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Wykorzystać dzisiejsze
możliwości.
3

Szanowni
Państwo,
W poprzednim –
trzecim – wydaniu „Przewodnika w nowoczesnej hodowli” pisałem o ekscytacji i pokorze. Ta
pierwsza płynęła
z faktu połączenia firm PEN AR
LAN oraz Grupy Grimaud, światowego lidera genetyki różnych gatunków zwierząt. Obie firmy mają
w zakresie genetyki trzody chlewnej istotne osiągnięcia, a łącząc dziś swoje najlepsze
dotychczasowe doświadczenia, uzyskują potencjał, który już wkrótce może znacząco wpływać na wyniki produkcyjne hodowców na całym świecie. Dość wspo mnieć o za awan so wa niu prac w za kre sie sku tecz nej wal ki
z PRRS, o czym mo gli ście prze czy tać w po przed nim nu me rze Prze wod ni ka .
Nietrudno w takich okolicznościach o ekscytację. Jako biotechnolog cieszę się, że jestem razem z PEN AR LAN Polska uczestnikiem tych
wydarzeń, że bierzemy w nich czynny udział.
Jestem przekonany, że już wkrótce PEN AR LAN
Polska wzbogaci swoją ofertę o kolejne produkty, które będą znakomicie uzupełniały i wspierały umiejętności naszych Klientów, zwiększając możliwości zyskownej produkcji trzody.
Na bazie wieloletnich doświadczeń własnych,
hodowców współpracujących z PEN AR LAN
oraz głównego specjalisty ds. hodowli z PKM
Duda zbudowałem również wówczas tezę
o pokorze. Mądrej wartości niezwykle potrzebnej, gdy pracuje się z żywymi istotami,
z jakimi mamy przecież codziennie do czynienia. Rekomendują ją nawet doświadczeni ho-

dowcy, którzy podkreślają, że ciągle uczą się
czegoś nowego.
W oczekiwaniu jednak na pobudzające wyobraźnię przełomy w genetyce trzody i mając
za towarzysza w codziennej pracy „pokorę”,
warto skupić się na maksymalnym wyko rzy sty wa niu tych mo żli wo ści pro dukcyjnych, które już dziś oferuje współcze sna ge ne ty ka. A są one nie ma łe.
Zwięk sza nie zdro wot no ści i wy daj no ści
stada, zmniejszanie jego opóźnienia genetycznego, wysoka mięsność, plenność, czy
efektywne tempo wzrostu.
Te istniejące już możliwości potwierdza kolejny reportaż z gospodarstwa hodowlanego
współpracującego z PEN AR LAN. W gospodarstwie bra ci Lu bi szew skich uzy sku je
się 13,67 prosiąt od lochy. Także inne
wskaźniki jak odsadzenia, czy martwych
urodzeń są znakomite. W poprzednich
numerach pisaliśmy także o gospodarstwach państwa Karwatów i Olejniczaków
(30 prosiąt od lochy w roku), czy państwa
Ułasiuków 60,2 % mięsności.
Okazuje się, że wzorowo prowadzona hodowla pozwala w maksymalnym stopniu
wykorzystywać potencjał zwierząt, a to oczywiście przekłada się na konkretne zyski.
Wszystkie te przypadki charakteryzuje ścisła współpraca doradców PEN AR LAN
z hodowcami, która uzupełnia ich własną
wysoką wiedzę. Znamy przecież swoje zwierzęta najlepiej. Szkoda, że obsługując setki hodowców w Polsce zbyt często widzimy, jak możliwości oferowane przez współczesną genetykę nie są wykorzystywane. Oznacza to straty lub znacząco mniejsze zyski.

dzania fermą. Doradca PEN AR LAN Olga Piekarska pisała w poprzednim numerze o „dobrej organizacji rozrodu”. W bieżącym numerze, który trzymacie w ręku porusza temat
„właściwego postępowanie z lochami w okresie okołoporodowym”. Zapraszam do lektury
i refleksji nad aktualnie prowadzonym modelem zarządzania fermą. Jeśli wynikiem tych
rozważań będzie chęć spotkania się z doradcą PEN AR LAN, w celu przedyskutowania różnych kwestii, będzie nam niezwykle miło.
Sprzedaż materiału genetycznego nie jest
bowiem ostatecznym naszym celem. Naszym głównym celem jest spowodowanie,
by nasi Klienci osiągali maksymalne efekty produkcyjne. Mamy w tym ważny interes.
Przedstawione przypadki hodowców, którzy
pra cu ją na na szym ma te ria le od kil ku,
do kilkunastu lat i są naszymi najbardziej
efektywnymi „handlowcami”, najlepiej ten
interes uosabiają.
Połączmy więc wysiłki i osiągajmy wspólnie
rekordowe wyniki produkcyjne!

Stanisław Niemyjski
Prezes Zarządu
PEN AR LAN Polska

Kluczowe znaczenie dla zyskownej produkcji odgrywa też aspekt właściwego zarzą-
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NAIMA Evolution –
13 prosiąt odsadzonych
od lochy.
Doskonalenie… doskonałej lochy.

Grupa Grimaud i będąca jej najważniejszą częścią trzodową firma PEN AR LAN w poszukiwaniu dalszej poprawy
jakości genetycznej i poszczególnych parametrów u loch (plenność, jakość miotu...) sięga po najnowsze rozwiązania
technologiczne markery genetyczne wspomagające selekcję w zakresie genetyki ilościowej, po nowe kierunki selekcji.
Jakie cele PEN AR LAN wytyczyła sobie na najbliższe lata? Czego hodowcy mogą się po tych badaniach spodziewać?

Wzrost produktywności zwierząt hodowlanych, który dokonał się na przestrzeni ostatnich latach, możliwy był dzięki zastosowaniu
najnowszych osiągnięć z zakresu nauk zootechnicznych i biologicznych oraz zastosowaniu
metod statystycznych w szacowaniu genotypu zwierząt. To dzięki temu udało się wyprodukować zwierzęta o wyróżniającej się wartości hodowlanej, np. umożliwiającej uzyskanie licznego i o dobrych cechach potomstwa.
Choć więc w ostatnich dziesięcioleciach byliśmy świadkami spektakularnych postępów

w tym zakresie – w dużym stopniu właśnie
dzięki rezultatom badań genetyków firmy
PEN AR LAN – to rynek, hodowcy oraz przemysł
mięsny zgłasza dalsze oczekiwania. Wydajność
zwierząt musi być coraz większa, dlatego
PEN AR LAN dalej skupia wysiłki w celu znalezienia możliwości kolejnych przełomów.
To z myślą o rosnących wymaganiach rynku
i hodowców PEN AR LAN wprowadziła na najbliższe lata nowe cele hodowlane. Są nimi
dalsza poprawa wydajności loch i ich
plenności gospodarczej. Badania mają zaowocować wzrostem ilości i jakości prosiąt
urodzonych w miocie, poprawą wydajności użytkowej lochy (kariera lochy) oraz

jeszcze bardziej zwiększyć jedną z głównych
cech, powtarzanych przez polskich hodowców
zalet lochy Naima, jaką jest jej bezobsługowość oraz samodzielność do odsadzania
dodatkowych prosiąt.
Prowadzone od kilku lat badania zyskały dodatkowe wsparcie w wyniku strategicznego
połączenia operującej na całym świecie Grupy Grimaud i PEN AR LAN. Połączenie środków finansowych oraz zespołów badawczych i wymiana dotychczasowych wyników
nie pozostają bez wpływu na przebieg prowadzonych badań.
Systematyczna analiza wyników hodowlano-produkcyjnych osiąganych na fermach mul-
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Wykres 1. Porównanie wyników
poubojowych loszek ze stad
multiplikacyjnych NAIMA
z F1(LW X LR).

Łączenie możliwości
w Grupie Grimaud.
Już od 40 lat PEN AR LAN prowadzi selekcję swoich linii trzody chlewnej, posługując się genetyką ilościową i uzyskując wyniki świadczące o skuteczności stosowanych przez nas metod, co widać na przykładzie Redone.
W ciągu zaledwie 10 lat udało się osiągnąć następujące rezultaty:
• Zmniejszyć o 3 mm słoniny
• Zwiększyć o 10 cm² powierzchnię oka
polędwicy
• Skrócić czas tuczu o 6 dni
• Uzy skać wzrost licz by sut ków
+0.1 na rok,
• Zwiększyć liczbę prosiąt żywo urodzonych i odsadzonych o +0.1 na rok,
• W ciągu 4 lat zwiększyć wagę miotu
przy odsadzeniu prosiąt o +10kg.

Półtusze tuczników pochodzących od lochy NAIMA doskonale odpowiadają wymogom rynku europejskiego.

tiplikacyjnych oraz w terenie w ostatnim czasie, potwierdza wyraźne przyspieszenie w tej
dziedzinie. Wszystko wskazuje na to, że
w okresie krótszym niż 5 lat uzyskamy potencjał genetyczny Naima, umożliwiający
odsadzenia powyżej 13 prosiąt od lochy
z miotu bez konieczności stosowania dodatkowych, uciążliwych praktyk, takich jak
interwencje podczas porodów, dosadzanie
prosiąt do innej lochy czy wcześniejsze odsadzenia nadliczbowych prosiąt.

dowlanych, produkujących klasyczne loszki F1
(źródła oficjalne IFIP), wypada identycznie! Uzyskano dokładnie takie same wyniki, podczas
gdy NAIMA jest loszką chińsko-europejską zaledwie w połowie drogi selekcyjnej w kierunku udoskonalania tych cech. Jest to więc znaczący wynik programu selekcyjnego, który został wprowadzony 25 lat temu i osiągnął
ogromny sukces w całej Europie.

NAIMA Evolution:
„Ma pozwolić hodowcom odsadzać jeszcze
więcej dobrych jakościowo prosiąt”

Loszka NAIMA: światowy sukces
handlowy
Od 1993 roku selekcja loszek F1 NAIMA prowadzona była głównie w kierunku jakości tuszy
i przyrostów. Wyniki dla tych cech, uzyskiwane w różnych krajach, potwierdzają ich bardzo
wysoką jakość. Ocena umięśnienia tuszek NAIMA, pochodzących z ferm multiplikacyjnych
we Francji, w porównaniu z umięśnieniem uzyskiwanym w innych francuskich fermach ho-

Nr 1/(4)/2012

W 2010 roku sprzedano około 200 000 loszek NAIMA w Europie, z czego Niemcy,
a więc rynek europejski, uchodzący za najbardziej wymagający pod względem jakości tuszy, były jednym z większych odbiorców!

