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1. Wstęp
„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko
człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje,
wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.”
(Jan Paweł II)
Człowiek przez swoją pracę zapewnia sobie byt. Praca wpływa na rozwój fizyczny
i psychiczny człowieka, wyzwala inicjatywę twórczą, aktywność tak myślową, jak
i czynnościową. Praca jest czynnikiem kształtującym osobowość. Dzięki pracy człowiek może podnieść swój poziom materialny, a przez to osiągnąć wyższą pozycję
w społeczeństwie, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy jego samopoczucia.
Wyższy poziom materialny powoduje wzrost poczucia własnej wartości oraz standardu życia. Człowiek pracujący rozwija się, styka się z nowymi technologiami,
systemami wartości reprezentowanymi przez ludzi z jego otoczenia. Praca stawia
wyzwania, których realizacja pociąga za sobą często zmiany w myśleniu i postępowaniu człowieka.
Tym wstępem, na temat pracy, chciałbym zachęcić do zapoznania się z treścią tej
broszury, aby sprowokować Czytelników do przemyśleń w trakcie jej czytania. Przysłowie mówi, że „nauką i pracą ludzie się bogacą”. Trzeba zatem chcieć korzystać
z rozwoju wiedzy i zmian cywilizacyjnych. Te zmiany to między innymi nowe technologie produkcji, których się trzeba nauczyć, aby umieć je stosować we własnym
gospodarstwie. W spotkaniu z czymś nowym, czymś do czego nie do końca jesteśmy
przekonani, zwykle sceptycyzm i powątpiewanie jest na pierwszym planie. Trzeba
poznać i przekonać się do zalet, jakie to „nowe” z sobą niesie, by być gotowym na
odpieranie uprzedzeń i wstępnych niepowodzeń, prowadzących ostatecznie do
sukcesu. Wprowadzanie udogodnień związanych z organizacją pracy w gospodarstwach, w których zwiększała się obsada zwierząt, doprowadziło do wypracowania takiej technologii, która zapewnia optymalne wykorzystanie czasu pracy i daje
maksymalne zyski. Okazało się, że najlepsze wyniki w produkcji trzody chlewnej
uzyskują te gospodarstwa, które całą swą produkcję opierają na grupach zwierząt,
zarówno w sektorze rozrodu, jak też odchowu i tuczu. Mowa tu o gospodarstwach
posiadających co najmniej kilkadziesiąt loch w stadzie podstawowym.
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1. POLSKI RYNEK TRZODY CHLEWNEJ NA TLE INNYCH
KRAJÓW
Na świecie obserwuje się dynamiczne zmiany dotyczące zarówno skali i dynamiki, jak i stosowanych technologii produkcji. Przemianom tym towarzyszą
istotne przemieszczenia lokalizacji najbardziej znaczących ośrodków hodowli
i chowu tego gatunku zwierząt. Polska straciła swoją znaczącą pozycję w gronie liderów. Wyprzedzili nas między innymi Hiszpanie, nie tylko pod względem
rocznej produkcji wieprzowiny, ale przede wszystkim pod względem ilości loch
stada podstawowego, które tam liczy średnio 400-700 sztuk. Producenci tego
kraju odchowują tuczniki charakteryzujące się najwyższą mięsnością i jednorodnością partii sprzedawanych półtusz.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w końcu lipca 2012 r. pogłowie trzody
chlewnej wynosiło 11.580,7 tys. sztuk i było o 14,3% mniejsze niż przed rokiem.
Spadła w skali roku liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj.: prosiąt,
warchlaków, tuczników oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów. Takie informacje pojawiają się sukcesywnie w ostatnich latach. Stały spadek pogłowia świń w Polsce, w skali ponad 10% rocznie, spowodował, że z kraju wiodącego w produkcji wieprzowiny i eksportera staliśmy się
jej importerem. Z powodu spadku opłacalności polska produkcja wieprzowiny
nie zaspokaja już potrzeb naszego rynku. Około trzydziestu procent surowca
musimy importować. W niektórych krajach Unii Europejskiej, a także w Chinach
i USA produkcja tuczników systematycznie wzrasta. W Polsce jest na odwrót.
I nic nie zapowiada, że będzie lepiej. W Polsce produkcja trzody chlewnej jest
wciąż bardzo rozdrobniona, zajmuje się nią około 250 tysięcy gospodarstw oraz
więcej osób, niż w sumie w pozostałych krajach UE. Średnio jeden polski rolnik ma dwanaście sztuk trzody. W porównywalnej z Polską Hiszpanii osiągnięto wskaźnik 300 sztuk, ale tam uważa się, że pełna opłacalność jest możliwa
dopiero, gdy stado liczyć będzie 700 sztuk. Dla porównania, w Danii trzodę
chlewną ma poniżej czterech tysięcy gospodarstw, a ten mały kraj produkuje
nieco więcej wieprzowiny niż Polska. Także w Rosji, która wciąż jest dużym importerem wieprzowiny, przybywa dużych nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Powstają one między innymi dzięki wsparciu z państwowych funduszy na
rozwój sektora wieprzowiny. Niestety niewiele naszych gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej wykorzystało unijną pomoc, na przykład na
modernizację budynków. Łatwiej było wziąć pieniądze na traktor czy kombajn.
No i zostaliśmy, w większości, z przestarzałymi obiektami i rozdrobnioną produkcją. Polskim rolnikom potrzebne jest wsparcie, przede wszystkim na sektor
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rozrodu, produkcję prosiąt i warchlaków, bo coraz więcej gospodarstw zajmuje
się produkcją wieprzowiny od warchlaka do tucznika.
Do polskich gospodarstw, które jeszcze chcą się zajmować tuczem, trafiają coraz częściej młode zwierzęta z hodowli na Zachodzie. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” apeluje do rządu o uruchomienie
programu wsparcia rozbudowy stad. Według przedstawicieli Związku, tylko pomoc rządu może powstrzymać gwałtowny spadek produkcji mięsa wieprzowego. Jakiego rodzaju miałaby być ta pomoc? Nie chodzi bowiem tylko i wyłącznie o pomoc finansową na rozbudowę chlewni i zakup materiału hodowlanego.
Pomoc ta w dużej mierze musi obejmować także szkolenia, które pozwolą poznać rolnikom najnowsze technologie produkcji trzody chlewnej, aby zwiększyć
wydajność, gdyż przy obecnych, statystycznych wynikach, żadna modernizacja
obiektów i stada nie rokuje zwyżki konkurencyjności polskich producentów.

Kto nie idzie naprzód, ten się cofa
Musimy chcieć wprowadzać zmiany. Nie możemy z powątpiewaniem traktować
sposobów dających przysłowiowe „pół” prosięcia więcej od lochy w roku, bo tych
sposobów jest na tyle wiele, że dzisiaj nasza średnia produkcja jest o co najmniej
6 prosiąt gorsza niż tych producentów, którzy przywożą nam warchlaki z zagranicy. Możemy wyposażać gospodarstwa w komputery z oprogramowaniem pozwalającym kontrolować poziom i efektywność produkcji. Ale na nic się zda ich
pomoc, skoro nie będzie chęci do poznawania i wdrażania nowoczesnego zarządzania stadem i prowadzenia produkcji w oparciu o najnowsze technologie. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których producent prosiąt, zanim nabierze doświadczenia w grupowym użytkowaniu loch, najpierw kupuje komputer i program,
a potem dziwi się, że pomimo takiego udogodnienia nie udaje mu się zachować
stabilnej liczby loch w grupach i utrzymać równomiernej produkcji prosiąt. Tylko
zdrowe i wyrównane pod względem wieku i masy ciała grupy prosiąt są solidnym
budulcem dla grup tworzonych w okresie odchowu i tuczu. Trudno więc będzie
osiągać sukcesy, w realiach wolnego rynku, bez dążenia do sprawnego i wydajnego procesu produkcji, opartego o nowoczesne technologie, gwarantującego
zaplanowany, określony wynik końcowy.
Polska posiada wszelkie makroekonomicznie najlepsze warunki, by stać się
przodującym producentem wieprzowiny na terenie Unii Europejskiej. Nie powinna na to rzutować obecna, spadkowa tendencja. Z powodu ograniczonych
powierzchni i relatywnie wysokiej obsady, przy jednocześnie zmniejszającej
się akceptacji ze strony społeczeństwa, możliwości ekspansji produkcji trzody
chlewnej w Niemczech, Danii i Holandii są w dużej mierze wyczerpane. W naj-
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bliższym czasie dalszy rozwój produkcji w Europie południowej jest, z punktu
widzenia makroekonomicznego, mało prawdopodobny.
Polska zapewnia wszystko, co w przyszłości dla wydajnej produkcji będzie wymagane. Te zalety to przede wszystkim tradycja w produkcji trzody chlewnej
(z już istniejącym dużym potencjałem „know-how”) oraz wysoka gotowość,
a także zaangażowanie w zwiększenie jakości.
Ponadto ze względu na zagęszczenie ludności i regionalne występowanie dużoobszarowych powierzchni, polska produkcja ma możliwość lepszego wykorzystania lokalnej bazy paszowej i zagospodarowania nawozów naturalnych niż
inne regiony Unii Europejskiej. Do tego dochodzi bliskość do obu rynków: zarówno rynku krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i rynków wschodnich
i południowo-wschodnich.
Aktualnie ważne jest, aby wielu polskich hodowców trzody chlewnej znalazło
w sobie tyle odwagi, by zainwestować w rozwój strukturalny. W przeciwnym
wypadku te polskie zalety wykorzystają międzynarodowe koncerny dla zabezpieczenia własnych, długoterminowych zysków, ograniczając tym samym możliwości rozwoju polskiego rolnictwa.

