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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

LOCHY PROŚNE



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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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.
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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 