Dzięki możliwościom, jakie oferuje
nam ge no mi ka, mo że my uści ślić
i przyspieszyć selekcję ilościową poprzez selekcję wspomaganą markerami, zwiększając postęp genetyczny,
a w szczególności w zakresie cech o niskim
poziomie odziedziczalności, takich jak plenność czy cechy macierzyńskie, dla których
to kryteriów skuteczność wzrasta o 40%.
Genomika jest również doskonałym
narzędziem jeżeli chodzi o cechy trudniejsze do zmierzenia w sposób rutynowy, takie jak jakość mięsa czy tolerancja wobec patogenów. Nasi koledzy z Newsham są już w ostatniej fazie zatwierdzania markerów tolerancji na PRRS!
Dalej więc będziemy prowadzili skuteczną selekcję ilościową naszych linii, które
dodatkowo zostaną wsparte selekcją
wspomaganą markerami w celu przyspieszenia naszych prac w odpowiedzi na potrzeby hodowców i całej branży trzody
chlewnej.
Jesteśmy przekonani, że już wkrótce PEN
AR LAN Polska i Grupa Grimaud wzbogaci swoją ofertę o kolejne produkty, które
będą znakomicie wspierały hodowców,
umożliwiając im zwiększając zyskowności produkcji trzody.
Sandrin Dufeu
Główny Genetyk PEN AR LAN France

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl
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Tabela 1. Wyniki Naima GTTT, 2010 - 12,4 prosiąt odsadzonych z 11 124 miotów. Naima Evolution.
10 %
najlepszych
ferm Naima

6

Średnia
krajowa
Naima

10% France

Liczba chlewni

18,0

190,0

216,0

Liczba miotów

11397,0

88245,0

152 640

Urodzone całkowicie

14,5

14,1

14,6

Urodzone żywo

13,7

13,2

13,7

Martwo urodzone

0,8

0,9

1,0

Odsadzone w miocie

12,4

11,4

12,2

Odsadzone/lochę prod./rok

31,2

28,0

31,2

% strat na porodówkach

9,6

13

10,9

Wiek w dniu odsadzenia

22,7

25

21,8

Dni jałowe

6,9

8,6

7,0

Upadki macior

2,4%

3,0%

3,2%

Brakowania (%)

36,1

35,9

41,8

Liczba miotów/lochę reformo.

6,2

5,9

5,3

Liczba prosiąt odsadzonych w okresie użytkowania lochy

76,6

67,5

64,7

Nowe cele
Wykres 2.
Ewolucja plenności
Gallia.

Zmotywowani takimi wynikami, dokonaliśmy w ostatnich latach reorientacji głównych
kierunków selekcji w populacjach czystorasowych linii żeńskich biorących udział w programie krzyżówkowym Naima. Celem jest wykorzystanie ogromnego potencjału genetycznego linii Redone w zakresie plenności i jakości cech macierzyńskich. Linia ta do niedawna była selekcjonowana wyłącznie w kierunku tempa wzrostu i % zawartości mięsa

Wykres 3.
Ewolucja plenności
Redone.

w tuszy. Ze względu na jej pochodzenie chińsko-europejskie posiada ogromny potencjał
genetyczny w zakresie cech macierzyńskich. Nowe kierunki selekcji dla tej linii wyznaczone są
w oparciu o trzy główne elementy:
• Indeks produktywności loch (ilość prosiąt
urodzonych i odsadzonych);
• Indeks cech macierzyńskich (łatwość wyproszenia, jednorodność prosiąt, mleczność
i liczba sutków)
• Indeks wskaźników produkcyjnych (przyrosty, jakość tuszy i wykorzystanie paszy)
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PEN AR LAN posiada aktualnie największe stada czystorasowe loch chińsko-europejskich
na świecie. Pozwala nam to na bardzo szybki
postęp genetyczny. Wyszukiwanie z populacji
loch, liczącej ponad 8500 loch we Francji, najlepszych loszek pod względem produktywności, cech macierzyńskich i długowieczności,
gwarantuje bardzo wysoką skuteczność selekcji w kierunku tych cech.
Wykres 4.

Indeks selekcyjny dla linii żeńskich.

Nr 1/(4)/2012

Wymienione kryteria selekcyjne zostały wybrane w oparciu o obiektywne, innowacyjne metody pracy, a ich ocena realizowana jest za pomocą metody Blup.

Oryginalne i niezawodne metody
Wprowadzone metody selekcji, jak również
efekt heterozji linii Redone I Gallia pozwalają
na osiąganie wyjątkowo dobrych wyników
pod względem wydajności. Zwierzęta z programu hodowlanego PEN AR LAN wyróżniają się
cechami funkcjonalnymi, odpowiadają wysokim oczekiwaniom społecznym w zakresie
dobrostanu zwierząt, do którego są szczególnie
dostosowane. Naima cechuje się doskonałym
zachowaniem w grupie loch prośnych, niskim procentem prosiąt martwo urodzonych. Linie selekcyjne w 100% pozbawione
genu wrażliwości na stres.

7

Metody selekcji ewoluowały w kierunku większego wykorzystania informacji molekularnej. PEN AR LAN wraz ze swoimi kolegami
z Newsham uczestniczy w licznych badaniach
prowadzonych w tej dziedzinie. Newsham
Choice Genetics jest światowym liderem w dziedzinie selekcji wspomaganej markerami. Obecnie przewiduje się, że dalszy postęp w hodowli zwierzą będzie w coraz większym stopniu
opierał się na wiedzy o molekularnym podłożu zmienności cech produkcyjnych.
na podstawie artykułu z enDirect nr 16

Wykres 5. Ewolucja
liczby prosiąt
odsadzonych
w karierze
użytkowej lochy.

Selekcja w kierunku plenności może być prowadzona wyłącznie wtedy, gdy jest połączona ze
skuteczną selekcją w kierunku cech macierzyńskich. PEN AR LAN wdrożyła więc własne,
sprawdzone i oryginalne metody, dzięki którym
każde dodatkowo urodzone prosię od lochy Naima, badane jest również w kontekście cech macierzyńskich loch i możliwości samodzielnego
odchowania prosiąt przez lochy. Już dzisiaj,
na podstawie kilkuletniej oceny naszych prac
w zakresie cech macierzyńskich, potwierdzamy jej wymierną skuteczność zarówno w fermach hodowlanych zajmujących się selekcją,
multiplikacją, jak również w fermach towarowych, które zajmują się produkcją tucznika.
Indeks selekcyjny w kierunku cech macierzyńskich bierze pod uwagę:
• masę urodzeniową prosiąt oraz wyrównanie miotu;
• wydajność mleczną lochy;
• liczbę sutków funkcjonalnych.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl
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Linia Prarodzicielska
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GALLIA
Gallia to superpłodna
i wyróżniająca się zaletami
macierzyńskimi linia,
łącząca w sobie
efektywność produkcyjną,
zalety macierzyńskie, jakość
tuszy, odpowiednią budowę.

1. Efektywność produkcyjna

2010
GALLIA

SELEKCJA i
MULTIPLIKACJA LW
locha IFIP 2010

Żywo urodzone

13.49

13.43

Martwo urodzone

0.93

1.20

Odsadzone

11.93

11.35

W ciągu 4 lat odnotowano następujące
wzrosty u loch z linii Gallia
• +0.66 całkowicie urodzonych
• +0,58 żywo urodzonych
• +0.78 odsadzonych

2. Zalety macierzyńskie
Zwiększenie liczby sutków – linia GALLIA

4. Odpowiednia budowa
Lochy z linii GALLIA o odpowiednio
dopilnowanej budowie wyróżniają:
• silne kończyny
• łatwość prowadzenia w stadzie
• długowieczność loch
Selekcja linii GALLIA w kierunku cech macierzyńskich w połączeniu z wprowadzeniem
krwi Landrance, doprowadziły do:

• zwiększenia liczby sutków
3. Jakość tuszy
Porównanie kryteriów produkcyjnych linii • wyrównania prosiąt w miocie
Gallia i francuskiej LW uzyskanych w tej • zwiększenia masy miotu przy urodzeniu
i odsadzeniu
samej hodowli.
• utrzymania samodzielności loch podczas
wyproszeń

GALLIA x GALLIA

GALLIA x LW

Liczba

69

166

Wiek osiągnięcia 115 kg

167.5

167.1

Grubość słoniny przy 115 kg

14.2

14.3

Powierzchnia oka polędwicy

47.1

47.8

Sutki ogółem

15.9

14.9
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Linia Gallia - linia typu LW
zawierająca składnik LR, co
umożliwia jej łatwy auto-remont

w celu zarejestrowania genealogii loch
prarodzicielskich (GP) urodzonych w danej
fermie,
• Zarejestrowanie genealogii loch Gallia
ewentualnie wprowadzonych do fermy
Auto-remont z zastosowaniem nasienia
z zewnątrz.
Gallia pozwala na proste zarządzanie
stadem, w którym występuje jeden typ Wysłanie danych do PEN AR LAN
genetyczny, charakteryzującym się i ich obróbka w programie
większym wyrównaniem, większą NewPORC
efektywnością, utrzymując jednocześnie • Dla każdego cyklu, co 21 tygodni, hodowca
stały postęp genetyczny.
wysyła do centrum zarządzania genetycznego PEN AR LAN dane zootechniczne
pochodzące z jego hodowli za pomocą oproDane 2010 IFIP
LW
LR
gramowania VSI wykorzystywanego na pożywo urodzone
13.43
12.45
trzeby pracy hodowlanej,
martwo urodzone
1.20
1.03
• PEN AR LAN dokonuje klasyfikacji loch weodsadzone
11.35
10.8
dług indeksu genetycznego ustalonego z hodowcą,
Dane 2010
GALLIA
• W oparciu o powyższą klasyfikację hożywo urodzone

13.49

martwo urodzone

0.93

odsadzone

11.80

Nr 1/(4)/2012

dowca dokonuje wyboru loch prarodzicielskich (GP) do inseminacji nasieniem Gallia,
biorąc pod uwagę:
– Kryteria genetyczne przekazane przez
PEN AR LAN,
– Kryteria dotyczące cech fenotypowych
loch,
– Kryteria dotyczące zachowań zaobserwowanych w hodowli.
• PEN AR LAN przygotowuje i przekazuje
hodowcy plan kojarzeń dla wszystkich
loch prarodzicielskich (GP) przeznaczonych
do inseminacji nasieniem knurów GALLIA,
zapewniając w ten sposób zarządzanie pokrewieństwem i postęp genetyczny.
Prosty system gwarantujący jednocześnie
bezpieczeństwo biologiczne i postęp genetyczny.

