 13 do 30 kg 32

Grower 30 do 70 kg 91

Finisher 70 do 115 kg 136

Total 264

Odsadzenia w 28 dniu

Pasza Masa zwierząt Zużycie na szt. (kg)

Prestarter 1 8 do 13 kg 5

Prestarter 2 13 do 25 kg 20

Starter 25 do 35 kg 19

Grower 35 do 70 kg 89

Finisher 70 do 115 kg 131

Total 264

Odsadzenie w 21 dniu: 200 g/prosię
Odsadzenie w 28 dniu: 400 g/prosię

Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dostosowany program żywienia!
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie przed odsadzeniem

Zalecenia produkcyjne
Żywienie po odsadzeniu

Kluczem do sukcesu jest doprowadzenie do większego spożycia paszy przez prosięta 
przy matce i zaraz po odsadzeniu!

Prosięta na porodówce
Zaleca się dokarmianie prosiąt od 7-dnia życia. Podawanie niewielkich ilości paszy, ale co najmniej  
3 x dziennie. Dzięki temu pasza zachowuje świeżość, nie traci zapachu, jest chętniej spożywana, a tym 
samym nie marnuje się.

Po odsadzeniu
QQ Zwierzęta należy umieścić w pomieszczeniach uprzednio umytych, zdezynfekowanych, wysuszonych 

i ogrzanych do wymaganej temperatury 28°C.
QQ Podział według płci w przypadku stwierdzenia wyraźnych różnic w osiąganej wartości dodanej między 

knurami i loszkami.

Początkowy okres żywienia prosiąt
QQ Podawać paszę świeżą 3 razy dziennie.
QQ Zapewnić dodatkowe koryta dla najmniejszych sztuk 

i jeżeli to konieczne podawać papki pobudzające 
apetyt.

QQ Jeżeli jest to możliwe, należy pozostawić jeden kojec 
pusty po przeniesieniu prosiąt do części, w której 
przebywają one po odsadzeniu, z przeznaczeniem 
dla prosiąt, które nie będą jadły w ciągu pierwszych 
72 godzin; przygotowywać dla nich papkę, a potem 
stopniowo wracać do paszy suchej.

Pasza sucha
QQ Dokładna regulacja podajników.
QQ Należy systematycznie czyścić koryta lub miski 

paśników.

Okres przejściowy przy wprowadzaniu 
1-szej i 2-giej paszy dla prosiąt
QQ Stosować długi okres przejściowy (4 do 6 dni) między 

1-szą, a 2-gą paszą, pozwalający na dostosowanie 
się układu trawiennego oraz flory jelitowej do zmiany 
surowców.

QQ Rozpoczęcie okresu przejściowego, gdy zwierzęta 
mają 38-39 dni.

QQ Późniejsze wprowadzenie 2-giej paszy w przypadku 
najmniejszych prosiąt.

Okres przejściowy po 2-giej paszy – pasza dla prosiąt w odchowie
QQ Zastosować okres przejściowy (2 dni).
QQ Późniejsza zmiana paszy w przypadku najmniejszych prosiąt.

Proponowane żywienie prosiąt po odsadzeniu

Wiek (dni) Masa (kg) Średnie spożycie 
na dzień (kg)

21 6,3 0,130

28 8,0 0,160

35 10,4 0,336

42 13,0 0,513

49 15,8 0,689

56 18,7 0,866

63 22,2 1,042

70 26,6 1,218

77 31,4 1,388

84 36,6 1,542

91 42,0 1,696

Wyniki uzyskane przez
najlepszych hodowców: 

średnie dzienne przyrosty 8-30: 536
współczynnik wykorzystania paszy 8-30: 1.42% 

straty: 0,8
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie po odsadzeniu

Klucz do sukcesu: doprowadzać do większego spożycia paszy prosiąt 
przy matce i zaraz po odsadzeniu!

