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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

PORODÓWKA



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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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



19

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.



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  
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