Czy jesteśmy gotowi zrobić krok naprzód?
Rolnicy w Polsce muszą zrozumieć, że w warunkach wolnego rynku, także
w produkcji zwierzęcej, trzeba stale wprowadzać zmiany, by się nie cofać. Duża
konkurencja ze strony innych krajów Unii i utrzymujące się od długiego czasu
niskie ceny skupu żywca wieprzowego, sprawiają, że tylko optymalne zarządzanie, prowadzące do poprawy wydajności i jakości produkcji, może dawać perspektywy utrzymania się „na rynku”. Trudno prowadzić nowoczesną produkcję,
opierając się tylko na wiedzy i doświadczeniu zdobytym od wcześniejszych
pokoleń. Kontynuowanie sposobu, w jaki pracował ojciec i dziadek, bez wprowadzania udoskonaleń i zmiany technologii, nie daje gwarancji na przyszłość.
Dodatkowo, polskie członkostwo w Unii, wymusza na rolnikach respektowanie
nowych przepisów („Cross compliance” - zasada wzajemnej zgodności) dotyczących zwłaszcza środowiska, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i jakości
żywności.
Konkurencyjność na wolnym rynku zależy głównie od wydajności, jakości i cen
wytworzonych produktów. Polscy producenci świń muszą więc wprowadzać
takie technologie produkcji, które zapewnią, że ich produkty będą mogły być
sprzedawane nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzisiaj obserwujemy wręcz odwrotną sytuację. To do polskich tuczarń trafiają warchlaki z Danii, Holandii czy
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Niemiec. Czy jednorazowe partie warchlaków oferowane przez polskich producentów są zbyt małe lub zbyt zróżnicowane wiekowo? A może krajowe prosięta
i warchlaki są po prostu zbyt drogie. Wiele gospodarstw zmieniło profil produkcji i prowadzi wyłącznie tucz w oparciu o prosięta zakupione. Stawia to przed
producentami prosiąt nowe wyzwania. Zmusza do zmiany technologii produkcji
i sposobu zarządzania stadem. W wielu przypadkach brakuje jeszcze odwagi,
by postawić ten przysłowiowy krok naprzód. Tym krokiem powinna być decyzja
o zmianie profilu produkcji, która wyjdzie naprzeciw wymogom i oczekiwaniom
obecnego trendu. Dziesięć czy dwadzieścia prosiąt sprzedanych na targu może
być zajęciem dla hobbystów i amatorów. Profesjonalna produkcja musi oferować jednorodne grupy warchlaków liczące minimum od 50 do ponad 200 sztuk.
Dodatkowym wymogiem będzie wysoki status zdrowotny oferowanej partii.
Wszystko zmienia się w czasie. Dotyczy to także rolnictwa. Wymaga tego rozwój cywilizacyjny, zmiana standardu życia ludzi oraz wymogi wolnego rynku.
Niezależnie od czynników wywołujących konieczne zmiany, w produkcji żywca
dotyczą one:
■ zwiększenia wydajności i konkurencyjności produkcji,
■ efektywniejszego wykorzystania czasu pracy,
■ odpowiednich warunków pracy ze zwierzętami,
■ poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt,
■ ochrony środowiska i dóbr naturalnych,
■ gwarancji zdrowotności i bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia.
Nowoczesna produkcja trzody chlewnej to nie tylko nowe budynki, ich wyposażenie czy precyzyjnie opracowany program żywieniowy, to przede wszystkim
optymalne zarządzanie, nowoczesna technologia produkcji i organizacja stada.

2. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE
Ogólna tendencja zwiększania produkcji przy zmniejszonym poziomie zatrudnienia dotyczy także rolnictwa, w tym produkcji trzody chlewnej. U producentów prosiąt kierunek ten jest możliwy do realizacji tylko w tych gospodarstwach,
które zwiększą wydajność biologiczną zwierząt oraz wydajność pracy.
Wielu producentów prosiąt prowadzi swoje gospodarstwa w sposób tradycyjny, w którym wszelkie czynności podporządkowane są cyklowi rozrodczemu
pojedynczych loch. Kontrola poszczególnych zwierząt wymaga dużych nakładów czasu i jest mało efektywna. Wykonywane czynności wynikają z potrzeby
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chwili i nie są możliwe do zaplanowania. Wydajność takich gospodarstw jest
niska i tym samym mało konkurencyjna. Polska jest krajem, w którym średnio
odstawia się około 15 tuczników od lochy w ciągu roku, natomiast wiodące kraje Unii Europejskiej sięgają poziomu powyżej 20 tuczników. Na tę ilość składa
się liczba prosiąt odsadzonych w miocie, liczba miotów uzyskiwanych od lochy
w roku oraz procent upadków w okresie odchowu i tuczu. Słaba wydajność to
przede wszystkim efekt złej organizacji rozrodu. Dobrze produkujące gospodarstwa odsadzają średnio od 20 do 26 prosiąt od lochy w roku, podczas gdy
średnia krajowa to tylko około 17 sztuk.
W Polsce większość pogłowia świń znajduje się w gospodarstwach indywidualnych, z tego ponad połowa w gospodarstwach małych i bardzo małych. Dalsza
egzystencja większości z nich zależy od ich zdolności do zwiększenia w krótkim czasie liczby loch i ich wydajności. Zadaniom wynikającym z powiększania
liczebności stada podstawowego, bez zatrudniania dodatkowej obsługi, można sprostać tylko wówczas, gdy poprawi się zdecydowanie organizację pracy
w gospodarstwie. Najlepszym rozwiązaniem tych problemów są wyproszenia
grupowe, czyli zmiana z tradycyjnego systemu wyproszeń ciągłych na cykliczne, grupowe w ściśle określonym, powtarzalnym rytmie, np. trzytygodniowym.
Produkcja w oparciu o grupy loch pozwala na duże oszczędności czasu. Praca
z grupą zwierząt sprawia, że wszystkie zajęcia typu przemieszczanie zwierząt,
obserwacja rui, unasienianie loch i kontrola porodów odnoszą się do grupy,
a tym samym czas, jaki temu zajęciu się poświęca, w przeliczeniu na pojedyncze
zwierzę, ulega zdecydowanej redukcji.
Dokładne zaplanowanie zajęć w gospodarstwie, w celu efektywnego wykorzystania czasu pracy i osiągnięcia jak najwyższej wydajności, było podstawą do
opracowania technologii produkcji w oparciu o zsynchronizowane grupy loch.
System ten pozwala na:
■ zaplanowanie i rytmiczne powtarzanie czynności, co daje lepsze wykorzystanie czasu pracy,
■ łatwiejszą kontrolę rui oraz niższe koszty inseminacji,
■ diagnostykę ciąży większych grup loch,
■ synchronizację porodów,
■ efektywniejszą kontrolę porodów,
■ wyrównywanie miotów,
■ łatwiejsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych lub leczniczych,
■ zastosowanie metody „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie
puste”,
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■
■
■
■
■

polepszenie higieny, w tym wprowadzenie przerwy higienicznej,
łatwiejsze żywienie,
dokładne prowadzenie dokumentacji w stadzie,
ciągłą możliwość porównywania wyników,
lepsze wykorzystanie budynków.

Prowadzenie produkcji świń w oparciu o nowe technologie wymaga szczegółowej wiedzy na temat fizjologii rozrodu i możliwości sterowania nim. O sprawności kierowania rozrodem decyduje stopień wiedzy i doświadczenia oraz umiejętność ich wykorzystania podczas stosowania w praktyce. Złe zrozumienie sposobu działania mechanizmów sterowania rozrodem prowadzi do niepowodzeń
i rezygnacji z kontrolowanego prowadzenia produkcji. Nowoczesny system
produkcji, zakładający podział stada na grupy technologiczne, pozwala na produkcję planową, efektywną i dzięki temu bardziej opłacalną. Lepsza organizacja
pracy zwiększa wydajność i prowadzi do redukcji czasu przebywania w chlewni.
Pozwala na wygospodarowanie czasu wolnego, a nawet zaplanowanie wolnego weekendu, czy krótkiego urlopu.

3. KALKULACJA I ORGANIZACJA PRODUKCJI
W rolnictwie coraz częściej używamy terminu przemysłowa produkcja trzody
chlewnej lub przemysłowy chów trzody chlewnej. Mniej lub bardziej świadomie, czy tego chcemy czy nie, w produkcji zwierzęcej przejmujemy nie tylko
pojęcia zaczerpnięte z przemysłu (tego „prawdziwego”), ale także planowanie i realizację procesu produkcji. Minęły już czasy, kiedy raz spotykało rolnika
szczęście, bo odchował miot 12 prosiąt, a innym razem nieszczęście, bo locha
w terminie proszenia okazywała się nieprośna. Rynek produktów rolnych jest
mało stabilny, stąd założenie prognozowanego przychodu nie jest sprawą łatwą. Bynajmniej nie jest to jednak działanie całkowicie nierealne. Pod uwagę
muszą być brane wszystkie uwarunkowania mające wpływ na kształtowanie się
cen, lecz najważniejsze jest jednak odpowiednie zaplanowanie produkcji. Globalizacja handlu i stała intensyfikacja wymiany handlowej, dotycząca również
handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, wpływa w znacznym stopniu na zmiany zachodzące w organizacji produkcji.
W ostatnim czasie analizy światowego rynku trzody chlewnej szczególnej uwadze poddają wyniki produkcyjne i koszty produkcji w poszczególnych krajach.
Ma to służyć wskazaniu mocnych i słabych stron produkcji, by na tej podstawie
opracować strategię prowadzącą do poprawy wyników, a zarazem podniesie-
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nia opłacalności produkcji w przeliczeniu na zysk jednostkowy. W konkurencyjnej gospodarce rynkowej tylko ci rolnicy, którzy dostosują swoją produkcję do
wymogów jakościowych i ilościowych rynku będą dobrze prosperować. Sposobem na odparcie konkurencji jest optymalne zarządzanie, prowadzące do wysokiej wydajności i jakości, efektywniejszego wykorzystania czasu pracy i obniżenia kosztów produkcji.

W gospodarstwach, które produkcję zwierzęcą realizują w oparciu
o prognozowany przychód nic nie dzieje się przypadkowo, a cały
proces jest szczegółowo zaplanowany i ściśle kontrolowany.
Na całym świecie priorytetem w produkcji świń jest zmniejszanie kosztów produkcji i Polska nie może być w tym wyjątkiem. Światowi liderzy w produkcji świń
produkcję opierają na technologii grupowej i tu Polska również nie może być
wyjątkiem. Trudno jednak mówić o produkcji w grupach, jeśli w gospodarstwie
jest kilka loch, ale jeżeli ich liczba zaczyna już przekraczać 30-50 sztuk, to można
pokusić się o stworzenie grup, mniejszych czy większych, w zależności od rytmu
produkcji. W Polsce średnia wielkość stada podstawowego mieści się pomiędzy
25 a 30 loch i wynika przede wszystkim z dużej liczby gospodarstw utrzymujących 1-2 lub kilka loch. Planowanie zdolności produkcyjnych w stadzie nie dotyczy tych gospodarstw, w których produkcja jest prymitywna i niekoniecznie
zorientowana na uzyskanie wysokich wydajności.
Tabela 1

Aktualne dane przedstawiające podział gospodarstw i ich liczbę
w zależności od ilości utrzymywanych loch (2012 r.)
Liczba gospodarstw wg wielkości stada loch
Liczba loch
w gospodarstwie
Ogólna liczba
gospodarstw

10-99 loch 100-249 loch
16340

561

250- 749 loch

750 i więcej

111

66

W gospodarce wolnorynkowej rolnik stał się przedsiębiorcą, który musi zmierzyć się z całą masą nowych wyzwań. Drogą do utrzymania się na rynku jest
optymalne zarządzanie, prowadzące do wysokiej wydajności i jakości, efektywniejszego wykorzystania czasu pracy i obniżenia kosztów produkcji. Mówiąc
o planowej produkcji świń, mówimy o takiej produkcji, której technologia oparta jest o grupy zwierząt i pozwala na stałe, rytmiczne powtarzanie zaplanowa-
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nych czynności. Zakłady przemysłowe podczas planowania produkcji biorą pod
uwagę swoje zdolności wytwórcze lub zamówienia klientów.
Mówiąc o planowej produkcji świń, mówimy o takim harmonogramie produkcyjnym, który prowadzi do wytworzenia określonej liczby prosiąt, warchlaków
lub tuczników. Podstawą do stworzenia takiego harmonogramu jest kalendarz
produkcyjny oparty o biologiczne zdolności rozrodcze świń oraz wydajności
uzyskiwane w gospodarstwie. W kalendarzu produkcyjnym żywca wieprzowego wydzielić można następujące etapy:
■ etap 1. – działania zmierzające do skutecznego pokrycia loch,
■ etap 2. – okres okołoporodowy wraz z okresem karmienia,
■ etap 3. – odchów prosiąt,
■ etap 4. – tucz.
Produkcja w systemie zamkniętym obejmuje wszystkie cztery powyższe etapy. Daleko idąca specjalizacja, przy zwiększającej się liczebności stad sprawia,
że w praktyce coraz częściej stosuje się produkcję rozdzielną, składającą się
z dwóch lub trzech ogniw: produkcja warchlaków  tuczarnia lub produkcja
prosiąt  odchowalnia  tuczarnia. Dotyczy to głównie gospodarstw rodzinnych skupionych w grupach producentów lub współpracujących na stałe z innym gospodarstwem. Jedno z ogniw takiej kooperacji specjalizuje się w produkcji prosiąt czy warchlaków, a drugie tylko i wyłącznie zajmuje się tuczem.
Produkcja prosiąt, jako najważniejszy element całości, obejmuje dwa lub trzy,
powyżej wymienione, etapy produkcji i stanowi podstawę dla dalszych etapów.