Locha LW-LR

Decydując się na auto-remont nie jesteś
zda ny tyl ko na sie bie, udzie li my Ci
wspar cia!
PEN AR LAN oferuje zainteresowanym hodowcom wsparcie w zakresie genetyki, umożliwiające utrzymanie stałego postępu genetycznego.

Procedura początkowa:
• Wprowadzenie GTTT do Ediporc lub Isaporc,
• Program wyposażony w moduł tatuowania
Alternatywne krzyżowanie
klasyczne.Współistnienie w ramach tej
samej hodowli stada 2/3 LA i stada 2/3 LR

Uproszczony auto-remont z nasieniem
Gallia. W 5-tym pokoleniu stado jednolite
złożone z lochy 3/4 LW i 1/4 LR

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl
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„Nie kupuj kota
w worku”,
10

x 14,7 m, na 54 lochy w cyklu zamkniętym.
Chlewnię podzielono na dwie części. Jedną
z nich stanowi tuczarnia na ściółce w systemie
samospławialnym na 385 sztuk tuczników,
druga część, to trzy hale porodowe po 6 kojców
porodowych każda, dwie podwójne odchowalnie prosiąt po 140 sztuk oraz sektor krycia
loch z 36 stanowiskami indywidualnymi.
W chlewni znajduje się także paszarnia oraz
pomieszczenie socjalne.

czyli o wyborze genetyki trzody
chlewnej.

Obok inwestycji w budynki gospodarskie,
państwo Lubiszewscy postanowili zainwestować także w najlepszy materiał genetyczny trzody chlewnej. Po analizach wielu dostępnych na rynku ofert i spotkaniach z przedstawicielami różnych firm, zdecydowali się
zakupić na próbę dwie loszki hodowlane
Naima oraz knura P76.
Pani Elżbieta, mama Szymona i Marcina,
sprawująca wówczas w głównej mierze opiekę na zwierzętami, obserwując je zauważyła,
że pozytywnie wyróżniają się na tle dotychczas hodowanych świń ras rodzimych.
Gospodarze rozpoczęli więc stopniowo zwiększać udział loch Naima w swoim stadzie.

Popularne przysłowie mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Znają je
także w rodzinie Lubiszewskich, dlatego gdy piętnaście lat temu
postanowili znacząco zwiększyć produkcję świń niezwykle ostrożnie
podeszli do wyboru genetyki. Dlaczego, aż po dzisiejszy dzień opierają
się na materiale genetycznym PEN AR LAN?

Gospodarstwo Państwa Lubiszewskich powstało w roku 1979, kiedy to rodzice dzisiejszych właścicieli zakupili 8 ha ziemi w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki,
województwo łódzkie.
Hodowlę świń w gospodarstwie rozpoczęto
na początku lat 80. Ich ilość, początkowo
symboliczna, stopniowo zwiększała się, by w latach 90 tych osiągnąć liczbę kilkunastu macior.
W roku 1995 rodzice przekazali gospodar-

stwo synom, którzy postanowili rozwijać produkcję trzody. Efektem tej decyzji było zbudowanie w 2000 roku chlewni o wymiarach 54 m

Jednocześnie nie rezygnowali z doświadczeń
i prób znalezienia najlepszej rasy dla siebie. Aby być całkowicie pewnym, że stosują
najlepszy materiał genetyczny, podjęli dodatkową decyzję o zakupie loszek innej firmy.
Po zestawieniu wyników uzyskiwanych przez
zwierzęta konkurencyjnych firm, okazało
się, iż najlepsze wyniki osiągają zwierzęta oparte na genetyce PEN AR LAN.
Oprócz ekonomii, za taką decyzją przemawiała również kwestia łatwości obsługi loch linii
Naima, do czego dużą wagę przywiązywała pani Elżbieta.
Bracia Marcin i Szymon doskonale orientowali się w „świńskim biznesie”. Było dla nich oczywiste, że zyskowną działalność mogą prowa-

Tabela 1. Wyniki użytkowości rozpłodowej loch Naima, które zakończyły działalność w stadzie. Wpływ sezonu, w którym nastąpił
poród na odchów prosiąt (sezon 1: VI, VII, VIII; sezon 2: IX, X, XI; sezon 3: XIII, I, II; sezon 4: III, IV, V). (Lubiszewski, 2009).

Cecha

Liczba miotów

Prosięta, martwe
szt./miot

Prosięta żywe
szt./miot

Prosięta martwe
szt./miot

Prosięta odsadzone
szt./miot

Sezon 1

112

1,29 AB

13,67

0,46

12,46

Sezon 2

94

0,69 A

13,36

0,31

11,90

Sezon 3

106

0,69 B

13,57

0,38

12,24

Sezon 4

86

1,02

13,78

0,49

12,37

Ogółem

401

0,92

13,60

0,41

12,25

Se

-

0,064

0,164

0,049

0,122

A,B istotność różnic przy P≤0,01
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dzić je dynie przy wyspe cja lizowa niu się
i zwiększenia skali prowadzonej produkcji. Dlatego już w 2003 roku powstał plan budowy nowej chlewni, co miało zabezpieczyć zadowalającą wielkość produkcji. Jednocześnie, aby zyskać większą specjalizację w dziedzinie trzody chlewnej, pan Szymon podjął studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunku zootechnika.
Studia wykorzystał do analizy jakości zarządzania własnego gospodarstwa i możliwości
zwiększania jego zyskowności. Efektem studiów pana Szymona są dwie prace dyplomowe: „Długość użytkowania rozpłodowego
loch NAÏMA na podstawie wyników we
własnym gospodarstwie” oraz „Użytkowość rozpłodowa loch NAÏMA we własnym gospodarstwie”. Dzięki takiej tematyce prac, pan Szymon bardzo dokładnie ocenił
wartość linii Naima i przekonał się, że wybór
genetyki PEN AR LAN, tak pieczołowicie
i ostrożnie przeprowadzony okazał się być
trafnym wyborem.
Wy ni ki roz ro du na ro dzin nej fer mie
na przestrzeni lat 2002-2008 zestawione zosta ły w ta be li 1.
Analiza wyników rozrodu i użytkowości
loch Naima pozwoliła sformułować wniosek, że linia genetyczna PEN AR LAN doskonale wpisuje się w potrzeby gospodarstwa.
Plan zwiększenia fermy ewoluował niemal
równolegle ze zdobywaniem dyplomu. Z początkiem 2011 roku otwarto nową chlewnia

Nie zapomniano również o inteligentnym systemie wentylacji, ogrzewania oraz zadawania
paszy. Tak przygotowany obiekt jest w stanie pomieścić nawet 230 loch w cyklu zamkniętym.
W trakcie przeprowadzania inwestycji ponownie pojawiła się kwestia wyboru genetyki loszek, o które trzeba było zwiększyć stado
podstawowe z 50 szt., do docelowych 230 szt.
Od początku faworytem była doskonale
znana rodzinie genetyka PEN AR LAN, jednak bracia postanowili ponownie dokładnie
rozpoznać rynek i dowiedzieć się maksymalnie dużo o pozostałych, działających w Polsce
firmach, zajmujących się pracą hodowlaną.
W tym celu zwiedzili liczne fermy rekomendowane przez poszczególne firmy, analizując wyniki różnych ras genetycznych. Odbyte wizyty utwierdziły Szymona i Marcina Lubiszewskich w przekonaniu, że najlepszym wyborem
jest kontynuacja współpracy z wieloletnim dostawcą i nowy obiekt zasiedlili także loszkami
Naima.

Tabela 2. Wyniki produkcyjne pierwiastek, stado Szymona
i Marcina Lubiszewskich.
Ilość prosiąt urodzonych żywo szt./miot

13,27

Ilość prosiąt urodzonych martwo szt./miot

0,65

Ilość prosiąt urodzonych łącznie szt./miot

13,92

Ilość prosiąt odsadzonych szt./miot

11,73

Straty odchowu na porodówce %

11,6

Przyrosty: dni od urodzenia
do uzyskania wagi 115 kg

160

Średnia mięsność %

59

Nr 1/(4)/2012

Dzisiaj, analizując wyniki uzyskiwane
w nowym obiekcie, bracia są już pewni, że
podjęli słuszną decyzję. Wyniki generowane przez loszki w pierwszych miotach
mogą być wzorem dla innych hodowców
oraz cieszyć właścicieli. W tabeli 2 zestawiono jedne z najważniejszych wskaźników produkcyjnych, którymi bracia Lubiszewscy podzielili się z nami.
W rozmowie z panem Szymonem dowiaduję
się, że analizując drugie wyproszenia, odnotowuje on jeszcze lepsze wyniki. Teraz spodziewa się odsadzać 12,5 prosiąt z miotu. Możliwe będzie to dzięki znacznemu zmniejszeniu strat w odchowie oraz już widocznej większej plenności w miotach drugich.
Hodowców współpracujących z PEN AR
LAN Polska już od ponad piętnastu lat,
wspiera dziś w pracy hodowanej doradca
techniczny firmy, w osobie Olgi Piekarskiej. Taka modelowa współpraca pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał genetyczny zwierząt PEN AR LAN i wykluczyć błędy oraz niedociągnięcia. Każda wizyta kończy się konstruktywnymi wnioskami, co
usprawnia pracę, poprawia komfort produkcji oraz zapowiada w przyszłości wybitne
wyniki.
Na przykładzie braci Lubiszewskich doskonale widać, że …mądry hodowca, który nie dopuszcza do powstania szkód.
Adam Warulik
Doradca Genetyczny PEN AR LAN

o wymiarach 79,8 x 27,0 m; jej wysokość
w najwyższym miejscu wynosi 6,0 m. Dodatkowo zmodernizowano starą chlewnię oraz połączono ją korytarzem z nowym budynkiem,
dzięki czemu stanowią one jeden obiekt produkcyjny. W całym obiekcie zastosowano bezściełowy system utrzymania, na posadzkach
szczelinowych – plastikowych w sektorach porodu i odchowu oraz betonowych w tuczarni.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.penarlan.pl
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PEN AR LAN na Gali
Hodowca Roku.
12

PEN AR LAN Polska, jako jedyna firma z obszaru genetyki trzody
chlewnej była jedynym z głównych sponsorów, organizowanego
od ośmiu lat przez Polski Koncern Mięsny Duda SA konkursu na
Hodowcę Roku.

