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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

WPROWADZENIE LOSZEK CG36  
DO REPRODUKCJI



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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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 
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 → 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.)



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 