4. ZMIANA TECHNOLOGII DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
PRODUKCJI
Zwiększoną efektywność produkcji można osiągnąć poprzez dobrze zorganizowaną pracę, skoncentrowane w krótkim czasie czynności i większe partie świń
w wyrównanym wieku i masie ciała. Producenci prosiąt mogą osiągnąć powyższe cele, jeśli przejdą z tradycyjnego systemu wyproszeń ciągłych na cykliczne,
grupowe w ściśle określonym, powtarzalnym rytmie - jedno- lub kilkutygodniowym. O efektywności ekonomicznej fermy decyduje poziom kosztów produkcji
(w tym szczególnie kosztów pracy), wyniki organizacyjne, wydajność biologiczna oraz cena sprzedanych prosiąt/warchlaków/tuczników.
Najmniejszy wpływ ma rolnik na cenę uzyskiwaną za swój produkt. Zasadniczy wpływ ma natomiast na ilość sprzedanych prosiąt lub tuczników od lochy
w roku, który z kolei zależy od:
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■
■
■
■
■

długości okresu międzymiotu,
ilości i wagi żywo urodzonych prosiąt,
procentu upadków do odsadzenia,
procentu upadków i wielkości dziennych przyrostów w odchowalni,
procentu upadków i wielkości dziennych przyrostów w tuczarni.

Na długość międzymiotu ma wpływ okres ciąży trwający średnio 114 dni, następnie okres karmienia, który jest różny i wynosi od 3 do 6 tygodni oraz tak
zwany okres luźny, czyli czas od odsadzenia do pokrycia trwający średnio od
4 do 10 dni. Wg prof. Warthalla i Mengelinga biologiczny pułap rozrodczości
świń wynosi 18 prosiąt w miocie i 44 prosięta od lochy w roku, przy czym aktualnie realne jest uzyskanie średnio 13 prosiąt w miocie i 33 prosiąt od lochy
w roku. Okres międzymiotu wynosi w tym przypadku ok. 144 dni (114 + 21 + 9).
W stadach o wiodącej wydajności już dziś osiąga się rocznie 31 odsadzonych
prosiąt od lochy. Zorganizowanie produkcji świń w grupach technologicznych
może zdecydowanie wpłynąć na poprawę wydajności. Zarówno mniejsze (od
50 loch), jak i większe gospodarstwa (400 lub więcej loch) mogą produkować
w tym systemie. Szczególne zastosowanie ma on w tych gospodarstwach,
w których grupy loch są stałe i o jednakowej wielkości.
Podstawą produkcji w grupach technologicznych jest dostosowanie całej organizacji do rytmu biologicznego loch, wyznaczonego poprzez ich cykl rozpłodowy. Prowadzenie stada podzielonego na grupy technologiczne wymaga od
obsługi większej znajomości tematu i lepszego przygotowania, a także znajomości i zdolności posługiwania się instrumentami pozwalającymi na sterowanie
procesami rozrodu. Każdy hodowca świń dokładnie wie, że ruja u lochy pojawia
się w odstępie 21-dniowym, a ciąża trwa około 114 dni, ale to nie wystarcza, by
się przymierzać do sterowania ich rozrodem. Dlatego najpierw należy dokładnie poznać cykl płciowy i reprodukcyjny loch.

5. CYKL PŁCIOWY LOCH
Świnie osiągają dojrzałość płciową między 150 i 220 dniem życia. Dojrzałość hodowlana następuje później, zwykle w 7-8 miesiącu życia i jest uzależniona od
masy ciała zwierzęcia. Lochy i dojrzałe płciowo loszki przejawiają objawy rujowe
przez cały rok, dlatego zaliczane są do zwierząt poliestralnych.
Cykl płciowy (jajnikowy, rujowy) to okres trwający od pierwszego dnia rui do
ostatniego dnia poprzedzającego ruję następną. U loch trwa przeciętnie 21 dni
(Rycina 1), z wahaniami do 2,5 dnia i dzieli się na dwie fazy – pęcherzykową (fo-
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likularną) i ciałka żółtego (lutealną). U wchodzących w dojrzałość płciową loszek,
pod wpływem hormonów płciowych (gonadotropin), dochodzi do dojrzewania
i wzrostu pęcherzyków jajnikowych, w których znajdują się komórki jajowe. Dojrzewające pęcherzyki jajnikowe produkują hormony (estrogeny), które warunkują występowanie i intensywność zewnętrznych objawów rujowych. Po około
6 dniach dochodzi do pękania pęcherzyków i uwalniania komórek jajowych (owulacji). Czas owulacji, od pęknięcia pierwszego do ostatniego pęcherzyka, trwa
z reguły 1-3 godzin. Bezpośrednio po owulacji rozpoczyna się faza ciałka żółtego, które rozwija się w miejscu, gdzie wcześniej występował pęcherzyk jajnikowy.
Ciałko żółte produkuje hormon progesteron, który hamuje produkcję hormonów
gonadotropowych, odpowiedzialnych za wzrost i dojrzewanie kolejnych pęcherzyków jajnikowych, a tym samym nie dopuszcza do pojawienia się ponownej rui.
Jeżeli komórki jajowe zostały zapłodnione i doszło do ich zagnieżdżenia się
w błonie śluzowej macicy, ciałko żółte pozostaje czynne i produkuje progesteron przez cały okres ciąży i laktacji, co sprawia, że następna ruja wystąpi dopiero
po odsadzeniu prosiąt. O ile komórki jajowe nie zostały zapłodnione i nie doszło
do ich zagnieżdżenia się w ścianie macicy i rozwoju zarodka i płodu, ciałko żółte
zanika po 14-15 dniach, co pozwala na ponowne wydzielanie przez przysadkę
mózgową gonadotropin i ponowne dojrzewanie pęcherzyków na jajnikach.
Rycina 1

Cykl rujowy (hormonalny) loch i loszek
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Hodowcy, dla których objawy zewnętrzne rui są podstawą podziału na poszczególne fazy cyklu, wyróżniają:
■

fazę przedrujową – podczas której obserwujemy: niepokój, spadek apetytu, charakterystyczne pohukiwanie, obrzęk i zaczerwienienie sromu,
wyciek śluzu rujowego, obskakiwanie innych loch i brak tolerancji na
obskakiwanie; w jajnikach następuje szybki wzrost pęcherzyków jajnikowych, zwiększa się ukrwienie narządu rozrodczego;

■

fazę rui właściwej – odpowiedni termin unasieniania. Locha wykazuje
odruch tolerancji na obskakiwanie przez knura i inne lochy oraz próby
uciskowe, ustępuje obrzęk sromu, kolor sromu zmienia się na siny, nadal
trwa wyciek śluzu rujowego, locha przyjmuje postawę do krycia; w jajnikach postępuje wzrost i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych kończące
się ich pękaniem (owulacją) i uwalnianiem komórki jajowej. Dla hodowcy
najważniejsze jest uchwycenie „szczytu rui”, a więc tej fazy, w której dochodzi do jajeczkowania (owulacji);

■

fazę porujową – locha nie reaguje na próby wyzwolenia odruchu tolerancji, brak tolerancji na obskakiwanie przez knura i inne lochy, pojawia się
wypływ gęstego śluzu porujowego, coraz spokojniejsze zachowanie się
lochy, powrót apetytu.

Długość poszczególnych faz rui w każdym stadzie może być nieco różna. Zależy
to nie tylko od rasy świń, ale także od obiektu i obsługi. Ważną jest dokładna obserwacja i analiza terminu występowania rui po odsadzeniu oraz czasu jej trwania, by skuteczność krycia była jak najwyższa. Poznanie i zrozumienie mechanizmów i zmian neurohormonalnych zachodzących podczas cyklu rujowego
u świni, pozwala hodowcy na właściwy sposób postępowania ze zwierzętami
w poszczególnych grupach, a lekarzowi weterynarii na stosowny nadzór i koordynację leczenia. Cykl rujowy u świń jest wyjątkowy na tle innych gatunków
zwierząt gospodarskich ze względu na liczbę owulujących komórek jajowych
- od 15 do 30 podczas jednej rui.

6. STEROWANIE ROZRODEM LOCH
Celem sterowania rozrodem loch jest:
■ skrócenie okresu „bezproduktywnego”,
■ możliwość prowadzenia stada z podziałem na grupy technologiczne,
■ zwiększenie skuteczności krycia,
■ zwiększenie plenności loch.
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Jednym z trudniejszych problemów jest realizacja planu cyklicznych reprodukcji, czyli rytmicznego proszenia się zawsze jednakowej liczby loch w jednakowym odstępie czasu i uzyskiwania w ten sposób jednolitej wiekowo grupy
prosiąt. W stadach podzielonych na grupy niezbędna jest znajomość i zdolność
posługiwania się instrumentami sterowania rozrodem. U świń wykorzystywane
do tego celu hormony i substancje to:
■

gonadoliberyny – GnRH (Gonadotropin releasing hormon):
– analogi GnRH otrzymywane syntetycznie stymulują wydzielanie gonadotropin FSH i LH przez przysadkę mózgową,
– peforelina – syntetyczny analog GnRH, wybiórczo stymuluje wydzielanie FSH przy niezakłóconej sekrecji LH,
– gonadorelina – syntetyczny analog GnRH, przede wszystkim indukuje
komórki gruczołowe przysadki mózgowej do syntezy i uwalniania LH.
Efektem takiego działania, podobnie jak w fizjologicznym przebiegu
cyklu jajnikowego, jest stymulacja wyrzutu endogennego LH powodującego owulację;

■

gonadotropiny (pojedynczo lub w preparatach złożonych):
– eCG (equine chorionic gonadotropin) (dawniej PMSG) – działa jak folitropina (folikulotropina, hormon folikulotropowy – FSH) – stymuluje
wzrost pęcherzyków jajnikowych,
– hCG (human chorionic gonadotropin) - działa jak lutropina (luteotropina, hormon luteinizujący – LH) w celu indukcji owulacji,
– analogi prostaglandyn F2α (PGF2α) do indukcji luteolizy, w tym do indukcji porodu;

■

substancje o działaniu gestagennym (altrenogest) działanie zbliżone do
progesteronu - powoduje hamowanie rozwoju i wzrostu pęcherzyków jajnikowych (synchronizacja rui).