Prezes Stanisław Niemyjski dodaje, że przystąpienie do konkursu po raz kolejny, to nie tylko efekt współpracy z PKM Duda. Istotną motywacją, był także fakt, iż duża część dostawców koncernu to partnerzy handlowi PEN AR
LAN. – Misją PEN AR LAN Polska jest zaopatrywanie polskich producentów trzody chlewnej
w wyselekcjonowany, udoskonalony genetycznie materiał hodowlany. Jako jeden z liderów tego rynku, chcemy być obecni przy tego
typu wydarzeniach jak konkurs Hodowca Roku, którego uczestnicy należą do najlepszych
krajowych producentów. Jesteśmy tu obecni także dla te go, iż wie lu z do staw ców PKM
DUDA SA pracuje na naszych innowacyjnych
populacjach, odnosząc sukcesy w hodowli.
– podkreślał na gali Stanisław Niemyjski Prezes Zarządu PEN AR LAN Polska.

Warsztaty Złotych Praktyk

Było uroczyście i okazale.

Nasza firma wspiera organizację konkursu już
czwarty rok z rzędu. Ta współpraca jest konsekwencją trwającej od kilkunastu lat współpracy z koncernem PKM Duda w zakresie dostaw materiału genetycznego PEN AR LAN.
„Od dwunastu lat stosujemy na fermach genetykę PEN AR LAN – potwierdza Jacek Jagiełowicz, dyrektor rozwoju surowca w Grupie Kapitałowej PKM Duda – i jesteśmy
z wyników produkcyjnych loch NAIMA oraz
reproduktorów P76 i Neckara bardzo zadowoleni – dodaje.”
To ta współpraca biznesowa leżała u podstaw
zaproszenia PEN AR LAN do zostania partnerem
organizacyjnym konkursu. Oprócz naszej fir-

my, konkurs wspierają także: Wytwórnia
Pasz Lira, De Heus Polska, Biomin Polska,
PPH Polnet oraz wydawnictwo Hoduj z Głową Świnie. Jak tłumaczy naszej redakcji prezes Maciej Duda, dobór sponsorów nie był
przypadkowy, „Szukaliśmy partnerów wśród
naszych kooperantów, firm, które codzienną
pracą potwierdzają najwyższą jakość produktów oraz świadczonych usług. Cieszymy się,
że udało nam się zachęcić do współpracy czołowych, o ile nie najważniejszych liderów poszczególnych kategorii branży rolniczej. Razem
tworzymy elitę, to pomaga rozwijać konkurs,
podnosi jego rangę oraz pogłębia nasze wzajemne zaufanie. To ważne ponieważ rozwijamy konkurs od wielu lat i chcemy go jeszcze
przez wiele lat organizować.”

Wiedzę jaką wnieśli do konkursu poszczególni sponsorzy, udało się znakomicie wykorzystać w tej zakończonej edycji konkursu. Po raz
bowiem pierwszy w historii zorganizowane zostały Warsztaty Złotych Praktyk. Partnerzy Hodowcy Roku, w tym i PEN AR LAN bazując
na swoim doświadczeniu, często wykraczającym daleko poza krajowe doświadczenia, mogli w formie warsztatów przekazać istotne informacje o najnowszych osiągnięciach produkcyjnych. Aktywny udział w tych warsztatach
objęła także nasza firma, która wygłosiła aż
trzy referaty.
Ponad 100 hodowców mogło wysłuchać i podyskutować na temat „Jak zwiększyć zdrowotność, wydajność i dochodowość ekonomiczną stada”, który przedstawiła Olga Piekarska – Doradca ds. produkcji PEN AR
LAN oraz „Profil świni, czyli o wymaganiach żywieniowych zwierząt” który przedstawił Daniel Urbaniak – Doradca Genetyczny PEN AR LAN.
Głos podczas warsztatów zabrał także Stanisław Niemyjski, prezes zarządu. Zorganizo-
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wane w ramach konkursu spotkania były dla
PEN AR LAN świetną okazją by przybliżyć
istotę i cel integracji z Grupą Grimaud, światowego lidera w zakresie genetyki różnych gatunków zwierząt. Informacje, co ta integracja
będzie znaczyła dla polskich hodowców i jak

Bon o wartości 1000 zł na zakup materiału genetycznego knura
terminalnego wygrali m.in państwo Puszkarowie.

ona wpłynie na cały światowy rynek genetyki
trzody oraz o kierunkach światowych badań
w zakresie genetyki trzody chlewnej, wzbudziły duże zainteresowanie. Wszystkie te materiały są do zdobycia u organizatorów konkursu
oraz na stronie internetowej www.hodowcaroku.pl.
Podkreślić należy fakt, że podczas ostatniej, trzeciej sesji warsztatów mówiono o tym, co zażyczyli sobie hodowcy na wcześniejszych sesjach.
To pewna nowość jeśli chodzi o organizowane dla rolników seminaria. Nic dziwnego, że
spotkania cieszyły się zainteresowaniem.

kursu Hodowcy Roku, było symboliczne podziękowanie hodowcom za całoroczną współpracę. Najlepsi z najlepszych, wyłonieni spośród
ponad 1000 dostawców PKM Duda, zostali
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.
Poza wyróżnieniami każdy z hodowców otrzymał upominki również związane z piłką nożną,
czyli oficjalne gadżety Euro 2012. Ponadto, dla
każdego uczestnika gali marka FIAT, Patron Motoryzacyjny konkursu ufundował 12-sto stronnicowe kalendarze. Dariusz Szpakowski wręcz
celebrował tę cześć wieczoru. Podczas wręczania podziękowań hodowcom towarzyszyły
żony, które niejednokrotnie stanowią filar
w codziennym gospodarowaniu.
Po uroczystej kolacji przystąpiono do losowania głównych nagród w konkursie, coś na co
niewątpliwie hodowcy czekali. Rozpoczęto
od luksusowych szwajcarskich zegarków, poprzez aparaty fotograficzne, laptopy, telewizory, wakacje w Bułgarii, i dotarto do kulminacji wieczoru, czyli losowania Fiata Linea.
Zaszczytu losowania pierwszej nagrody dostąpił w tym roku Szef Sprzedaży Flotowej marki Fiat, Piotr Wróbel, który wcześniej przypomniał zebranym gościom o roli jaką Fiat odegrał w polskiej motoryzacji. Wreszcie losowanie i wręczenie symbolicznego kluczyka hodowcy, do którego uśmiechnął się tego wieczoru los.
Szczęśliwcem okazał się Tadeusz Musiał z województwa kujawsko-pomorskiego.
Trzeba przyznać, że hodowcom z tego woje-

Nr 1/(4)/2012

wództwa dopisuje duże szczęście w losowaniach. To już czwarte auto, które jeździć będzie
w tym rejonie. Oprócz samochodu tytularny
Hodowca Roku otrzymał także statuetkę specjalnie zaprojektowaną na potrzeby konkursu.
Wręczyli ją główni sponsorzy konkursu oraz
zarząd PKM Duda SA.
13

Kiedy emocje nieco opadły przystąpiono
do losowania nagród dodatkowych ufundowanych przez partnerów konkursu.
PEN AR LAN ufundował bony o wartości 1000 zł na materiał geentyczny knura
terminalnego. Szczęście w losowaniu nagród dopisało Włodzimierzowi Włodarskiemu z miejscowości Słupy Duże (gm. Bądkowo), Ka zi mie rzo wi Ka sper ko wia ko wi
z Niemczyna (gm. Damasławek) oraz Adamowi Puszkarowi z Krzepielowa (gm. Sława). Gratulujemy! Symbolicznego wręczenia bonów dokonał Stanisław Niemyjski,
Prezes Zarządu PEN AR LAN.
Po zakończeniu losowań nadeszła kolej na dziesiątki pamiątkowych zdjęć, symboliczną lampkę szampana za wysokie ceny żywca i mięsa
w 2012 roku oraz kawałek okolicznościowego
tortu, krojonego przez „pierwszą damę” imprezy – żonę Hodowcy Roku, Panią Danutę Musiał.
Wreszcie przyszedł czas na równie wyczekiwany punkt programu, co samo losowanie nagrody głównej – występ gwiazdy wieczoru Sylwii
Grzeszczak & Liber. Koncert wschodzącej

Gala Hodowcy Roku
Do reprezentacyjnego Domu Wesel Oaza zjechało się ponad 200 gości, w tym po raz pierwszy
z zagranicy.
Galę rozpoczął dobrze znany hodowcom z poprzedniego balu – Dariusz Szpakowski, jeden
z najsłynniejszych polskich komentatorów
piłki nożnej. Pan Darek powitał wszystkich gości, sponsorów i przedstawicieli mediów,
po czym na scenę zaprosił Macieja Duda, Prezesa PKM DUDA, który… doceniając rolę sponsorów w rozwoju konkursu oddał głos najważniejszym z nich.
Jednym z najważniejszych punktów wieczoru,
który idealnie oddaje ideę organizowania kon-

Stanisław Niemyjski prezes zarządu PEN AR LAN oraz konferansjer Dariusz Szpakowski
w trakcie losowania nagród naszej firmy.
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Hodowca Roku

2011

14

Polski Koncern Mięsny DUDA SA dziękuje
firmie PEN AR LAN za współpracę i pomoc w organizacji
konkursu Hodowca Roku 2011.

Organizator

Złoty Partner

Patron Gali Finałowej

Patronat Medialny

Patron Motoryzacyjny

Srebrni Partnerzy

gwiazdy był wspaniały, goście wysłuchali
w dużym skupieniu, przerywanym spontanicznymi i gromkimi oklaskami. Nie było chyba
osoby na sali, która nie pozostała pod wrażeniem Sylwii. Był to z pewnością zapadający
w pamięć występ. W kuluarach Sylwia Grzeszczak rozdała dziesiątki autografów i pozowała do pamiątkowych zdjęć z hodowcami.
W tym czasie na scenie pojawił się zespół PLAY,
który rozpoczął Bal Hodowcy i utrzymał atmosferę dobrej zabawy. My też bawiliśmy się
do samego rana.

