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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

PRODUKCJA LOSZEK  
RODZICIELSKICH 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



5

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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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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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.)



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
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