Zalecenia dotyczące składników odżywczych

Warchlaki

Stadium rozwoju 1-sza pasza 2-ga pasza

Waga od 8 do 13 kg od 13 do 25 kg

Składniki paszy: Jednostka Min Max Min Max

Sucha masa %/kg 87 87

Energia netto Przyrost MJ/kg 10,5 9,5 10,5

Energia strawna Przyrost Kcal/kg 3533 3197 3533

Tłuszcz %/kg 6 12 6

Białko (*) %/kg 16 20 16,5 18

Lizyna strawna g/kg 12 10,9

Włókno %/kg 3 3,5 3 4

Wapń g/kg 7 8,5

Fosfor ogółem (*) g/kg 6,8 5,8

Fosfor strwany g/kg 4,2 3,5

Raport: 

Lizyna strawna/energia netto 1,20 1,30 1,15 1,20

Metionina strawna/Lizyna strawna % 30% 30%

Metionina + Cystyna straw./Lizyna straw. % 60% 60%

Treonina straw./Lizyna straw. % 65% 65%

Tryptofan straw./Lizyna straw. % 20% 19%

Walina straw./Lizyna straw. % 65% 65%

Witaminy: Jednostka Min Max Min Max

Witamina A UI/kg 15000 13000

Witamina D3 UI/kg 2000 2000

Witamina E mg/kg 150 100

(*) Poziom maksymalny wyznaczony przez normy CORPEN 
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie w okresie tuczu

Umieszczenie zwierząt w kojcach do tuczu
QQ Zwierzęta należy wprowadzać do kojców  suchych, uprzednio umytych i zdezynfekowanych oraz 

nagrzanych do wymaganej temperatury.
QQ Podzielić kojce w zależności od wagi zasiedlanych prosiąt, ograniczyć mieszanie prosiąt w kojcach do 

niezbędnego minimum.
QQ Segregacja zwierząt wg płci (jest taka możliwość) i jeśli występują znaczące różnice w wynikach 

produkcyjnych.

Zalecenia dotyczące składników odżywczych
Chcąc zoptymalizować przyrosty oraz skład jakościowy tuszy, należy przestrzegać najważniejszych norm, 
jakimi są:
QQ Stosunek lizyny do energii.
QQ Zrównoważona  zawartość poszczególnych aminokwasów.

Tuczniki

Stadium rozwoju Odchów Tucz Końcowa faza tuczu

Waga od 25 do 40 kg od 40 do 70 kg Ponad 70 kg

Składniki pokarmowe: Jednostka Min Max Min Max Min Max

Sucha masa %/kg 87 87 87

Energia netto Przyrost MJ/kg 9,5 10,5 9,5 10,5 9,5 10,5

Energia strawna Przyrost Kcal/kg 3197 3533 3197 3533 3197 3533

Tłuszcz %/kg 2,5 5 2,5 5 2,5 5

Białko (*) %/kg 16,5 18 15,5 16,5 14,5 15

Lizyna strawna g/kg 9,5 8,6 7,6

Włókno %/kg 3 4 3 5,5 3 6

Wapń g/kg 8 8 8

Fosfor ogółem (*) g/kg 5,5 6,5 4,8 4,4

Fosfor strawny g/kg 3 2,5 2

Raport: Min Max Min Max Min Max

Lizyna strawna/Energia netto 1 0,9 0,8

Metionina strawna/Lizyna strawna % 30% 30% 30%

Metionina + Cyst. straw,/Liz. straw. % 60% 60% 60%

Treonina strawna/Lizyna strawna % 65% 65% 65%

Tryptofan strawny/Lizyna strawna % 19% 19% 19%

Witaminy: Min Max Min Max Min Max

Witamina A UI/kg 8000 8000 6000

Witamina D3 UI/kg 1500 1500 1500

Witamina E mg/kg 90 90 90
 
(*) Poziom maksymalny wyznaczony przez normy CORPEN

Zapotrzebowanie na wodę
Zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od stadium 
fizjologicznego zwierząt. Uwaga: przynajmniej raz w roku 
należy zbadać parametry bakteriologiczne i chemiczne wody.