Zespół redakcyjny PEN AR LAN

Tadeusz Musiał Hodowca Roku 2011 przyjmuje gratulacje i okolicznościową statuetkę od Macieja Dudy prezesa PKM Duda SA.
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Znaczenie właściwego
postępowanie z lochami
w okresie okołoporodowym,
dla efektywnej hodowli.
Celem każdego hodowcy jest uzyskanie dobrego warchlaka
i w efekcie mięsnego oraz ciężkiego tucznika. Na dochodowość tej
produkcji w głównej mierze wpływa odpowiednie zarządzanie
rozrodem. Jakość warchlaka lub tucznika w dużym stopniu zależy
bowiem od tego, jak mamy zorganizowany dział porodowy
i odchowalnię prosiąt. Laktacja determinuje nie tylko jakość
warchlaka i tucznika, ale też regularność cyklu u loch, co pośrednio
wpływa na funkcjonowanie rozrodu.
O opiece nad lochami w ciąży wspominałam
w poprzednim numerze Przewodnika, w artykule o organizacji rozrodu. Przypomnę tylko, że racjonalnie ustawiony program żywienia loch
prośnych od pierwszych dni ciąży wpływa
na wyrównanie i wagę urodzeniową miotów.
Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem fakt, że
wysoka waga urodzeniowa prosiąt wpływa
na zmniejszenie śmiertelności prosiąt na porodówkach oraz na ich wagę odsadzeniową
(wykres 1).
Zasada jest prosta: czas po inseminacji, gdy lochy przebywają w kojcach pojedynczych, powinniśmy wykorzystać na wyrównanie kondycji (tzn.
Wykres 1. Śmiertelność prosiąt w zależności o wagi urodzeniowej

zwierzęta, które zbyt dużo schudły w czasie laktacji, musimy dokarmić, a odchudzić te, które są
zbyt tłuste). W ostatnim okresie ciąży należy
ustawić wyższy poziom żywienia lub nawet
zmienić paszę na przeznaczoną dla loch karmiących (jeżeli wymaga tego kondycja prosiąt
rodzących się), aby osiągnąć zadowalającą nas
wagę urodzeniową.
Zanim wgonimy lochy na sektor porodowy,
musimy go odpowiednio przygotować. Niezależnie od tego, jakim systemem pracujemy na fermie i jaką mamy organizację, na dziale porodowym, warchlakarniach i tuczarniach dominuje jedna złota zasada, której ze wzglę-

dów ekonomicznych nie warto łamać, mianowicie: „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste”. Stosowanie jej pozwoli nam
na przerwanie ewentualnych łańcuchów zakażeń i pomoże w stabilizacji statusu zdrowotnego stada przy wystąpieniu czynników chorobotwórczych.
Zasada „cpp – cpp” pozwoli nam też na prawidłowe wykonanie wszystkich zabiegów, związanych z myciem i dezynfekcją. Zabiegi te wydają się sprawą prozaiczną i prostą, ale z doświadczenia wiem, że hodowcy popełniają
przy nich wiele błędów, które sporo ich później kosztują.
Mycie komór powinno odbywać się przy użyciu
detergentów. Musimy sobie uświadomić fakt, że
zabrudzenia w komorach, gdzie trzymamy
zwierzęta, są tłuste; nie używając detergentów, nie jesteśmy więc w stanie domyć powierzchni. To tak, jakbyśmy myli tłuste naczynia po obiedzie samą wodą (w dodatku – zimną).
Ktoś może zapytać: po co wykonywać tak dokładne mycie na fermach o wysokim statusie zdrowotnym? Wiele mikroorganizmów, bytujących
na fermie, po namnożeniu się powyżej pewnej ilości może stanowić czynnik chorobotwórczy
i w sytuacji okresowego spadku odporności spowodować wybuch choroby w chlewni. Owszem, chorobę można wyleczyć – wymaga to jednak wiele energii, pracy i dodatkowych wydatków, związanych z leczeniem (zapewniam, że
kosztuje to więcej niż mycie i dezynfekcja).
Następnym etapem po myciu jest dobrze przeprowadzona dezynfekcja. Środków na rynku jest wiele i są one w większości skuteczne, musimy jednak pamiętać o dwóch warunkach prawidłowej
dezynfekcji. Po pierwsze, należy stosować proporcje zalecane przez producentów, a po drugie
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do jakiej obniżamy poziom żywienia, to tzw. dawka bytowa (w zależności od parametrów paszy
jest to około 1,8 – 2,4 kg na dobę). Można także
podnieść poziom włókna (należy to jednak robić
rozważnie i stosować włókno dobrej jakości),
a w ostatecznych sytuacjach zastosować specjalne preparaty dla rozluźnienia kału, zwane solami gorzkimi.

16

Wielu hodowców staje przed dylematem, czy porody powinny być
synchronizowane hormonalnie, czy
też nie?

– przeprowadzać dezynfekcję zawsze na suchych
powierzchniach (pozostała po myciu woda zmieni stopień rozcieńczenia środków dezynfekujących). I kolejna żelazna zasada: zwierzęta wganiamy do komory umytej, zdezynfekowanej, wysuszonej, wywietrzonej i nagrzanej.
Termin wganiania zwierząt przed porodem to również czynnik determinujący powodzenie. Lochy wysokoprośne powinny być
wpędzone na swoje miejsca porodowe na minimum 5 dni przed terminem porodu, aby wytworzyły specyficzną odporność na środowisko,
w którym będą się wychowywać prosięta i którą przekażą wraz z siarą. Świnie powinny być zaszczepione według profilaktyki ustalonej dla
danej chlewni przez lekarza weterynarii, na około 2 tygodnie przed porodem. Zachowanie terminów szczepień powinno być dla hodowcy
sprawą priorytetową ze względu na minimalny czas, niezbędny do wytworzenia przeciwciał.
Jeżeli zaszczepimy zwierzęta za późno lub wgonimy je na porodówkę w ostatniej chwili, uniemożliwimy im wytworzenie pełnej ochrony dla
prosiąt. Odpowiednio wczesne wpędzenie na porodówkę pozwoli też lochom przyzwyczaić się
do nowego otoczenia, co znacznie zmniejsza stres
podczas porodu (pamiętajmy, że stres jest czynnikiem opóźniającym porody). Można również
zastosować stary, sprawdzony sposób,
do którego coraz częściej powracają weterynarze, czyli tzw. autozakażanie. Jest to zakażanie loszek świeżym kałem, zebranych od loch
z porodówek lub od prosiąt. Pozwala to na wy-

tworzenie odporności na mikroorganizmy bytujące na porodówkach i często wywołujące np. biegunki u prosiąt. U wieloródek nie ma potrzeby
przeprowadzania takiego zabiegu, ponieważ
przebywały one już na sektorach porodowych
i wytworzyły odpowiednią odporność. Autozakażanie jest zalecane na 4 do 2 tygodni
przed wyproszeniem dla całej grupy. Zamiar
przeprowadzenia zabiegu należy wcześniej skonsultować z lekarzem weterynarii, opiekującym
się fermą, ponieważ istnieją przeciwwskazania
do jego stosowania, m.in. nieustabilizowany
PRRS, dyzenteria lub salmonelloza.

No dobrze, mamy już wysokoprośne
zwierzęta w kojcach porodowych
– i co dalej?
Najpierw musimy przygotować lochy do porodu.
Istotne jest, abyśmy na 2 dni przed porodem obniżyli dawkę pokarmową lochom, a w dzień porodu zastosowali głodówkę lub podali niewielką
ilość paszy najbardziej głodnym zwierzętom.
Umożliwi to oczyszczenie przewodu pokarmowego, co zapobiegnie zaleganiu mas kałowych
w jelitach. Zaleganie kału (zaparcia) w jelitach
może przysporzyć nam wielu problemów
na porodówkach. Po pierwsze, utrudnia ono
poród. Po drugie, wywołuje namnażanie się
dużych ilości bakterii kałowych, które w efekcie
przełamują barierę pomiędzy ścianą jelita,
a krwią. Po przedostaniu się do krwi, bakterie kałowe wędrują do mleka i zostają spożyte przez
prosięta, u których wywołują kolibakteriozę, czyli popularną biegunkę, często występującą już
w drugiej dobie po porodzie. Przed zaparciami możemy bronić się, obniżając racjonalnie dawkę żywieniową przed porodem; najniższa dawka,

Za synchronizacją przemawiają następujące argumenty:
– możemy lepiej zorganizować pracę na porodówkach, szczególnie na wysokotowarowych fermach (warunkiem są dokładne daty inseminacji),
– łatwiej utrzymać liczebność grup technologicznych.
Synchronizacja ma również wady:
– rodzą się słabsze prosięta (jest to sprawdzone doświadczalnie),
– możemy pomylić się nawet o 2 doby z wyznaczeniem terminu porodu (loszki czasem
mają nawet cztery inseminacje i trudno jest
określić tę udaną).
Wskazane „za” i „przeciw” można jednak
połączyć w prosty system, coraz częściej
stosowany na fermach: do piątku mamy
tylko naturalne porody, a na sobotę doszczepiamy te lochy, które jeszcze nie wyprosiły się w danym tygodniu. Taki zabieg
gwarantuje nam wyproszenie się danej
grupy technologicznej w jednym tygodniu
(jest to bardzo istotne na dużych fermach
oraz na tych, gdzie laktacja trwa maksymalnie 25 dni).
Pamiętajmy, że musimy nauczyć się obserwować
nasze zwierzęta, aby nie przeszkadzać im przy porodach. Ważne jest prowadzenie rzetelnych notatek; można je podzielić na dwie grupy:
– pierwsza to te, które robimy w czasie porodu (co ile minut rodzi się prosiak, jakie farmaceutyki podaliśmy w okresie okołoporodowym, jakie problemy wystąpiły podczas porodu, czas rozpoczęcia i zakończenia
porodu itp.);
– drugi typ notatek to te, które wpisujemy
na karty loch i na podstawie których oceniamy karierę loch (ile urodziła prosiąt żywych, ile martwych, czy występowały poważne problemy przy porodzie, jak przebiegała laktacja, ile prosiąt locha odsadziła
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po planowanym czasie laktacji, ewentualne agresywne zachowania).
Z doświadczenia wiem, że notatki usprawniają pracę na porodówkach. Pamięć ludzka jest zawodna; dodatkowo, gdy porodówkami opiekuje się kilka osób, notatki ułatwiają przepływ informacji między opiekunami.
Dobry nadzór nad porodami powinien ograniczać się do obserwacji i masażu wymienia, który uwalnia najlepszą oksytocynę dla proszącej
się lochy, a przy tym ma działanie uspokajające. Warto zapisywać godzinę rozpoczęcia porodu i godziny porodu kolejnych prosiąt. Praktycznie każdy hodowca zna zasadę podawaną
w podręcznikach, zgodnie z którą prosięta powinny rodzić się co 15 minut. Często jednak
akuszerzy robią błąd, zbytnio sugerując się tą
zasadą i zaczynają ingerować, gdy po 20-30 minutach nie pojawił się nowy prosiak, bez
względu na to, ile prosiąt urodziło się do tej pory. Z obserwacji zwierząt nasuwa się wniosek,
iż lochy rodzą prosiaki partiami i to „książkowe” 15 minut stanowi średnią z porodu. Często bywa tak, że locha rodzi naraz 2-5 prosiąt,
jedno za drugim, a potem ma przez dłuższy
czas odpoczywa przed kolejnym parciem. Jeżeli locha ma parcie i rodzi prosięta (nawet,
jeśli między seriami są dłuższe przerwy,
trwające nieraz ok. godziny), nie napina się
zbyt mocno bez rezultatu i nie ma martwych prosiąt w międzyczasie, to ingerencja nie jest wskazana.

