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REKOMENDACJE
PRODUKCYJNO–ŻYWIENIOWE

CG36

ZESTAWIENIE ZALECEŃ  
PRODUKCYJNYCH DLA LOSZEK 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
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ZESTAWIENIE ZALECEŃ  
PRODUKCYJNYCH DLA LOSZEK CG36 

Wiek lub 
stadium 

fizjologiczne
Cel Żywienie

Min. grubość 
słoniny 

grzbietowej 

Maks. gru-
bość słoniny  
grzbietowej

Dostawa (26 do 32 
tygodni)

Ograniczyć rozwój mięśni 
i odkładanie się tłuszczu 

Zmniejszyć ilość do około 2.2 do 2.5 
kg (w zależności od komfortu podczas 
kwarantanny oraz paszy dla loch 
prośnych)

Faza synchronizacji 
rui

Zwiększyć ilość paszy, aby 
zapewnić odpowiednie 
przygotowanie do 
reprodukcji oraz 
prawidłową owulację 

Zwiększyć ilość o 0,5 kg/dzień 

4 do 2 dni przed 
inseminacją

Odpowiednie wejście w ruję 
oraz prawidłowa owulacja 

Flushing od 3 .5 kg do 4 .5 kg

Inseminacja 13 mm 16 mm
Inseminacja – 28 dni Zapewnić odpowiedni 

rozwój i wyrównanie 
zarodków. W przypadku 
loch: odzyskać grubość 
słoniny grzbietowej 
utraconej na porodówce

Zwiększyć ilość. W zależności od grubości 
słoniny grzbietowej od 3 do 3,5 kg na 
dzień. (W przypadku niektórych loch, 
zwiększenie do ponad 4 kg, w zależności 
od ubytku grubości słoniny grzbietowej)

40 dni prośności Kontrolować grubość 
słoniny grzbietowej

28 do 86 dni Utrzymać poziom grubości 
słoniny grzbietowej

Zmniejszyć w zależności od grubości 
słoniny grzbietowej. Zmniejszenie 
w większym stopniu w przypadku loch, 
które odzyskały w pełni kondycję oraz 
w mniejszym stopniu, jeżeli kondycja lochy 
nie jest satysfakcjonująca

3 ostanie tygodnie 
prośności 

Uzyskać odpowiednią 
wagę urodzeniową prosiąt 

W zależności od wagi urodzeniowej 
prosiąt, utrzymać ilość lub zwiększyć ją, 
przestrzegając poniższych zasad, aby 
zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na 
białko i lizynę. Zapotrzebowanie na lizynę 
16 g w 4 ostatnich tygodniach ciąży oraz 
20 g w ostatnim tygodniu ciąży

Wyproszenie 16 mm 18 mm
3 dni przed 
wyproszeniem

Unikać niedrożności jelit 
i sutków

Aby zapewnić właściwy przebieg 
wyproszeń, należy utrzymać zawartość 
energii na odpowiednim poziomie. Unikać 
zatwardzeń

Laktacja Produkcja mleka oraz 
zminimalizowanie ubytku  
(maks. 3 mm). Zapewnić 
odpowiednią wagę 
odsadzeniową prosiąt

Zwiększyć o 0,3 do 0,5 kg na dzień, aby 
dojść do ponad 6 kg w przypadku loszek 
i ponad 8 kg w przypadku loch.   
W ostatnich 10 dniach: karmić do woli, 
przygotowując lochy do owulacji.  
Nie zapominać o wodzie (patrz  tabela  
str. 19 paragraf nt. pojenia) 

Odsadzenie 13 mm 15 mm



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.
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