Stosowanie hormonów w sterowaniu rozrodem u świń umożliwia efektywne
wprowadzanie loszek lub loch do grup technologicznych, produkcję wg metody całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste i odsadzanie jednolitych (pod względem wieku, wagi i regularności) grup prosiąt. Dzięki połączeniu
działań poszczególnych, wyżej wymienionych substancji można opracować
programy kontrolowanego ich stosowania w rozrodzie świń.
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Rycina 2

Schemat ukazujący organy ciała i substancje lub hormony wraz
z miejscami ich produkcji i oddziaływania

Na barkach lekarzy weterynarii spoczywa obowiązek opracowania programu
kierowania reprodukcją, jego omówienie z właścicielem zwierząt lub osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie oraz udostępnienie produktów leczniczych
weterynaryjnych, które w tym celu będą mogli zastosować. Dzisiejsza wiedza
nt. stosowania preparatów do sterowania rozrodem i ich efektów w zależności od czasu podania sprawia, że utopią staje się mniemanie, iż mogą one być
stosowane wyłącznie osobiście przez lekarzy weterynarii. Zadaniem lekarzy
weterynarii sprawujących nadzór nad stadem musi być pisemne opracowanie
programu prowadzenia reprodukcji w danym stadzie, wraz ze wskazaniami do
przechowywania i stosowania powierzonych do tego celu preparatów oraz kontrolą ich stosowania. O sprawności kierowania rozrodem przez personel chlewni
decyduje stopień przekazania mu wiedzy przez lekarza weterynarii oraz umiejętność i doświadczenie w jej stosowaniu i wykorzystaniu w praktyce. Brak wiedzy i doświadczenia w sterowaniu rozrodem prowadzi do niepowodzeń i rezygnacji z kontrolowanego prowadzenia reprodukcji.
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Spośród mechanizmów pozwalających na kierowanie rozrodem loch wymienić
o omówić należy:
■ synchronizację rui,
■ indukcję rui,
■ indukcję owulacji.
■ indukcję (synchronizację) porodów.

6.1. Synchronizacja rui
Celem synchronizacji rui jest usprawnienie organizacji rozrodu i produkcji oraz
uzyskiwanie jak największej grupy jednolitych prosiąt. Jest ona najważniejszym
narzędziem dla utrzymania stada podzielonego na grupy technologiczne, przy
czym największe znaczenie ma program hormonalnej synchronizacji rui u loszek, u których nie ma możliwości wykorzystania tzw. rui polaktacyjnej. Jest to
obecnie najbardziej nowoczesna metoda umożliwiająca rytmiczną produkcję
i planowe włączanie loszek do grup samic wieloródek. Polega ona na takim
przygotowaniu cyklu rujowego, by wszystkie lochy w synchronizowanej grupie
w jednakowym czasie (1-2 dni) weszły w ruję i zostały pokryte.
Synchronizację rui u loszek i loch prowadzić można za pomocą zróżnicowanych
działań organizacyjnych (metody naturalne) oraz stosowania preparatów farmakologicznych. U loch naturalnym bodźcem do wywołania rui jest odsadzenie
prosiąt. Problem pojawia się wówczas, kiedy do grupy odsadzanych loch chcemy dołączyć loszki remontowe, by i one wykazały ruję i zostały pokryte w tym
samym czasie. Należy zatem zsynchronizować ich cykl rujowy z cyklem loch,
od których mają być odsadzane prosięta. Dokładnej terminowo synchronizacji
rui u loszek nie da się przeprowadzić w oparciu o metody naturalne, takie jak:
kontakt z knurem, stosowanie syntetycznych feromonów, transport i zmianę
pomieszczenia. Ich skuteczność, a szczególnie dokładność czasowa, jest ograniczona. Pokrycie loszek zasilających grupę na kilka dni przed lub po pokryciu
pozostałych loch w grupie sprawia, że personel będzie u nich musiał indywidualnie kontrolować objawy rui, nadzorować krycie lub wykonać inseminację oraz
doglądać w czasie porodu. Burzy to założenia o jednoczesnym kontrolowaniu
tych procesów w całej grupie i nie poświęcaniu czasu pojedynczym zwierzętom. Dodatkowo, prosięta pochodzące od loszek pokrytych w innym terminie
będą młodsze lub starsze od pozostałych, tworzących daną grupę.
Na farmakologiczną synchronizację pozwalają preparaty do synchronizacji rui
u loch i loszek, których substancją czynną jest altrenogest. Altrenogest działa
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podobnie jak naturalny progesteron. Podobnie jak on, na drodze ujemnego
sprzężenia zwrotnego, blokuje aktywność wydzielniczą przysadki mózgowej,
a tym samym uwalnianie hormonów gonadotropowych – FSH i LH. W ten sposób blokuje on, w okresie podawania, stymulację wzrostu pęcherzyków jajnikowych, wystąpienie objawów rujowych i owulację. Po zaprzestaniu podawania
preparatu jego działanie hamujące zostaje zniesione, a wydzielane przez przysadkę gonadotropiny stymulują szybki i zsynchronizowany wzrost pęcherzyków jajnikowych i owulację.
Synchronizacja rui prowadzi do odwracalnego zatrzymania cyklu płciowego.
Przez czas, w którym podajemy lochom lub loszkom altrenogest, nie dochodzi do wydzielania gonadotropin i dojrzewania pęcherzyków na jajnikach. Po
zaprzestaniu jego podawania ma miejsce odblokowanie systemu i uwolnienie
nagromadzonych gonadotropin. Tym samym cała grupa synchronizowanych
samic znajduje się w tej samej fazie cyklu rujowego. W rezultacie u wszystkich
synchronizowanych loch lub loszek w podobnym czasie wystąpi ruja, czyli dojrzewanie pęcherzyków i owulacja.
Poza synchronizacją rui u loszek remontowych preparat zawierający altrenogest można wykorzystać także do:
■ zapobiegania występowania syndromu drugiego miotu,
■ opóźnienia rui u loch osłabionych,
■ tworzenia nowych grup loch przy reorganizacji stada,
■ integracji loch, które znalazły się poza grupą.

Synchronizacja rui u loszek remontowych
Jest to obecnie najbardziej nowoczesna metoda umożliwiająca rytmiczną produkcję i planowe włączanie loszek do grup samic wieloródek. Cykle loch w grupie remontowanej i loszek mających ją zasilić, muszą być z sobą perfekcyjnie
zsynchronizowane. Należy zatem zsynchronizować cykl rujowy loszek z cyklem
loch, od których mają być odsadzane prosięta.
Na farmakologiczną synchronizację pozwalają trzy zarejestrowane w Polsce
preparaty zawierające altrenogest. W okresie aktywności ciałka żółtego i podawania altrenogestu mamy do czynienia z podwójnym blokowaniem uwalniania
hormonów gonadotropowych. Dzięki temu odpowiednio długi okres podawania altrenogestu (u loszek 18 dni) zapewnia zakończenie fazy produkcji naturalnego progesteronu i hamowania uwalniania gonadotropin.
Niezależnie od czasu zakończenia działania progesteronu, działanie hamujące
podtrzymują codzienne dawki altrenogestu. Zastosowanie altrenogestu nie za-
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trzymuje zatem przebiegu fazy ciałka żółtego i produkcji progesteronu, lecz hamuje tymczasowo cykl płciowy na końcu tej fazy, zapobiegając przejściu w nową
fazę pęcherzykową. W związku z tym u loszek działa skutecznie jedynie wtedy,
kiedy przed rozpoczęciem podawania preparatu obserwowano minimum jedną
prawidłowo przebiegającą ruję, prowadzącą do powstania ciałka żółtego. Rozpoczęcie podawania altrenogestu jest niezależne od aktualnej fazy cyklu synchronizowanych loszek, ale musi trwać 18 dni, przy czym pierwsze podanie musi mieć
miejsce na 19 dni przed odsadzeniem prosiąt od loch tej grupy, do której loszki
remontowe mają być wprowadzone. Ostatnie podanie loszkom remontowym altrenogestu musi przypadać na dzień poprzedzający dzień odsadzenia prosiąt od
tej grupy loch, do której mają one być wprowadzane. Zakończenie podawania
altrenogestu ma takie samo działanie jak odsadzenie prosiąt od karmiącej lochy.
W celu osiągnięcia oczekiwanego wyniku synchronizacji rui, należy każdej z loszek przez wszystkie 18 dni, zawsze o tej samej porze (najlepiej podczas porannego karmienia) podawać dziennie z paszą pełną dawkę, tj. 20 mg altrenogestu,
czyli 5 ml dostępnych obecnie preparatów.
Rycina 3
Schemat synchronizacji rui u pięciu loszek remontowych.
Początek podawania preparatu do synchronizacji (altrenogestu)
w różnych momentach fazy progesteronowej
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Fot. 1. Podawanie przez 18 dni preparatu do synchronizacji rui u loszek najłatwiej można
wykonać, kiedy na czas karmienia loszki znajdują się w kojcach indywidualnych.

Fot. 2. Grupowe unasienianie – do 28 dnia ciąży loszki i lochy mogą pozostawać w kojcach
indywidualnych.
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Fot. 3. Grupowe wyproszenia pozwalają na uzyskanie dużej liczby jednolitych prosiąt.

Fot. 4. Grupy prosiąt tworzone z wielu wyrównanych pod względem wieku i masy ciała
miotów są solidnym budulcem dla później tworzonych grup w okresie odchowu i tuczu.
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Fot. 5. Grupowe odsadzenia pozwalają na zasiedlanie oddziałów odchowalni i tuczarni
zgodnie z zasadą całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste.

Fot. 6. Grupa tworzona w odchowalni z różnych pod względem kondycji, wagi i wieku
odsadzanych prosiąt powoduje duże różnice w czasie osiągania wagi rzeźnej.
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Fot. 7. Na rynku rośnie popyt na duże grupy warchlaków od jednego producenta o jednolitej genetyce, wadze i wieku.