Kiedy możemy ingerować?
– kiedy brakuje parcia, a masaż wymienia lub

podanie oksytocyny nie zadziałały (brak
oksytocyny spowalnia poród; pamiętajmy
jednak, iż zbyt duża dawka może spowodować tak silne skurcze, że poród zostanie zatrzymany, szczególnie u młodych zwierząt, które mają silne mięśnie),
– kiedy locha urodziła martwego prosiaka
(często martwy prosiak blokuje drogi rodne, utrud nia jąc na stęp nym wyj ście
na świat),
– kiedy przez dłuższy czas locha ma parcie,
a mimo to nie pojawia się prosiak.
Rutynowe sprawdzanie loch, gdy brak wskazań ku temu, jest błędem, ponieważ:
– zwiększamy liczbę zakażeń (pamiętajmy,
aby po każdej ingerencji zastosować profilaktykę antybiotykową i przeciwzapalną,
zgodnie z wytycznymi lekarza weterynarii!),
– możemy rozerwać łożysko i spowodować,
że locha nie będzie w stanie urodzić całego
naraz, a pozostałe strzępy będą wywoływały stany zapalne i wycieki,
– zaburzamy fizjologię porodu i wprowadzamy dodatkowy stres (często lochy „przyzwyczajają się” do ingerencji i nie potrafią
się same wypraszać; dodatkowo lochy
w stresie mogą np. reagować agresją w stosunku do prosiąt),
– możemy uszkodzić drogi rodne loch, co
w konsekwencji prowadzi do wielu komplikacji, włącznie z padnięciem.
W czasie porodów starajmy się nie odbierać lochom prosiąt „na wypadek agresywnego zachowania”. Masaż, jaki wykonują prosięta
w czasie ssania, jest bardzo pomocny dla
szybkiego zakończenia porodu (minimum 5
prosiąt powinno ssać, aby układ nerwowy lochy odczytał to jako sygnał do uwalniania
oksytocyny). Często lochy, którym zabiera się
prosiaki w czasie porodu, wykazują większą
agresję. Zostając z prosiętami, locha od początku uczy się ostrożnego zachowania przy swoich dzieciach. Warto więc poświęcić chwilę niespokojnej losze podczas porodu (pamiętajmy,
że bóle porodowe są bardzo silne i powodują
odruchowe zachowania loch, często mające niewiele wspólnego z agresją), wykonując uspokajający masaż, aby locha miała jak największy komfort w czasie porodu i od początku oswajała się z nową sytuacją. Zapewniam, że w większości przypadków locha
uspokoi się po urodzeniu 6 prosiaka, kiedy to jej dzieci będą wykonywały masaż.
Separowanie prosiąt to rozwiązanie ostateczne, w sytuacji awaryjnej. Oksytocyna wydzielana podczas ssania prosiąt jest
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bowiem bardzo potrzebna na zakończenie porodu, do urodzenia całego łożyska. Ważne jest,
aby zbierać łożysko przez cały okres porodu, co
umożliwi ocenę, czy poród został zakończony.
4 dni po porodzie to najbardziej strategiczny okres opieki nad lochą. W tym czasie pojawia się sporo komplikacji, na które trzeba
szybko reagować, aby laktacja rozwinęła się
prawidłowo. Wielu hodowców nie przywiązuje wagi do tych pierwszych sygnałów i podejmuje działanie za późno; tymczasem, jeżeli nie
wyleczymy nawet drobnych stanów zapalnych, późniejsza laktacja będzie znacznie
mniejsza lub locha może stracić mleko.
Zasady opieki nad lochami po porodzie:
– od pierwszego dnia po porodzie musimy stosować prawidłowe rozkarmianie loch.
Zwiększenie dawki powinno iść w parze
z liczbą prosiąt i ich zapotrzebowaniem
na mleko. Im więcej paszy damy na początku, tym więcej mleka, nie wypitego przez
prosięta, pozostanie w wymionach. W konsekwencji spowoduje to zapalenie wymienia (formę kliniczną lub podkliniczną). Należy też jednak pilnować, aby prosięta nie
chudły z powodu zbyt małej ilości mleka
– wtedy wskazane jest zwiększenie dawki.
Niestety, trudno podać szablon na rozkarmianie, ponieważ wszystko zależy od parametrów paszy, rytmu karmienia i samych
zwierząt (oczywistym jest fakt, że pasza dla
loch karmiących powinna być odpowiednio
zbilansowana i wytworzona z bardzo dobrych komponentów). Rozkarmianie powinno trwać minimum tydzień (im dłużej
tym lepiej) i być dopasowane do potrzeb prosiąt, a w efekcie doprowadzić do zjadania
jak największych ilości paszy w końcowej
fazie laktacji.
– przez cały okres laktacji locha powinna mieć nieograniczony dostęp do czystej
wody., która jest potrzebna do produkcji
mleka. W pierwszych dobach po porodzie locha jest jednak obolała, niechętnie wstaje
i woli być spragniona. W pierwszych dniach
laktacji warto więc lochę zganiać, żeby zmusić ją do częstszego picia. W pierwszym tygodniu laktacji pomocne jest też zalewanie
koryt wodą między karmieniami.
– przez 3 dni po porodzie warto prowadzić
monitoring ciepłoty ciała. Stan podgorączkowy jest pierwszym symptomem stanu zapalnego i jeżeli nasza reakcja będzie wystarcza ją co szyb ka, mo że my ustrzec się
przed rozwinięciem się procesu chorobowego. Przyjmujemy, że 39,5 stopnia po poro-
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dzie jest już wskazaniem do działania – co
najmniej do bacznej obserwacji lochy (np.
żerności) i prosiąt (czy przybierają na wadze oraz czy nie maja biegunek).
– istotne jest, abyśmy w pierwszym tygodniu
po porodzie kilka razy dziennie robili obchody porodówki w celu obserwacji wymion
loch (czy nie są nabrzmiałe i twarde lub suche i zwiotczałe) oraz ich zachowania. Czy
pozwalają ssać prosiętom? Czy też większość czasu leżą na wymionach? Co jest
oznaką bólu lub braku instynktu. Warto
wtedy podać środek przeciwbólowy lub
uspokajający, np. Stresnil. Prosięta zaczną
ssać, a locha już po kilku godzinach powinna normalnie karmić. Nie możemy pozwolić jej pomijać pory karmienia, bo doprowa-

dzimy do bezmleczności. Należy sprawdzać również kondycję i zachowanie prosiąt
(prosięta chude, niespokojne, z biegunką są
wskaźnikiem stanów zapalnych wymienia
lub innych komplikacji).
– liczba prosiąt, jaka zostaje przy losze po 24
godzinach od porodu, powinna być odpowiednio dobrana do liczby czynnych sutków. Zbyt mała lub zbyt duża liczba prosiąt
powoduje kosztowne straty w liczbie i jakości prosiąt odsadzanych.
– przeprowadzone w ostatnich latach badania dowiodły, że stosowanie odpowiednio
długiego programu świetlnego na porodówkach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, przygotowuje lochy do prawidłowego rozrodu.

Podsumowanie
Każdy hodowca musi uświadomić sobie, że laktację możemy uratować tylko w pierwszym tygodniu po porodzie; później skutki naszych błędów lub niedopatrzeń mogą być kosztowne. Nie
zapominajmy też, że prawidłowa laktacja to
nie tylko ciężki odsadzony prosiak, ale także
skrócony okres jałowy u loch oraz wyższa liczba owulowanych komórek jajowych w ostatniej fazie rui.
Olga Piekarska
Doradca ds. produkcji PEN AR LAN
W kolejnym wydaniu Przewodnika Olga Piekarska omówi zasady prawidłowej opieki nad prosiakiem ssącym
i odsadzonym.

Rewelacja na rynku polskim!

inna idea Pietrain
PIETRAIN NN PENAR LAN

jest knurem
wybitnie mięsnym
dającym tuczniki w

100% wolne od genu
wrażliwości na stres!

Pierwsi jego użytkownicy potwierdzili:
Prosięta odznaczające się większym wigorem
(mniej przypadków splayleg)
Mniejsze straty na porodówce i w całym odchowie
Bardzo dobry wskaźnik wykorzystania paszy
Łatwość chowu
Doskonałą mięsność
Istotną poprawę przyrostów w porównaniu
z innymi knurami rasy Pietrain na rynku

Korzyści dla przemysłu mięsnego:
Jakość mięsa odpowiednia dla tuczników
NN rn+ rn+
Korzyści ekonomiczne związane
z niewielkimi ubytkami masy

PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. • ul. Spółdzielcza 2h • 64-100 Leszno • tel. +48 65 529 40 71 • www.penarlan.pl, info@penarlan.pl
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teczności szczepień przeciwko chorobie cirkowirusowej w terenie. Lekarze weterynarii
i świadomi hodowcy, w chlewniach dotkniętych
choroba cirkowirusową określają efekty szczepienia prosiąt jako „bliskie cudownemu”.

Jak ograniczać
problemy związane
z cirkowirozą świń
(PCVAD)?
Zmniejszenie śmiertelności wśród tuczników,
znaczne ograniczenie liczby charłaków wśród
warchlaków, poprawa parametrów ekonomicznych w zakresie zużycia paszy i przyrostów masy ciała oraz zmniejszenie zużycia leków, to najistotniejsze parametry oceny skuteczności szczepień przeciwko chorobie cirkowirusowej w terenie.
Lekarze weterynarii i hodowcy, w chlewniach
dotkniętych chorobą cirkowirusową określają efekty szczepienia prosiąt jako „bliskie cudownemu”. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie przy błędnej diagnozie przyczyn charłactwa i występującym „bałaganie” produkcyjnym, zastosowanie tylko szczepionek nie jest „złotym strzałem”.