Stadium fizjologiczne Potrzeby (l/dzień)

od 25 do 45 kg 4 – 6

od 45 do 115 kg 6 – 10
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie w okresie tuczu

Proponowany program żywienia tuczników na mokro
Dla tuczników pochodzących od knurów P76 i Neckar

Wiek 
(dni)

Waga 
(kg)

GMQ (kg) CMJ (kg) 
Loszki

CMJ EN* 
(MJ)  

Loszki

CMJ (kg) 
Kastraty

CMJ EN 
* (MJ) 

Kastraty

68 25 0,646 1,17 11,7 1,17 11,7

75 30 0,700 1,34 13,4 1,34 13,4

82 35 0,748 1,50 15,0 1,50 15,0

89 40 0,787 1,65 16,5 1,65 16,5

95 45 0,815 1,78 17,8 1,78 17,8

101 50 0,836 1,92 19,2 1,92 19,2

107 55 0,851 2,05 20,5 2,05 20,5

113 60 0,861 2,18 21,8 2,18 21,8

118 65 0,864 2,29 22,9 2,29 22,9

124 70 0,863 2,42 24,2 2,40 24,0

130 75 0,857 2,50 25,0 2,40 24,0

136 80 0,847 2,50 25,0 2,40 24,0

142 85 0,833 2,50 25,0 2,40 24,0

148 90 0,815 2,50 25,0 2,40 24,0

154 95 0,794 2,50 25,0 2,40 24,0

161 100 0,767 2,50 25,0 2,40 24,0

167 105 0,741 2,50 25,0 2,40 24,0

174 110 0,710 2,50 25,0 2,40 24,0

181 115 0,676 2,50 25,0 2,40 24,0
 

QQ Wprowadzając zwierzęta do tuczu, należy je zważyć, a następnie dostosować żywienie do uzyskanej 
z pomiarów wagi zwierząt. Przy wyliczaniu dawki pokarmowej należy uwzględnić zawartość energii 
w paszy.

QQ Uwzględnić okres adaptacji zwierząt, który powinien wynosić 4 - 6 dni (zaczynamy od 70% paszy 
przewidzianej w programie żywieniowym zwierząt, dochodzimy progresywnie do wyznaczonego 
poziomu zwiększając dawkę dzienną o 5-10 %).  

QQ Należy sprawdzić, czy koryta są puste po 15 minutach od podania paszy.
QQ Podajnik powinien być wyregulowany z uwzględnieniem rosnącego zapotrzebowania zwierząt. 

Należy uważać, aby nie dopuścić do «nadmiernego spożycia» paszy, które pogarsza współczynnik 
wykorzystania paszy oraz skład jakościowy tuszy.

QQ Systematycznie sprawdzać instalacje paszowe, ważne jest, aby system pomiaru wagi i dozowania paszy 
pozwalał na dokładne odmierzenie ilości zadawanych pasz. Należy zważyć zbiornik po jego opróżnieniu 
jak i napełnieniu, sprawdzać zadawane ilości oraz jednorodność paszy.

QQ Kontrolne pomiary wagi dokonywane na wybranych podajnikach pozwalają odpowiednio dostosować 
poszczególne składowe krzywej żywienia wiek/waga/dzienny pobór paszy.

QQ Należy podzielić dzienną dawkę paszy na 2 lub 3 posiłki.
QQ Współczynnik rozcieńczenia: od 2,4 do 2,9 (przykład: zima - 2,4 do 2,5 / lato – 2,8 do 2,9).
QQ W przypadku niskiego współczynnika rozcieńczenia, należy podać wodę.

Wyniki 30 – 115 kg: 
•	średnie dzienne 

przyrosty > 800 g 
•	współczynnik 

wykorzystania 
paszy < 2,7  

•	średnie dzienne 
spożycie: 2,16* 

•	EN: Energia netto. 
1 MJ = 238,9 kcal.

Dla tuczników 
pochodzących 

od Piétrain,
porcje o wartości 

energetycznej 23 MJ

Początek:
47 g/kg wagi żywej

Później: 
22 g/dzień

Klucz do sukcesu: częsta kontrola systemu żywienia zwierząt!
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Zalecenia produkcyjne
Żywienie w okresie tuczu

Cel: czysta miska z linią poziomu paszy

Sprawdzaj rozmiar 
granulatu 

Pasze suche
QQ Odpowiednie wyregulowanie paśników.
QQ Stosowanie krat zapobiegających stratom paszy.
QQ Zainstalowanie podpór.
QQ Sprawdzenie rano i wieczorem ilości paszy pozostałej w paśniku.