Fot. 8. Grupowy tucz, przy stosowaniu zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste, daje najlepsze wyniki, gdy wszystkie tuczniki osiągają wagę rzeźną w tym
samym lub zbliżonym czasie.
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6.2. Indukcja rui
W regulacji cyklu płciowego terminu indukcja (z łaciny inductio, oznacza wprowadzenie) używa się głównie w odniesieniu do działań, mających wprowadzić
lochę w ruję przy użyciu preparatów farmakologicznych. Zadziałanie tego procesu nie jest możliwe w każdej fazie cyklu. Najlepsze efekty indukcji rui uzyskuje
się po jej zastosowaniu w wiadomej fazie cyklu - po odsadzeniu lub po opisanej
powyżej synchronizacji. Obecnie stosowane preparaty do indukcji rui zawierają albo hormony gonadotropowe (gonadotropiny FSH/LH) albo analogi GnRH
(hormonów uwalniających gonadotropiny) otrzymywane syntetycznie (peforelina), które działając na jajniki prowadzą do wzrostu i dojrzewania pęcherzyków
jajnikowych. Dojrzewające pęcherzyki wytwarzają estrogeny, które wpływają
na powstawanie objawów rujowych. Pod wpływem niekorzystnych warunków
środowiskowych lub sytuacji stresowych może dochodzić do braku rui lub do
wydłużenia się okresu między fazą ciałka żółtego a fazą pęcherzykową. Ma to
miejsce szczególnie w czasie sezonowego osłabienia aktywności rozrodczej
świń, nazywanego „syndromem letniej niepłodności” oraz w wyniku ujemnego
bilansu energetycznego, notowanego często u pierwiastek jako „syndrom drugiego miotu”. W ostatnim przypadku indukcja rui może wpłynąć na pojawienie
się objawów rujowych, choć skuteczność rozrodcza, w zależności od intensywności czynników negatywnych, może być ograniczona.
Indukcji rui dokonuje się:
■ zapobiegawczo 24 godz. po odsadzeniu lub 48 godz po ostatnim podaniu
altrenogestu dla wzmocnienia rui, zwiększenia ilości uwalnianych komórek jajowych oraz w okresach nasilonego występowania braku rui (sezonowo),
■ leczniczo – gdy lochy nie wchodzą w ruję w ciągu 7-9 dni od odsadzenia.
W celu wzmocnienia rui i aby zsynchronizować wzrost pęcherzyków jajnikowych u synchronizowanych loszek podaje się w iniekcji, zwykle po 24 godzinach
od ostatniego podania altrenogestu, 750-1000 j.m. eCG. Alternatywnie można
podawać preparat złożony, zawierający eCG i hCG. W ostatnich latach pojawił
się nowy preparat zawierający peforelinę, która jest syntetycznym analogiem
GnRH. W wielu doświadczeniach u różnych gatunków zwierząt obserwowano
stymulujące działanie peforeliny na wydzielanie FSH. Dzięki tej właściwości preparat zawierający peforelinę może być wykorzystywany jako alternatywa dla
eCG w celu stymulowania wzrostu pęcherzyków u loszek i loch.
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Rycina 4

Schemat indukcji rui

W przeciwieństwie do eCG peforelina jest produktem syntetycznym, co pozwala na jej łatwiejszą produkcję, standaryzację i przechowywanie. Niezwykle ważny jest czas podania i dawkowanie peforeliny. Przedstawia to tabela nr 2.
Tabela 2

Czas podania i dawkowanie peforeliny u loszek,
loch pierwiastek i wieloródek
Czas podania

Dawka perforeliny
w µg

Loszki

48 godz. po ostatnim podaniu altrenogestu

150

Pierwiastki

24 godz. po odsadzeniu prosiąt

Wieloródki

24 godz. po odsadzeniu prosiąt

Klasa wieku

37,5
150

Indukcja rui może być skuteczna tylko po zakończeniu aktywności progesteronu – w fazie pęcherzykowej lub ją poprzedzającej. Produkowany w fazie ciałka
żółtego progesteron blokuje działanie gonadotropin i nie dopuszcza do zainicjowania dojrzewania pęcherzyków. Podanie gonadotropin lub peforeliny w fazie ciałka żółtego nie tylko nie wywoła rui, ale może spowodować powstawanie
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cyst jajnikowych i stałą blokadę cyklu. Tłumaczy to fakt, że podanie tych preparatów w nieznanej fazie cyklu może dawać tylko 30% skuteczności. U świń
podanie gonadotropin lub GnRH wpływa także na zwiększenie liczby dojrzewających pęcherzyków i ilość uwalnianych komórek jajowych.

6.3. Indukcja owulacji
Podawanie gonadotropiny hCG, która działa jak LH lub syntetycznego analogu GnRH, w postaci gonadoreliny lub wybiórczo działającej defereliny, ma na
celu indukcję owulacji, w wyniku której większa ilość pęcherzyków jajnikowych
owuluje w krótszym przedziale czasu i uwalniana jest większa ilość komórek
jajowych, co w konsekwencji może dawać liczniejsze mioty. Indukcja owulacji
pozwala na czasowo określoną inseminację, szczególnie po wcześniejszej indukcji rui. Wielkość dawki i czas podania np. defereliny zależy czy podajemy go
loszkom czy lochom. U tych ostatnich czas podania zależy także od długości
okresu karmienia. Indukcję owulacji stosuje się także w przypadku występowania opóźnionej owulacji i leczenia torbieli pęcherzykowych jajnika, powstałych
na skutek niedoboru hormonu luteinizującego (LH).
Rycina 5
Schemat indukcji owulacji, zarazem uproszczony schemat
inseminacji „na czas”
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6.4. Inseminacja „na czas”
Im genetyka stada podstawowego jest bardziej jednolita, tym reakcja loszek
i loch na zastosowane instrumenty sterowania rozrodem jest bardziej skupiona i przewidywalna. Dokładne badania, z użyciem najnowszych metod diagnostycznych, głownie dokładnych badań ultrasonograficznych, pozwalają
na śledzenie procesów zachodzących w układzie rozrodczym pod wpływem
stosowanych leków do wywoływania określonych reakcji na układ rozrodczy.
Stosowanie synchronizacji rui, jak również odsadzanie prosiąt, pozwala na dokładne określenie, w której fazie cyklu samica się właśnie znajduje. Ta wiedza
daje możliwość ukierunkowanej kontynuacji farmakologicznego sterowania
dalszym przebiegiem cyklu, aż do skutecznego zapłodnienia. Na podstawie
tych badań powstał program sterowania rozrodem prowadzący do osiągnięcia
w określonym czasie fazy owulacji, czyli czasu, w którym inseminacja doprowadzi do skutecznego zapłodnienia.

Synchronizacja i indukcja rui oraz indukcja owulacji mogą się
wzajemnie uzupełniać.
Kombinacja stosowania wcześniej wspomnianych hormonów – peforeliny (Maprelin®) do indukcji rui i defereliny (Depherelin®) do indukcji owulacji pozwala na
skuteczną inseminację w określonym czasie. Metoda ta stosowana jest głównie
w tych stadach, w których istnieją problemy z wykrywaniem rui i uzyskiwaniem
zadawalających wyników skutecznego zapłodnienia. Mechanizmy tego procesu zostały dokładnie zbadane, a wyniki pokazały, że o jego skuteczności decyduje dokładne czasowo zastosowanie odpowiednich dawek tych preparatów.
Inne odstępy czasowe i dawki stosuje się u loszek, inne u loch pierwiastek, inne
i loch karmiących 21 dni czy też 28 dni. Zwykle od podania defereliny pierwsza
inseminacja wykonywana jest po 24 godzinach a druga 16-18 godzin później.
Jak widać inseminacja „na czas” jest procesem dość skomplikowanym, ale pozwala na uzyskiwanie wysokiej efektywności rozrodu. Stado podstawowe
każdego gospodarstwa, niezależnie od tego, czy posiada ten sam materiał genetyczny, może wykazywać specyficzny dla siebie przebieg cyklu płciowego,
dlatego stosowanie elementów sterowania tym cyklem wymaga ścisłej współpracy hodowcy z lekarzem weterynarii.
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6.5. Indukcja luteolizy
W badaniu na ciążę stwierdza się zwykle pewien procent loch, które nie zaszły
w ciążę i nie wykazały cyklicznej rui. Stan na jajnikach zwykle nie jest znany,
a lochy te należałoby ponownie wprowadzić w cykl produkcji i włączyć do grupy. W tym celu, nie wcześniej niż 35 dni po ostatnim kryciu, można zastosować
analog prostaglandyn F2α do indukcji luteolizy i po 24 godz. iniekcję eCG lub peforeliny. Doświadczenia terenowe pokazują, że takie działanie pozwala w 80%
na wywołanie rui przypadającej na 3 do 5 dni od podania eCG lub peforeliny.

6.6. Indukcja porodów
Podanie analogu prostaglandyny F2α służy także do wywołania porodu. Mimo
synchronizacji rui i pokrycia loch w tym samym czasie nie zawsze porody
u wszystkich loch odbywają się w jednakowym terminie. Ciąża u lochy trwa
114 dni, ale może się wydłużyć o 10, a nawet więcej dni. Zadaniem indukcji porodu jest zainicjowanie akcji porodowej i spowodowanie wystąpienia porodu
w określonym czasie. Aby zastosować indukcję porodu, konieczna jest dokładna
znajomość ilości dni ciąży u danej lochy. W ostatnich dniach ciąży płody bardzo
intensywnie rosną. Zbyt wcześnie urodzone nie mają dostatecznie wykształconego odruchu ssania, mogą rodzić się z niedowagą lub być osłabione, co może
prowadzić do zwiększonych upadków w pierwszych dniach po porodzie.
Prostaglandyny podaje się nie wcześniej niż w 113 dniu ciąży, jeżeli dniem pierwszym jest następny dzień po ostatnim pokryciu lub inseminacji. Po podaniu
preparatu najwięcej porodów rozpoczyna się po około 24-36 godzinach. Czas
ten może być krótszy, spowodowany zwykle naturalnie przebiegającą regulacją
hormonalną, lub dłuższy, nawet powyżej 72 godzin. Indukcja porodu ułatwia
nadzór nad wyproszeniami i tym samym pomaga zmniejszyć straty prosiąt. Podanie maciorom oprócz prostaglandyny także, w razie konieczności, oksytocyny (w odpowiedniej dawce i czasie) pozwala skrócić poród, dzięki czemu akcja
porodowa nie jest dla nich tak wyczerpująca.
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7. STEROWANIE ROZRODEM LOCH W STADACH
PODZIELONYCH NA GRUPY
Sterowanie rozrodem, by utrzymać stabilne ilościowo grupy i zachować stały rytm
produkcji, jest jak prowadzenie samochodu - wymaga poznania teorii, zdobycia
umiejętności praktycznych i nabrania doświadczenia. Znajomość zagadnień dotyczących rozrodu świń stanowi podstawę do wprowadzania w gospodarstwach
zajmujących się produkcją prosiąt nowoczesnej technologii i organizacji produkcji. Szczególne zadanie spoczywa tu na lekarzu weterynarii, który powinien być
tym instruktorem, który dokładnie pokaże, na czym polega sterowanie rozrodem
i pomoże korygować błędy, do czasu opanowania tej sztuki przez rolnika. Rolnik
musi posiąść wiedzę o przebiegu cyklu płciowego, znać i umieć posługiwać się
„narzędziami”, którymi w ten cykl można zaingerować oraz posiadać umiejętność
obserwacji i interpretacji objawów rujowych. Prawidłowo prowadzona produkcja
w grupach jest wtedy, kiedy wszystkie, bez wyjątku (!), lochy i loszki tworzące jedną grupę wejdą w ruję i będą pokryte w przeciągu maksymalnie trzech dni. Każde odstępstwo od tego wymogu oznacza, że sztuka, która wcześniej lub później
wejdzie w ruję, będzie wymagała doglądania i indywidualnego zajmowania się
nią nie tylko w czasie rui i krycia, ale także w czasie porodu, a jej prosięta będą
odbiegały wiekiem od pozostałych prosiąt w grupie.

Najtrudniejszym zadaniem w gospodarstwach prowadzących
produkcję prosiąt w oparciu o planowe i rytmiczne proszenie się
grup loch, jest utrzymanie tych grup w jednakowej liczebności
i maksymalne skrócenie okresu wyproszeń wszystkich
loch danej grupy.