Nr 1/(4)/2012

Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie
przy błędnej diagnozie przyczyn charłactwa
i występującym „bałaganie” produkcyjnym, zastosowanie tylko szczepionek nie jest „złotym
strzałem”. W związku z tym należy być ostrożnym i świadomym oczekiwań w planowaniu
programu profilaktycznego dla danego stada.

nych u prosiąt od 2 tygodnia życia. Dzisiaj
naukowcy i lekarze weterynarii zgodnie
twierdzą, że takie postępowanie przynosi
znakomite rezultaty i pomogło rozszerzyć wiedzę na temat zdrowia świń.

Szczepienie prosiąt w okresie około odsadzeniowym, ale nie w dniu odsadzenia, niewątpliwie
obniża śmiertelność wywołaną wirusem PCV2
pojawiającą się w fazie wiremi. Wyniki 11 prac
naukowych publikowanych od 2007 roku pokazują zmniejszenie śmiertelności w zakresie 50% i 90% (Wykres 1). W sytuacji gdy przełamanie odporności (wiremia) pojawia się po-

Tabela 1. Średnie dzienne przyrosty świń pomiędzy 2 a 25 tygodniem życia u świń szczepionych w obecności wysokich i niskich
mian przeciwciał matczynych (MDA) w momencie szczepienia. (Fachinger V. i wsp. 2008 Vaccine 26 :1488-99)
Dzienne przyrosty w gramach/dzień
Poziom przeciwciał PCV2a

P=odchylenie

Kontrola
Placebob

Szczepionec

Rózniced

Niskie < 1:1,000

649 (642-656)

665 (658-672)

16

0,0015

Wysokie > 1:1,000

650 (642-658)

671 (663-674)

21

0,0003

Różnicee

1

6

-

P = Odchyleniee

0,8034

0,2674

a) przeciwciała PCV2 w momencie szczepienia• b) n=419 i 304 zwierząt z niska liczbą MDA • c) n=398 i 320 zwierząt z wysoką liczbą MDA szczepione Iv.
CircoFLEX • d) różnica w ilości zwierząt szczepionych i nie szczepionych • e) różnica w ilości zwierząt z niską a wysoką liczbą MDA

Jeszcze kilka lat wstecz lekarze weterynarii i hodowcy trzody chlewnej we wszystkich krajach
zajmujących się intensywną produkcją trzody
chlewnej byli bezradni z powodu załamania się
zdrowia i odporności u świń. W tamtym czasie notowano ciągły wzrost upadków wśród
warchlaków i tuczników z objawami wyniszczenia, zapalenia płuc i biegunki. Dodatkowo ponoszono duże koszty z powodu ogromnego zużycia antybiotyków i frustracji związanych z nieskuteczną terapią. Straty były
skut kiem nie wy star cza ją cej wie dzy
na temat genezy PCVAD wywołanej przez
wirus PCV2.
Po latach intensywnych prac badawczych
znaleziono klucz do poprawy produkcyjności
poprzez szczepienia profilaktyczne. Pierwsze
doświadczenia oparte na wakcynacji loch,
okazały się mniej efektywne niż szczepienie
prosiąt. Przełomem w ograniczeniu występowania cirkowirozy jest zastosowanie
szczepionek podjednostkowych stosowa-

Podstawą skutecznych szczepień jest oparcie
się na wiedzy lekarza o etiopatogenezie PCVAD.
Zmniejszenie śmiertelności wśród tuczników,
znaczne ograniczenie liczby charłaków wśród
warchlaków, poprawa parametrów ekonomicznych w zakresie zużycia paszy i przyrostów masy ciała oraz zmniejszenie zużycia leków, to najistotniejsze parametry oceny sku-

między 4, a 13 tygodniem życia, szczepienie
prosiąt od 2 tygodnia życia znacznie redukuje indeks upadków w fazie tuczu wstępnego i końcowego.
Co istotne, szczepienie w obecności przeciwciał
matczynych (siarowych) jest skuteczne.
Coraz obszerniejsza literatura wskazuje, że
w chlewniach z podklinicznym obrazem cho-

Wykres 1. Wpływ szczepienia na spadek
śmiertelności prosiąt. Śmiertelność zmniejszona
o 89% (PCVD).

Wykres 2. Zwiększony przyrost masy ciała (6.8 kg)
i jednorodność świń po szczepieniu w 2 - 3 tyg. życia.
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roby cirkowirusowej (bez masowych padnięć
i charłactwa), po szczepieniu prosiąt należy również spodziewać się poprawy parametrów ekonomicznych w zakresie dziennych przyrostów, skrócenia okresu tuczu
i zmniejszonego zużycia paszy oraz zwiększenie homogenności grupy tuczników
do sprzedaży. Wyniki ośmiu prac przeglądowych wskazują na wzrost przyrostów
dziennych po szczepieniu prosiąt o około 9,5%, lub 60g/dzień. Niektóre z tych badań
wskazują na mniejsze zróżnicowanie wagi
tuczników (Wykres 2), poprawę wskaźnika wykorzystania paszy i jakości ubojowej tuszy.
Cirkowirus wykazuje silne działanie immunosupresyjne, w związku z tym wzrasta ryzyko
wtórnych zakażeń bakteryjnych. Jeżeli pomimo zastosowania programu szczepień
na cirkowirozę procent upadków nadal będzie na niezadowalającym poziomie, należy zastosować dodatkowe badania diagnostyczne, by zidentyfikować przyczynę wtórnych zakażeń. Wyniki dodatkowych badań po-

ne działanie PCV2 – komentując jednogłośnie,
że ta choroba to moda.
Pomimo tego większość szczepionek chroniących przed wystąpieniem PCVAD jest uznawanych jako wartościowe narzędzie w programie
ochrony zdrowia stada. Wszyscy (naukowcy
i praktycy) zgodnie potwierdzili, że nie są
one lekarstwem na złą praktykę produkcyjną. Konieczne w ograniczaniu presji zachorowania PCVD, pozostaje stosowanie
„20 zasad Madeca”,

Podsumowanie
Takie parametry jak: spadek śmiertelności,
zmniejszenie liczby „charłaków”, lepsze wyrównanie grup, a w niektórych chlewniach
zmniejszenie ilości stosowanych leków – stanowią najlepszą, wymierną oceną skuteczności szczepień przeciwko chorobie cirkowirusowej. Najlepsze efekty przynosi szczepienie
prosiąt. Szczepienie loch nie zapewnia
już należytej ochrony dla prosiąt, warchlaków i tuczników, a jedynie „przesuwa”
okres zakażenia i wystąpienia objawów
PCAD. W niektórych chlewniach należy szczepić lochy i prosięta. Wszystkie parametry
skuteczności postępowania w zakresie ochrony przed skutkami choroby cirkowirusowej są
łatwe do zmierzenia i każdy z nich ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową fermy,
chociaż korzyści ekonomiczne w zależności
od sytuacji, będą się różnić.

Utrzymanie wysokiego poziomu higieny wiąże się z koniecznością dokładnego oczyszczenia
po miesz czeń z sub stan cji or ga nicz nych
przed dezynfekcją, użyciem odpowiedniego
środka dezynfekcyjnego oraz wysuszeniem
dezynfekowanych pomieszczeń przed wprowadzeniem zwierząt.
3. Ograniczenie mieszania grup świń.
Mieszanie świń prowadzi do intensyfikacji
kontaktu między zwierzętami, a przez do transmisji zakażeń oraz jest dla nich stresogenne.
Jeśli to możliwe, należy utrzymywać świnie
w stałych grupach od odsadzenia do tuczu.

4. Zapewnienie wszystkim prosiętom odpowiedniej dawki siary
W miotach o liczbie prosiąt ponad 10-12 (zależy od liczby czynnych sutek u matki) konieczne jest frakcjonowane dosadzanie prosiąt
do gruczołu mlekowego. W pierwszej kolejności powinny pić słabsze prosięta, o niższej wadze.
5. Wstrzy ma nie mie sza nia
po upływie 24 godzin życia

mio tów

20 zasad Madeca

zwalają wskazać inne przyczyny problemów
zdrowotnych stada i obniżyć wskaźnik śmiertelności do normalnego poziomu.

Czego nie należy się spodziewać?
Nadal są gospodarstwa, gdzie efekty szczepień
są niezadowalające i istnieją lekarze oraz hodowcy, którzy nie wierzą w immunosupresyj-

I. Zasady, które bezwzględnie muszą
być przestrzegane:
1. Bezwzględne przestrzeganie zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (cpp-cpp)
Zasada cpp-cpp powinna być zachowana
w całej fermie. Jej bezwzględne przestrzeganie
zawsze przyniesie korzystne efekty dzięki
ograniczeniu krążenia drobnoustrojów w populacji świń. Konieczne jest jednak stosowanie
właściwych zabiegów dezynfekcyjnych.
2. Dokładne czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń
Wysoki poziom higieny jest najważniejszym
czynnikiem ochronnym dla ograniczenia presji zakaźnej środowiska i krążenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Prawidłowo wykonane czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla
zwierząt oraz zachowanie zasady cpp-cpp
praktycznie uniemożliwia przenoszenie infekcji ze zwierząt starszych, na młodsze.

Po upływie 24 godzin status immunologiczny
prosiąt jest już ustalony i prosięta, które nie
otrzymały przeciwciał z siarą pozostają wrażliwe na zakażenie. Mieszanie miotów po tym
okresie może jedynie ułatwić szerzenie się infekcji.

6. Uniemożliwienie bezpośredniego kontaktu między poszczególnymi grupami
warchlaków oraz tuczników
Ażurowe przegrody między klatkami w sektorze odchowu, czy tuczu pozwalają na bezpośredni kontakt między zwierzętami z różnych
klatek i łatwe szerzenie się różnych infekcji. Lite ściany oddzielające klatki nie zapobiegają
w pełni przenoszeniu się zakażeń, jednak
znacznie to niebezpieczeństwo redukują.
7. Utrzymanie optymalnego zagęszczenia warchlaków i tuczników
Zbyt gęste zasiedlenie jest stresogenne dla
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zwierząt. Optymalne zasiedlenie to 3 warchlaki oraz 0,75 tucznika na metr kwadratowy.