Średni granulat
QQ Prosięta: 0,4 do 0,5 mm.
QQ Tuczniki: 0,6 do 0,7 mm.

Porcjowanie paszy
QQ Należy rozpocząć porcjowanie paszy po osiągnięciu przez zwierzęta wieku  

105-110 dni, podając im paszę tylko raz dziennie.
QQ Paśniki powinny być puste po 7-8 godzinach od podania paszy.
QQ Wysokość poziomu paszy należy dostosować odpowiednio dla każdego kojca, nie 

zapominając o ponownym jej ustaleniu po opuszczeniu kojca przez zwierzęta.
QQ Należy dokonać pomiaru wagi paszy w paśnikach w celu ustalenia ilości 

zadawanej paszy.
QQ Jako podstawę przyjąć granicę 2,6 Kg/dzień.
QQ Dostosować zsypy uwzględniając odległość od silosa paszowego.

Wykaz danych dotyczących paszy pobieranej przez zwierzęta karmione do 
woli (MJ/dzień)

Średni dzienny przyrost 850 Średni dzienny przyrost 950 Średni dzienny przyrost 1050

Masa Wiek Średnie dzienne 
spożycie Energii

Wiek Średnie dzienne 
spożycie Energii

Wiek Średnie dzienne spożycie 
Energii

30 67 8,9 68 10,9 67 10,9

35 73 14,9 73 15,4 71 15,2

40 79 17,2 79 18,1 76 18,4

45 85 18,8 84 19,7 81 20,6

50 90 19,9 90 21,2 86 22,3

55 96 20,1 95 21,4 91 23,7

60 101 20,8 100 22,3 96 23,9

65 107 21,5 105 23,1 100 24,7

70 112 22,1 110 23,9 105 25,7

75 118 22,8 115 24,6 110 26,5

80 124 23,3 120 25,2 115 27,4

85 131 24,0 123 25,9 119 27,9

90 137 24,4 131 26,4 124 28,6

95 143 24,9 136 27,0 129 29,3

100 149 25,3 141 27,4 133 29,8

105 155 25,4 147 28,0 138 30,4

110 162 25,4 152 28,4 143 30,5

115 168 25,4 157 28,4 147 30,5

IC 30-115 2,38 2,.32 2,.28

Klucz do sukcesu: częsta kontrola systemu żywienia zwierząt!



Kluczowe zasady 
biobezpieczeństwa 

Klucz do sukcesu: ogranicz ryzyko, aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne!

Czyste pomieszczenie

Organizacja przywozu zwierząt do gospodarstwa
QQ Wyznaczenie kierunku ruchu pojazdów oraz osób za pomocą znaków drogowych (wjazd, pasze, 

rampa, odpady do utylizacji …) i fizyczne wydzielenie obszarów (droga, ogrodzenie, bariera, miejsca 
parkingowe…).

Przygotowanie wjazdu do gospodarstwa
QQ Założenie dzwonka oraz znaku informującego o wjeździe, na 

którym powinien być wskazany numer telefonu.
QQ Przygotowanie szatni pozwalającej na zorganizowanie wizyt 

osób z zewnątrz.
QQ Oddzielenie części brudnej (zewnętrznej), od części czystej 

(wewnętrznej).
QQ Przygotowanie specjalnej odzieży, obowiązującej podczas 

wizyt (okrycie, obuwie …).
QQ Wymaganie mycia rąk przed wejściem do gospodarstwa.

Unikanie źródeł zakażenia
QQ Ograniczenie wizyt osób z zewnątrz.
QQ Zapewnienie bezpiecznego wprowadzenia loszek do gospodarstwa dzięki kwarantannie.
QQ Lokalizacja rampy załadunkowej ograniczającej dostęp do gospodarstwa (pojazd i kierowca).
QQ Maksymalne oddalenie od hodowli, miejsca magazynowania odpadów do utylizacji.
QQ Utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia hodowli.