8. WYKORZYSTANIE SYNCHRONIZACJI RUI DO TWORZENIA
GRUP PODCZAS REORGANIZACJI STADA
Proces tworzenia zsynchronizowanych grup loch wymaga dokładnego zaplanowania. Przed podziałem stada na grupy należy się zastanowić i wybrać odpowiedni rytm produkcji. Do wyliczenia ilości grup można posłużyć się wzorem:
długość okresu międzymiotu w tyg. (21)
rytm produkcji w tygodniach (3)
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= ilość grup (7)

W zależności od gospodarstwa i jego wielkości na reorganizację stada potrzeba
około pół roku. Jeżeli każda z utworzonych grup się wyprosi, wówczas można mówić o zakończeniu przejścia na system produkcji oparty o grupy technologiczne.
Stopniowej synchronizacji loch dokonuje się przez odpowiednie dopasowanie terminów odsadzenia. Trzon każdej grupy stanowią lochy odsadzane w określonym
czasie. Odsadzenia powinny następować w odstępach całotygodniowych. Dzięki
temu poszczególne czynności wypadają zawsze w tych samych dniach tygodnia
i umożliwiają racjonalne planowanie zajęć w chlewni. Aby opóźnić wystąpienie
rui, albo odsadza się lochy w późniejszym terminie, albo podaje im preparat
do synchronizacji rui, powodujący opóźnienie jej wystąpienia. Obie metody
można ze sobą łączyć. Wydłużenie okresu karmienia może jednak spowodować
nadmierne wyeksploatowanie lochy, czego konsekwencją mogą być problemy
z wystąpieniem regularnej rui. Lochom odsadzanym, u których chcemy opóźnić
termin wystąpienia rui o kilka lub kilkanaście dni, należy rozpocząć podawanie
preparatu do synchronizacji w dniu odsadzania prosiąt lub 12 godz. przed odsadzeniem.
Tabela 3

Przykład tworzenia jednej grupy loch spośród grup loch
o zbliżonym okresie wyproszenia przy użyciu altrenogestu

P – poród, O – odsadzenie, A – altrenogest
W powyższej tabeli przedstawiono możliwość łączenia w jedną grupę loch, których terminy porodów rozciągają się na okres czterech tygodni. W grupie trzeciej prosięta odsadzane są po 4 tygodniach. Do tej grupy dołączane są lochy,
które wyprosiły się wcześniej lub później. Po 4 tygodniach odsadzane są też
prosięta w grupach pierwszej i drugiej, ale dla opóźnienia wystąpienia rui o tydzień (grupa 2) lub o dwa tygodnie (grupa 1) od dnia odsadzenia prosiąt do dnia
odsadzenia prosiąt od loch grupy trzeciej lochy grup 1 i 2 otrzymują altrenogest.

31

Możliwe jest też skrócenie okresu karmienia, czego przykładem są lochy grupy
czwartej. Po 4-6 dniach od odsadzenia (grupy 3 i 4) lub zaprzestania podawania
altrenogestu (grupy 1 i 2) wszystkie lochy jednocześnie będą wykazywały ruję.
Stosowanie altrenogestu u loch i loszek musi być staranne i prawidłowe. Preparat podaje się doustnie, raz dziennie, najczęściej z paszą. Odstępy pomiędzy
poszczególnymi podaniami preparatu powinny być stale jednakowe, to znaczy,
że należy go podawać zawsze przed tą samą porą karmienia i w pełnej dawce.

9. USTALENIE RYTMU PRODUKCJI
Różnorodność rytmów produkcji pozwala na wybór takiego wariantu, który
najlepiej pasuje do danego gospodarstwa - jego pomieszczeń i wielkości stada. Wybór rytmu produkcji określa zarazem na ile grup loch należy podzielić
stado podstawowe. Cykl reprodukcyjny wyrażony w liczbie tygodni dzielimy
przez liczbę tygodni określających rytm produkcji i wynik daje nam konieczną
liczbę grup technologicznych. Jeżeli cały cykl reprodukcyjny (inaczej mówiąc długość okresu międzymiotu) wynosi 147 dni, czyli 21 tygodni to przy rytmie
trzytygodniowym stado podstawowe trzeba prowadzić w podziale na siedem
grup technologicznych (21: 3 = 7).
Tabela 4

Najważniejsze parametry przykładowych rytmów produkcji
Odstępy
pomiędzy synchronizowanymi grupami
w tygodniach

Wiek przy
odsadzeniu
w tygodniach

Długość
jednego cyklu
w tygodniach

Ilość synchronizowanych
grup

Konieczna
ilość oddziałów
porodowych

jednotygodniowy

1

4

21

21

6

dwutygodniowy

2

4

21

10

3

trzytygodniowy

3

4

21

7

2

trzytygodniowy

3

3

20

6

2

czterotygodniowy

4

3

20

5

2

czterotygodniowy

4

4

21

5

2

pięciotygodniowy

5

3

20

4

1

sześciotygodniowy

6

4

21

3

1

Rytm produkcji
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Rytm produkcji i jego parametry muszą być tak dobrane, by wpasowywały się
w możliwości stanowiskowe chlewni i dawały obsłudze maksymalny komfort
pracy. Przedstawione w tabeli przykłady są tylko swego rodzaju wskazówką.
Możliwa jest indywidualna modyfikacja w ramach danego rytmu, np. skrócenie
lub wydłużenie okresu karmienia, dopasowanie liczby grup do liczby oddziałów
porodowych itp. Rytm trzytygodniowy preferowany jest do stosowania w stadach o wielkości od kilkudziesięciu do ok. 400 loch. Miejmy nadzieję, że stada
o tej liczebności będą wkrótce stanowić największy odsetek wśród polskich producentów trzody chlewnej. Stada powyżej 300-400 loch produkują najczęściej
w rytmie tygodniowym.
W rytmie trzytygodniowym powtarzające się co 3 tygodnie wyproszenia i pod
tym kątem ustawiona organizacja pracy w grupach dobrze pasują do długości biologicznego cyklu rujowego loch liczącego 21 dni. Lochy powtarzające
ruję łatwo jest wówczas włączyć ponownie do grupy, nawet bez stosowania
elementów sterowania rozrodem. Aby system się zazębiał, stado podstawowe
należy podzielić na 7 grup loch. Rytm 3-tygodniowy pozwala na 4-tygodniowy
okres laktacji. To z kolei korzystnie wpływa na zdrowotność lochy i prosiąt odsadzonych. W rytmie trzytygodniowym wymagane są dwa oddziały porodowe,
które zasiedlane są naprzemiennie, co 6 tygodni z odstępem 3 tygodni pomiędzy poszczególnymi grupami.
Na jeden cykl w oddziale porodowym składa się:
■ 1 tydzień – okres aklimatyzacji (między wprowadzeniem loch do porodówki a porodem);
■ 4 tygodnie – okres karmienia;
■ 1 tydzień – przerwa higieniczna (sprzątanie, dezynfekcja).

10. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Harmonogram zadań do wykonania w wyznaczonych dniach i tygodniach dotyczy przede wszystkim najważniejszych (strategicznych) czynności w chlewni.
Należą do nich wykrywanie rui, krycie lub inseminacja, nadzorowanie porodów,
odsadzanie prosiąt. Harmonogram nie uwzględnia oczywiście tych zadań, które
należą do codziennych obowiązków (żywienie, kontrola zdrowotności itp.). Można go natomiast dowolnie uzupełniać o inne, związane z rytmem produkcji czynności (kontrola ciąży, zabiegi profilaktyczne – szczepienia, odrobaczanie itp.).
Jeżeli założeniem jest, by wszystkie lochy w grupie zostały skutecznie pokryte
w pierwszej połowie tygodnia, wówczas porody będą miały miejsce w drugiej
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połowie, ponieważ średnia długość ciąży to 16 tygodni plus 2-3 dni. Zatem locha pokryta we wtorek powinna wyprosić się w czwartek. Są to oczywiście założenia czysto teoretyczne, gdyż w przyrodzie możliwe są pewne odchylania.
Termin odsadzania prosiąt jest zależny od ilości dni, jakie upływają między odsadzeniem, a skutecznym pokryciem. W każdym stadzie i dla każdej rasy/linii
hodowlanej ten średni okres może być różny, najczęściej wynosi 5-7 dni. Jeżeli
5 dni wówczas odsadzamy w czwartek, jeżeli siedem to należy odsadzić już we
wtorek, by okres krycia przypadał na pierwsze dni tygodnia.
Tabela 5

Przykładowy rozkład strategicznych czynności w chlewni
Ruja

Porody

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Krycie/Inseminacja

Ciąża 114-115 dni =
16 tyg. + 2-3 dni

Odsadzanie

Ponowna ruja

Czwartek

Poniedziałek Wtorek

Karmienie 28 dni
Krycie/Inseminacja
= 4 tyg.

Jeżeli stado prowadzone jest w rytmie tygodniowym wówczas wszystkie strategiczne czynności wykonywane są w każdym tygodniu. Zdecydowanie inaczej
sytuacja przedstawia się w stadzie o trzytygodniowym rytmie produkcji. Tam
w jednym tygodniu jest wykrywanie rui i krycie loch jednej grupy. W następnym tygodniu proszą się lochy innej grupy. Po tym tygodniu przypada odsadzanie prosiąt od grupy loch, która tydzień później będzie wchodziła w ruję.
W ten sposób każda z wcześniej nazwanych strategicznych czynności przypada
na oddzielny tydzień. Pozwala to na wyłączne koncentrowanie się w wyznaczonych dniach na tylko jednym zasadniczym zadaniu.
Tabela nr 6 obrazuje dwa zagadnienia – terminy krycia, porodów, odsadzenia
i ponownego krycia danej grupy loch oraz strategiczne czynności do wykonania w określonych tygodniach roku w odniesieniu do poszczególnych grup
w rytmie 3-tygodniowym przy 26-28-dniowym okresie karmienia. Na przykład,
jeżeli grupa nr 1 zostanie pokryta w pierwszym tygodniu kalendarzowym (TK),
wówczas wyprosi się po 16 tygodniach – w 17 TK, odsadzona będzie cztery tygodnie później – w 21 TK i ponownie pokryta będzie w następnym tygodniu,
czyli w 22 TK.
Zaznaczona kolorem komórka tabeli pokazuje, że jeżeli krycie przypada na dany
tydzień (w tabeli 22 TK) to w tym samym tygodniu nie wypada żadna z pozostałych czynności strategicznych. Dopiero następny 23 TK jest tygodniem wy-
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proszeń, a kolejny 24 TK, tygodniem odsadzeń. Ostatnia kolumna tabeli obrazuje ponowne krycie, a zaznaczona kolorem komórka oznacza ten sam 22 TK co
w drugiej kolumnie.
Tabela 6

Przykładowy rozkład strategicznych czynności w tygodniach
w odniesieniu do poszczególnych grup w rytmie trzytygodniowym
przy 26-28 dniach karmienia
Nr
grupy

Krycie

Okres
ciąży

Porody

Okres
karmienia

Odsadzenia

Okres
O-K

Krycie

1

1

16

17

4

21

1

22

2

4

16

20

4

24

1

25

3

7

16

23

4

27

1

28

4

10

16

26

4

30

1

31

5

13

16

29

4

33

1

34

6

16

16

32

4

36

1

37

7

19

16

35

4

39

1

40

1

22

16

38

4

42

1

43

2

25

16

41

4

45

1

46

3

28

16

44

4

48

1

49

4

31

16

47

4

51

1

52

5

34

16

50

4

2

1

3

6

37

16

1

4

5

1

6

7

40

16

4

4

8

1

9

1

43

16

7

4

11

1

12

2

46

16

10

4

14

1

15

3

49

16

13

4

17

1

18

4

52

16

16

4

20

1

21

5

3

16

19

4

23

1

24

6

6

16

22

4

26

1

27

7

9

16

25

4

29

1

30

Kolorem żółtym zaznaczone są liczby pokazujące numery poszczególnych grup.
Kolorem niebieskim zaznaczone są kolejne tygodnie roku.
Kolorem czerwonym zaznaczona jest długość danego okresu w tygodniach
Okres O-K - oznacza okres od odsadzenia do pokrycia
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11. GŁÓWNE ZALETY PODZIAŁU STADA NA GRUPY LOCH
■