II. Zasady, które powinny być przestrzegane:
8. Dobry dostęp do paszy i wody
Utrudniony dostęp do paszy i wody jest powodem silnego stresu i agresji u warchlaków. Badania wykazują, że na jednego warchlaka powinno przypadać 7 cm koryta.
9. Optymalizacja temperatury i wentylacji w budynkach
Gwałtowne wahania temperatury w pomieszczeniach przyczyniają się do zwiększenia stresu, obniżenia odporności i prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji. Szczególnie niekorzystne są przeciągi. Temperatura powinna być
dostosowana do wieku świń i zapewniać poczucie komfortu niezależnie od pory roku,
dnia czy pogody. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu do którego odsadzane są prosięta. Często zachodzi konieczność ich ogrzewania
przez 24-48 godzin przed wprowadzeniem
prosiąt. Powinno się również utrzymywać
stężenie amoniaku w powietrzu poniżej 10
ppm, a dwutlenku węgla poniżej 0,15%. Należy dążyć do ograniczenia zapylenia. Niedostateczna jakość powietrza sprzyja powstawaniu
lub zaostrzaniu się zaburzeń oddechowych.
10. Zmniejszenie wielkości klatek
Zaleca się kojce w odchowalni na max. 13 prosiąt (najlepiej osobne dla każdego miotu).
W wielu przypadkach to zalecenie jest niepraktyczne lub niemożliwe do zrealizowani. Należy jednak pamiętać, że im mniejsza liczba świń
w kojcu, tym mniejsza liczba świń ulega jednoczesnej infekcji, a choroba w stadzie szerzy
się wolniej na skutek mniejszego bezpośredniego kontaktu.
11. Zaprzestanie obcinania kiełków
Z całą pewnością zabieg ten przyczynia się
do szerzenia się zakażenia. Warto więc spróbować zaprzestania tego zabiegu (wieloródki),
a jeśli okaże się to niemożliwe (loszki), to należy to robić z zachowaniem higieny i wprowadzić szlifowanie.
12. Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych z zachowaniem zasad aseptyki
Zachowanie podstawowych zasad higieny
przy wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych
(iniekcje, kastracje, obcinanie ogonów, czy

przycinanie kiełków), jest najłatwiejszym sposobem ochrony przed zakażeniem. Zaleca się
używanie oddzielnego zestawu narzędzi i igieł
dla każdego miotu lub dezynfekowania w 2%
Virkonie S, przez ok. minutę po użyciu.. Najlepiej używać dwóch lub więcej zestawów narzędzi dla jednego miotu, co umożliwi właściwą dezynfekcję. Każda porodówka powinna
być izolowana od pozostałych pomieszczeń
przez zastosowanie mat ze środkiem dezynfekcyjnym i każda powinna posiadać oddzielny
zestaw narzędzi do obsługi.

Nr 1/(4)/2012

nieograniczony dostęp do wody do picia. Spełnienie tych warunków spowoduje, że rozwój
układu immunologicznego młodych świń będzie odbywał się bez przeszkód.

18. Seroterapia
Dzisiejsze dane na temat seroterapii, wskazują na liczne niebezpieczeństwa transmisji zakażenia. Jednak w niektórych przypadkach postępowanie takie przynosi korzystne efekty,
a w innych bardzo niekorzystne. Podejmując
decyzję o zastosowaniu tej metody należy
wziąć pod uwagę wystąpienia wszystkich
13. Wyrównanie statusu immunologiczne- efektów ubocznych.
go loch i loszek
Doprowadzenie do kontrolowanej infekcji sta- 19. Optymalizacja terminów szczepień
da podstawowego drobnoustrojami groźnymi Wczesna immunizacja prosiąt (szczepienia p.
dla prosiąt może doprowadzić do korzystnej sy- mykoplazmowemu zapaleniu płuc w pierwtuacji wyrównanego poziomu odporności bier- szych dniach życia przy zastosowaniu „olejonej u potomstwa (przy założeniu, że prosięta wych” szczepionek), jest jednym z czynników
będą miały szansę pobrania odpowiedniej indukujących wystąpienie objawów PMWS,
porcji siary w ciągu pierwszych 24 godzin ży- a w konsekwencji niewydolności układu imcia) i istotnego ograniczenia krążenia drobno- munologicznego. Należy rozważyć przesunięustrojów chorobotwórczych. W tym celu mo- cie terminu szczepienia prosiąt na okres późże być wskazane podawanie ciężarnym zwie- niejszy (powyżej 10 dnia życia). Wszystkie zarzętom kału warchlaków lub prosiąt w okre- biegi związane z immunizacją prosiąt najlepiej
sie wiremii.
stosować na 1 tydzień przed odsadzeniem
lub 1 tydzień po odsadzeniu.
14. Przenoszenie chorych świń do po- Wirusy PRRSV i PPV są uważane za czynniki
indukujące PMWS. Należy więc zadbać, aby odmieszczeń/kojców szpitalnych
Zwierzęta wykazujące objawy chorobowe na- porność zwierząt stada podstawowego przeciw
leży jak najszybciej przenosić do wydzielonych PRRSV i PPV była utrzymywana na wysokim
poziomie i stosować szczepienia oraz aklimapomieszczeń i poddać leczeniu.
tyzację loch oraz loszek remontowych.
15. Ustalenie ścisłych reguł odnośnie po20. Odrobaczanie loch i loszek przed wprostępowania z chorymi świniami
W przypadku chorych świń należy kierować wadzeniem do porodówki
się jasnymi zasadami odnośnie czasu leczenia Zarobaczenie może powodować pogorszenie
i dawkowania leków. Jeśli stan zdrowia leczo- ogólnego stanu zdrowia loch, a co za tym idzie
nych świń przez dłuższy czas nie ulega popra- zmniejszenia ilości i jakości siary.
wie, zwierzęta powinny być eliminowane
z dalszego chowu.
Piśmiennictwo
16. Składowanie zwłok padłych świń
z dala od pomieszczeń dla zwierząt. Dezynfekcja narzędzi i ubrań wykorzystanych
do transportu padłych zwierząt

1. Fachinger V. i wsp. 2008 Vaccine 26 :1488-99
2. Fort i wsp. 2009 Vaccine: w druku
3. Grosse Liesner 2008 Proc AllenD.Leman Swine
Conference. Recent Research:9
4. Harding J. Pig Progress vol 25, no 7 2009
5. Kixmoeller i wsp. 2008 Vaccine 3443-3451
6. Madec F. i wsp. 1999 Jourees Rech.Porcine en France.
31:347-354
7. Mass P. i wsp. Procedings of 1st ESPHM Copenhagen
Denmark 2009
8. Martelli P. i wsp. Procedings of 1st ESPHM
Copenhagen Denmark 2009
9. Richthofen I. i wsp. The Pig Journal vol 62

III. Zasady, które mogą przynieść korzystny skutek:
17. Prawidłowa, bogata w aminokwasy
i witaminy dieta
Zwykle stres związany z odsadzeniem jest powodem spadku zużycia paszy. W tym więc
okresie powinna być ona szczególnie wartościo- dr n.wet. Wiesław Niewitecki,
wa i łatwo dostępna. Niezbędny jest również Główny Lekarz Weterynarii PEN AR LAN
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Producentów trzody
chlewnej czekają
lepsze czasy.
Raport Banku BGŻ.

Po kilku latach słabej koniunktury na rynku
trzody chlewnej, rok 2012 zapowiada się naprawdę dobrze. Ceny trzody chlewnej mogą być
wysokie, czemu sprzyja przede wszystkim
niskie pogłowie oraz dobry popyt na unijną
wieprzowinę. Pewnym zagrożeniem jest jednak słabnące spożycie tego gatunku mięsa
w UE. Co więcej, na dzień dzisiejszy dużo
wskazuje na to, że ceny pasz w 2012 r. będą
przeciętnie niższe niż w 2011 r., choć na tym
ryn ku ni cze go nie mo żna być pew nym
– do zbiorów pozostało jeszcze sporo czasu.
W bieżącym roku wysokim cenom trzody będzie sprzyjała sytuacja na rynku UE. Jednocześnie produkcja jest niższa, a popyt eksportowy
silny. W reakcji na bardzo niską opłacalność
produkcji trzody chlewnej utrzymującą się
w drugiej połowie 2010 i pierwszej połowie 2011 r. część rolników ograniczyła liczebność swoich stad lub całkowicie zrezygnowała z produkcji. Pogłowie trzody chlewnej
w Polsce obniżyło się w 2011 r. aż o 11,6 proc.
Według GUS w listopadzie 2011 r. liczba świń
spadła do zaledwie 13,05 mln szt. – ostatnio ta
liczba była tak mała w… 1964 r. Prognozujemy, że kolejne badanie pogłowia (wg stanu
na koniec marca 2012 r.) wykaże dalszą redukcję do poziomu znacznie poniżej 13 mln szt.
Pogłowie obniża się również w pozostałych krajach UE. Na przestrzeni 2011 r. obniżyło się ono
w 18 spośród 25 krajów UE, które dostarczyły
już dane. W końcówce 2011 r. w analizowanych krajach utrzymywanych było o 1,7 proc.
(2,4 mln szt.) mniej niż rok wcześniej. Co więcej, dane o pogłowiu loch i loch prośnych świadczą o tym, że w pierwszej połowie 2012 r. trzody będzie ubywało jeszcze szybciej niż w ubiegłym roku.

Jednocześnie utrzymuje się bardzo wysoki popyt zagraniczny na produkty wieprzowe
z Unii. W 2011 r. ich eksport zwiększył się o 19
proc. Bardzo szybko rosła sprzedaż do krajów
Azji Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych
Państw. Dane za styczeń potwierdzają, że zapotrzebowanie nadal jest duże.
Wzrosty cen spowodowane niższą produkcją
i dużym eksportem będą jednak z drugiej
strony hamowane przez niski popyt w UE,
w tym także w Polsce. Postępujące kłopoty gospodarcze w Europie, mogą nawet w zamożnych krajach przełożyć się na nieco mniejsze
spożycie wieprzowiny.
Oceniam jednak, że w całym bieżącym roku ceny żywca wieprzowego będą wysokie. Możliwe, że w Polsce późną wiosną lub latem ustanowią nowy rekord. Potem mogą się jak zazwyczaj o tej porze roku obniżyć. Jednak prognozuję, że cena w całym 2012 r. może być o 1025 proc. wyższa od średniej ceny w 2011 r.
Dużą niewiadomą dla rynku jest zaplanowany na 1.01.2013 r. termin wejścia w życie wymogu grupowego utrzymywania loch prośnych. Może się on przyczynić do zmniejszenia
pogłowia loch w całej UE oraz wzrostów cen
trzody. Trudno jednak ocenić jak duża jest skala tego problemu. Może mieć to duży wpływ
na rynek i to możliwe, że już w tym roku.

Michał Koleśnikow
Ekspert ds. Analiz Rynków Rolnych
Bank BGŻ
2012.03.29
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