Zachowanie możliwie jak największej dyscypliny
QQ Przestrzeganie przemieszczania się zwierząt w myśl zasady „marsz do przodu”.
QQ W sytuacjach wystąpienia niektórych chorób pomocna jest zmiana odzieży i obuwia pomiędzy przejściami 

do poszczególnych grup (lochy, prosięta po odsadzeniu, tuczniki).  
QQ Na każdym poziomie stosowanie zasady CPP-CPP, tzn.  zwierzęta wchodzą i opuszczają produkcję 

jednocześnie.
QQ Przestrzeganie zasad dotyczących obsady zwierząt.

Wszechobecna higiena
QQ Mycie i dezynfekcja pomieszczeń po każdej grupie, nie 

zapominając o rampie załadunkowej i miejscu kwarantanny.
QQ Regularne czyszczenie korytarzy.
QQ Możliwie jak najdłuższy czas całkowitego opróżnienia 

pomieszczeń ze zwierząt (ponad 4 dni).

Bezpieczeństwo sanitarne jest kluczowym elementem decydującym  
o uzyskaniu dobrych wyników technicznych!
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Kluczowe zasady efektywnej 
ekonomicznie produkcji

QQ Przestrzegaj na co dzień zasad bezpieczeństwa 
biologicznego!

QQ Rygorystycznie zarządzaj grupami!

QQ Troszcz się o lochy, a otrzymasz ładne i liczne 
prosięta o wyrównanej masie miotu!

QQ Dobre warunki dla prosiąt na starcie, zapewniają 
spokój do momentu sprzedaży!

QQ Stale monitoruj otoczenie w zakresie warunków 
termicznych (temperatury, jakości powietrza, 
wentylacji)!

QQ Skrupulatnie przestrzegaj zaleceń dotyczących 
obsady zwierząt!

QQ Szczególnie dbaj o kwestie związane z żywieniem 
(wartości pokarmowe, krzywe żywienia, 
wyznaczanie dawek) oraz jakość utrzymania 
systemu zadawania pasz!

QQ Stosuj okresy przejściowe, w szczególności dla 
prosiąt po odsadzeniu!

QQ Możliwie najszybciej usuwaj z kojca sztuki ciężkie 
tzw. „pośpiechy”!
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Świat innowacji. Większe możliwości
Centrum Genetyczne CHOICE GENETICS 

to jeden z najnowocześniejszych tego 

typów obiektów w Europie. Wykorzystujemy 

ultranowoczesną technologię 

komputerowej oceny ejakulatu oraz system 

automatycznego pobierania nasienia, który 

zredukował do minimum udział człowieka 

w całym procesie.

Dzięki maksymalnemu bio-bezpieczeństwu 

produkcji oraz precyzyjnej, wielowymiarowej 

i szczegółowej ocenie nasienia, 

zwiększyliśmy prawdopodobieństwo 

płodności.

Hodowco!

Dzięki nasieniu wybitnych knurów ras 

mięsnych oraz matecznych zmniejszysz 

opóźnienie genetyczne stada, zwiększysz 

jego wartość hodowlaną i wyniki 

produkcyjne!

P76Neckar
Naima

Pietrain EBX
P48



Choice Genetics na świecie...

...w Polsce

Centra 
badawcze

Fermy 
multiplikacyjne

Dystrybucja 
i sprzedaż

Prowadzimy hodowlę, badania, sprzedaż i doradztwo na czterech kontynentach!

Choice Genetics Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2h, 64-100 Leszno, 
TEL +48 65 529 40 71, TEL. FAX +48 65 529 91 27

Daniel Urbaniak - Doradca Genetyczny
+48 509 777 805, daniel.urbaniak@choice-genetics.com 

Grzegorz Kowalski - Doradca Genetyczny
+48 509 777 810, grzegorz.kowalski@choice-genetics.com

Mariusz Szpanel - Doradca Genetyczny
+48 509 777 823, mariusz.szpanel@choice-genetics.com  

Adam Cichosz - Doradca Genetyczny
+48 509 777 813, adam.cichosz@choice-genetics.com  

Adam Warulik - Doradca Genetyczny
+48 509 777 819, adam.warulik@choice-genetics.com  
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www.e-nasienie.pl	•	www.choice-genetics.com