Lepsze efekty ekonomiczne i lepsze wykorzystanie czasu pracy

W gospodarstwach produkujących świnie w sposób tradycyjny, gdzie cykl
każdej lochy jest indywidualny, rolnik rozrywany jest każdego dnia pomiędzy
wieloma ważnymi czynnościami, które musi wykonać. Warunkiem prowadzenia wygodnego życia jest posiadanie zarówno pieniędzy, jak i wolnego czasu.
Człowiek poszukuje odpowiedzi na zadawane sobie często proste pytanie: „Jak
pracując mniej, zarabiać więcej?” Jedną z nauk, której nazwę rzadko słyszymy,
jest prakseologia. Nauka ta zajmuje się ogólną teorią sprawnego działania. Formuje zasady, prawidłowości i reguły postępowania ukierunkowane na osiągnięcie celu w sposób najbardziej skuteczny, ekonomiczny i oszczędny. Obejmuje
wszystkie rodzaje aktywności człowieka. Stanowi teoretyczną podstawę dla naukowej organizacji pracy. Głównym zadaniem prakseologii jest uświadomienie,
sformułowanie, uzasadnienie i systematyzacja zaleceń ogólnych i przestróg dotyczących sprawności i skuteczności działań, tzn. ich praktyczności. Najprościej
ujmując, jest to nauka o dobrej robocie.
Efektywne wykorzystanie czasu pracy i równoczesne osiągnięcie jak najwyższej
wydajności było podstawą do opracowania technologii produkcji w oparciu
o zsynchronizowane grupy loch. Aby praca mogła być wydajna, musi być wykonana w określonym czasie. Odpowiednia organizacja pracy pozwala z jednej
strony na oszczędność czasu, jaki poświęcamy na wykonanie danej czynności,
z drugiej zaś na uzyskanie lepszego efektu tej pracy, ponieważ wykonujący tę
pracę skoncentrowany jest na konkretnym zadaniu. Czas odgrywa niewątpliwie
ważną rolę w całej organizacji czynności zawodowych i pozazawodowych. Dla
wielu rolników doba staje się za krótka na załatwienie wciąż przybywających
obowiązków. Każdy obywatel nowoczesnego społeczeństwa pragnie, by oprócz
zajęć zawodowych, pozostawało też wystarczająco dużo czasu na życie osobiste i rodzinne. I tu okazuje się, że ten czas jest trudny do wygospodarowania.
Dokładne zaplanowanie zajęć i skrócenie okresu przebywania w chlewni to nie
tylko kwestia wolnego czasu. Duże zagęszczenie zwierząt w chlewni powoduje podwyższoną koncentrację szkodliwych dla człowieka pyłów i gazów. Coraz
częściej u osób zajmujących się obsługą w takich obiektach, stwierdza się choroby alergiczne i schorzenia układu oddechowego. Przebywanie w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku, należy zatem ograniczać do niezbędnego minimum. Zaplanowanie zajęć w stosunku do grupy zwierząt jest zdecydowanie
bardziej efektywne niż w stosunku do pojedynczego zwierzęcia. Przepędzając
jedną lochę z kojca do kojca stracimy prawie tyle samo czasu jak byśmy przepę-
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dzali np. 10 loch. W przeliczeniu na jedno zwierzę, czas poświęcony dla jednej
lochy z grupy jest dziesięciokrotnie krótszy niż w przypadku pojedynczej lochy.
Taka prawidłowość pojawia się przy każdej czynności.
Dzięki planowej pracy z większymi grupami zwierząt, hodowca może pracować
bardziej skutecznie i efektywnie. W rezultacie może zredukować swój czas pracy
nawet o 30%. Uzyskane oszczędności czasu pracy pozwalają na ograniczenie liczby pracowników lub wykorzystanie tego czasu na inne zajęcia. Dzięki zastosowaniu szczegółowego planu pracy możliwe jest ograniczenie zajęć w weekend do
niezbędnego minimum. Na przykład, jeśli odsadzanie prosiąt przeprowadzi się
w czwartek, to większa część loch po odsadzeniu będzie inseminowana w poniedziałek lub wtorek. Lochy te będą się prosić po ok. 114 dniach, czyli w czwartek
lub piątek, a więc znowu z pominięciem weekendu. Podobnie, odpowiednie rozplanowanie grup w stosunku do rytmu produkcji pozwala na wygospodarowanie
wolnego czasu na krótki urlop. Czasu, w którym wystarczy tylko obsługa żywienia
i doglądania zwierząt bez potrzeby wykonywania innych ważnych czynności.
■

Kontrola rui, wzrost skuteczności i redukcja kosztów inseminacji

Podstawowym warunkiem powodzenia prowadzonego rozrodu jest prawidłowe
wykrycie rui i określenie optymalnego terminu wykonania zabiegu unasieniania.
Wiele gospodarstw, które wprowadziły u siebie system grupowy, osiągnęło poprawę w rozrodzie zwierząt tylko dlatego, że przeznaczono w nich więcej czasu
na stymulację i kontrolę rui. Jeżeli jednocześnie odsadza się prosięta od większej
liczby loch, to ruja u wszystkich loch z tej grupy powinna wystąpić w zbliżonym
czasie. U niektórych loch, zwłaszcza w gorszych warunkach utrzymania lub odsadzanych pojedynczo, może wystąpić tzw. cicha ruja. W grupie jednocześnie odsadzonych loch prawdopodobieństwo wystąpienia cichej rui jest znacznie mniejsze,
ponieważ zachowanie loch, u których ruja wystąpiła powoduje silniejsze objawy
rujowe u pozostałych loch w grupie. Daje to możliwość dokładniejszej obserwacji
przebiegu rui i lepsze szanse na skuteczne unasienienie. Wyższa skuteczność unasieniania to redukcja kosztów. Jednorazowe zamówienie większej partii nasienia
dla całej grupy loch sprawia, że koszt jednej porcji jest niższy niż przy zamawianiu
pojedynczych porcji, pozwala też na lepsze wykorzystanie porcji nasienia
■

Badanie na ciążę

Wczesna i pewna diagnostyka ciąży u loch jest bardzo ważna dla określenia
liczby nieproduktywnych dni. Dużą pewność diagnozy daje badanie ultrasonograficzne, które w przypadku świń stało się najbardziej popularne spośród
wszystkich zwierząt gospodarskich. U loch w warunkach fermowych już od
21 dnia ciąży diagnostyka ultrasonograficzna może być przeprowadzana szyb-
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ko i miarodajnie. Konieczne jest jednak powtórne badanie potwierdzające ciążę
po 35 dniu, aby wykluczyć wczesną śmierć i resorpcję zarodków. Dla sprawnego
przeprowadzania diagnostyki ciąży u loch najlepiej podczas jednej wizyty diagnosty poddawać badaniu lochy po trzech i sześciu tygodniach od pokrycia.
Wówczas liczba badanych loch jest na tyle duża, by pozwolić na redukcję kosztów badania jednostkowego.
■

Lepsza kontrola porodu i opieka nad noworodkiem

Asystowanie podczas porodów zmniejsza śmiertelność prosiąt w okresie okołoporodowym, przeciwdziała upadkom w pierwszych dniach po porodzie i zapobiega zróżnicowanemu rozwojowi prosiąt w miocie. Skoncentrowanie porodów
wszystkich loch danej grupy na jak najkrótszy okres (2-3 dni) daje możliwość
lepszej kontroli nad ich przebiegiem.
Wydalanie płodów w czasie porodu powinno przebiegać w miarę regularnie.
Jeżeli czas między kolejno wydalanymi płodami jest dłuższy niż 15-20 minut
wówczas u rodzących się prosiąt może dochodzić do niedotlenienia, a czasami
wręcz uduszenia. Dokładna obserwacja przebiegu porodu pozwala na interwencję farmakologiczną lub pomoc porodową we właściwym czasie. Obecność
przy porodzie może też zapobiec uduszeniu się prosiąt „urodzonych w czepku”,
czyli takich, którym oderwany kawałek łożyska zakrywa po porodzie pysk i nozdrza uniemożliwiając oddychanie.
Prosięta rodzą się z niewielkim zapasem energetycznym. Jego uzupełnienie
może nastąpić tylko poprzez szybkie pobranie odpowiedniej ilości siary. Prosięta wykazujące dużą żywotność po urodzeniu niezwłocznie przystępują do
poszukiwania sutka i ssania. Prosięta słabe lub osłabione w wyniku wydłużonego porodu nie wykazują takiej aktywności i często znacznie później przystępują
do pobierania siary. Późniejsze pobranie siary to także znacznie mniejsza ilość
przyjętych z siary przeciwciał, a tym samym większa wrażliwość na zachorowania. Po porodzie temperatura ciała prosiąt spada o 1 do 4°C. Im szybciej prosię
obeschnie i znajdzie się na macie grzewczej lub pod promiennikiem tym utrata
temperatury ciała jest mniejsza, a powrót do temperatury 39°C krótszy. Opóźnione pobranie siary i znaczna obniżka temperatury ciała powoduje upadki lub
zahamowanie wzrostu w pierwszych dniach życia, zwiększoną podatność na
choroby i w konsekwencji gorszy rozwój w całym okresie odchowu i tuczu. Ponad 80% upadków prosiąt ssących przypada na pierwszy tydzień życia, z czego
ponad 60% w pierwszych trzech dniach. Stała obecność przy porodzie i możliwość ingerencji przy zaobserwowaniu agresywnego zachowania lochy w stosunku do nowonarodzonych prosiąt może uchronić miot przed jego utratą.
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■

Synchronizacja porodów

Procesy przebiegające w naturze mają pewną dozę tolerancji czasowej. Tak też
jest w kwestii długości ciąży u loch. Prawidłowy przebieg ciąży kończy się porodem po 114 dniach. Obserwuje się przypadki przenoszenia ciąży o kilka dni. Aby
przeciwdziałać wydłużaniu się ciąży i występowaniu porodów poza zaplanowanym okresem np. między środą a piątkiem, można zainicjować akcję porodową poprzez podanie prostaglandyn. Do większości porodów po podaniu tego
środka dochodzi po upływie ok. 12 godzin. Indukcja porodu jest to zainicjowanie akcji porodowej i spowodowanie wystąpienia porodu w określonym czasie.
Bardzo niebezpieczne jest wywołanie tym sposobem przedterminowego porodu, ponieważ prosięta przedwcześnie urodzone są niezdolne do życia. Są słabe,
nie wykazują odruchu ssania i padają wkrótce po urodzeniu.
■

Wyrównywanie miotów

Przenoszenie prosiąt od lochy do lochy wynika przede wszystkim z tego, że jedna urodziła ich za dużo, a inna za mało. Prosięta mogą być wymieniane tylko
pomiędzy lochami proszącymi się mniej więcej w tym samym czasie. Zapewnia
to tworzenie grup technologicznych i porody kilku lub kilkunastu loch w jednym terminie. Każde prosię powinno pobrać siarę w optymalnej ilości od swojej
matki, dlatego przenosi się je nie wcześniej niż dobę po porodzie, nadzorując
jednocześnie równomierne pobranie siary przez wszystkie prosięta z nadliczbowego miotu.
Dosadzanie obcych prosiąt do lochy nie powinno następować później niż
48 godzin po porodzie, gdyż po tym czasie locha wstrzymuje produkcję mleka
w częściach wymienia, z których nie jest regularnie pobierany pokarm, przez co
dosadzane prosięta nie będą dostatecznie wykarmione. Z nadliczbowego miotu odbieramy zawsze najsilniejsze prosięta. Pozostawienie przy matkach prosiąt
słabszych daje im większe szanse na przeżycie. Przenosząc prosięta do innego
miotu zwracać należy też uwagę na wielkość prosiąt łączonych. Dobrze jest, kiedy waga łączonych w jeden miot prosiąt jest zbliżona.
■

Łatwiejsze żywienie

Wszystkie zwierzęta powinny być karmione paszą zbilansowaną pod względem
wartości pokarmowej, dostosowaną do ich wieku i masy ciała, odpowiadającą
ich potrzebom fizjologicznym, zapewniającą dobrą kondycję lub maksymalną
wydajność. Nowoczesne żywienie świń jest bardzo szczegółowo opracowywane, aby przy możliwie najmniejszym koszcie osiągnąć jak najlepsze rezulta-
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ty. Jakość, wartość i ilość paszy dostosowywana jest do poszczególnych grup
technologicznych świń. W stadzie podstawowym stosuje się podział na sektory
odpowiadające fazom cyklu reprodukcyjnego i odpowiednio do niego dostosowane jest żywienie. Dlatego podział stada na zsynchronizowane grupy produkcyjne loch pozwala z łatwością prowadzić żywienie zgodne z wyznaczoną tzw.
krzywą żywienia loch. Podobnie wygląda sprawa żywienia w odchowalni i tuczarni. Dawki pokarmowe i rodzaj paszy są dokładnie dostosowane dla każdej
grupy wiekowej i wagowej, by osiągnąć jak najlepsze przyrosty wagowe. Każde
odchylenie od takiego sposobu żywienia powoduje albo straty materialne (karmienie tuczników drogimi, wysokojakościowymi paszami dla prosiąt i warchlaków) albo problemy zdrowotne (karmienie prosiąt i warchlaków paszami przeznaczonymi dla tuczników). Skarmianie niezbilansowanych dawek i mieszanek
paszowych niedostosowanych do wieku świń powoduje straty, gdyż duża część
składników może pozostać niewykorzystywana przez organizm zwierzęcia i wydalona wraz z kałem i moczem.
■

Łatwiejsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych i leczniczych

Trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne gospodarstwo produkujące świnie bez odpowiednio opracowanego programu ochrony zdrowia. Wiele
zabiegów musi być wykonanych w dokładnie określonym wieku lub fazie produkcji. Prowadzenie stada w grupach technologicznych pozwala na wykonywanie większości zabiegów rutynowo. Nie trzeba zwierząt do zabiegu specjalnie
wyselekcjonowywać, ponieważ znalezienie się grupy loch, prosiąt czy warchlaków w danej fazie bądź etapie produkcji automatycznie powoduje konieczność
wykonania danego zabiegu. Dotyczy to zarówno szczepień, jak i metafilaktycznego stosowania chemioterapeutyków. W większości przypadków od terminowego przeprowadzenia tych zabiegów i bez pominięcia jakichkolwiek zwierząt
zależy ich skuteczność. Leczenie jednorodnej pod względem masy ciała grupy
świń jest też dużo prostsze niż pojedynczych zwierząt, ponieważ można zastosować dla wszystkich tę samą dawkę leku, niezależnie od formy podania – w iniekcji, w wodzie do picia czy w paszy leczniczej.
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■

Poprawa higieny produkcji dzięki zastosowaniu metody „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste” oraz wprowadzeniu przerwy
higienicznej

Wraz z rosnącą liczbą i liczebnością stad zwiększa się zagrożenie czynnikami
chorobotwórczymi, które mogą osłabić stan zdrowotny zwierząt, pogorszyć
jakość produkowanego żywca lub doprowadzić do nagłego załamania opłacalności produkcji. Poprawa higieny produkcji może temu w znaczny sposób
zapobiec.
Dobrą praktyką w gospodarstwach hodujących i produkujących świnie jest
stosowanie powszechnie znanej, ale wciąż nie zawsze stosowanej w naszych
chlewniach, zasady «całe pomieszczenie pełne – cale pomieszczenie puste». Podział stada na grupy technologiczne bez wątpienia sprzyja takiemu zasiedlaniu
pomieszczeń i przerywaniu łańcucha zakażeń. Stały wzrost zagęszczenia zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich powoduje rosnącą koncentrację czynników chorobotwórczych w powietrzu i negatywne zmiany klimatu w chlewni.
Jednym z głównych filarów poprawy higieny produkcji jest odpowiednio prowadzona dezynfekcja. W gospodarstwach, w których mamy do czynienia z kontynuacyjnym zasiedlaniem pomieszczeń, trudno, w obecności zwierząt, dokonać skutecznej dezynfekcji. Stosując zasadę «całe pomieszczenie pełne – cale
pomieszczenie puste» niedopuszczalne jest pozostawianie w pomieszczeniu
zwierząt z wcześniejszej obsady i wprowadzenie do niego kolejnych zwierząt.
Pomieszczenia po każdym opróżnieniu są czyszczone, myte i dezynfekowane
oraz pozostają przez pewien czas niezasiedlone, co pozwala na ich osuszenie,
a w razie konieczności także ogrzanie przed kolejnym wstawieniem zwierząt.
Dzięki takiemu postępowaniu niebezpieczeństwo zakażenia nowowprowadzanych zwierząt zostaje sprowadzone do minimum.
■

Dokładne prowadzenie dokumentacji w stadzie daje możliwość stałej
kontroli efektów produkcji

Jednym z powodów strat w produkcji trzody chlewnej jest występowanie schorzeń o przebiegu podklinicznym, często niezauważalnym zarówno dla właściciela zwierząt jak i opiekującego się stadem lekarza weterynarii. Schorzenia te
pozostając nie diagnozowane, w znacznym stopniu wpływają na spadek produkcyjności i zmniejszenie konkurencyjności danego gospodarstwa. Utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego stada, czy też w razie potrzeby jego poprawa,
nabiera dlatego szczególnej wagi. Celowa i partnerska współpraca pomiędzy
właścicielem zwierząt i lekarzem weterynarii wymaga od obu stron pełnego
zaangażowania. Podstawą tej współpracy jest stałe zbieranie i analiza danych
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z gospodarstwa. Dla wykrycia i przeciwdziałania stratom powodowanym przez
trudne do zdiagnozowania choroby konieczna jest wiedza o wynikach produkcji. Dlatego podstawą dobrej pracy gospodarstwa jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Powinna ona zawierać indywidualne dane poszczególnych
zwierząt oraz dane zbiorcze grupy technologicznej. Tylko w taki sposób można
ocenić i porównać wyniki produkcyjne poszczególnych zwierząt lub grup. Bez
informacji o wydajności każdej z loch trudno podejmować decyzję o ich brakowaniu czy pozostawieniu w stadzie.
Informacja grupowa o częstotliwości powtórek rui, skuteczności pokrycia czy
ilości poronień może wskazywać na toczący się w stadzie loch proces chorobowy, którego objawy ogólne nie są wyraźnie zauważalne. Podobnie jest w grupach prosiąt, warchlaków i tuczników. Bieżąca informacja o przyrostach masy
ciała, stopniu wykorzystania paszy, zachorowaniach i ilości upadków jest bardzo
ważnym wskaźnikiem zdrowia w grupie czy stadzie. Jeżeli się nie kontroluje i nie
porównuje tych parametrów, to nie ma możliwości kontroli i poprawy wyników
produkcji. Nie ma też możliwości porównania własnych wyników z wynikami
innych hodowców i producentów.
■

Wykorzystanie budynków

Prowadząc produkcję grupową i znając osiągane wyniki można optymalnie wykorzystać wszystkie pomieszczenia w chlewni. Dopasowanie wielkości oddziałów w odchowalni i tuczarni jest uwarunkowane ilością stanowisk w porodówce
i średnią liczbą odsadzanych prosiąt od lochy w miocie. Głównym wyznacznikiem wielkości stada jest ilość pomieszczeń i stanowisk porodowych. Wyposażenie tych stanowisk jest najdroższe i zwykle jest w pełni wykorzystywane.
W pozostałych sektorach istnieje większa elastyczność, np. poprzez zakup lub
sprzedaż prosiąt lub warchlaków. Jeżeli pojemność poszczególnych sektorów
i pomieszczeń w danym gospodarstwie, prowadzącym produkcję w grupach
w systemie zamkniętym różni się od wymaganych, trzeba brać pod uwagę
ewentualną konieczność przebudowy bądź rozbudowy chlewni.
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12. PODSUMOWANIE
Zamysłem niniejszej broszury było przybliżenie hodowcom i producentom
trzody chlewnej metody produkcji opartej o zsynchronizowane grupy loch.
Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej wydajna metoda produkcji. Jak wcześniej wspomniałem, zwykle nie ciężką pracą ludzie się bogacą. W życiu trzeba
się uczyć nowości, trzeba podpatrywać jak to robią inni, którzy uzyskują lepsze
efekty. Czy nie lepiej, żeby praca była mądra, skuteczna, przyjemna i dawała jak
najlepsze efekty? Tak naprawdę dzięki tej publikacji każdy powinien zastanowić
się nad:
■ sposobem myślenia o organizacji pracy,
■ ilością czasu poświęcanego pracy, rodzinie i sobie,
■ zadbaniem o własne zdrowie i środki na określony komfort życia,
■ efektami produkcji, które sprostają wymogom wolnego rynku i pozwolą
odeprzeć konkurencję.
Na podstawie zużycia w Polsce preparatów służących do synchronizacji rui, które jest wielokrotnie niższe niż np. we Francji, Hiszpanii czy Niemczech, można
wnioskować, że ten system produkcji należy znacznie intensywniej propagować. Dla wielu gospodarstw w Polsce liczy się nie tyle komfort życia, co utrzymanie się na rynku przy zapewnionym minimum egzystencji. Jesteśmy krajem
o bogatej tradycji i do niedawna znaczącej pozycji w światowej produkcji świń,
dlatego należy aktywniej wprowadzać nowości technologiczne w tej dziedzinie,
aby w przyszłości nie zajmować się wyłącznie tuczem kontraktowym w oparciu
o zaimportowane prosięta. Czasami warto się jednak zastanowić jak myślą, co
wiedzą i co robią ci, którzy uzyskują lepsze efekty swojej pracy. Może wystarczy tylko robić zwykłe rzeczy niezwykle dobrze. Należy też podkreślić, że wysoki poziom produkcji zwierzęcej wymaga ścisłej i stałej współpracy rolników
z lekarzami weterynarii; jednych i drugich otwartych na wiedzę i nowości oraz
biorących aktywny udział w ustawicznym kształceniu zawodowym i wymianie
doświadczeń.
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