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Przedmowa

„Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej
– aktualne problemy i nowe wyzwania”

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trud-
nym, wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Z założenia „problem” 
kojarzy nam się z jakąś trudną sytuacją i od początku wzbudza w nas negatywne emocje, a przyj-
mowana wobec problemu postawa jest często asekuracyjna. Nie inaczej jest z „wyzwaniem”, które 
definiujemy jako trudne zadanie, bądź nową sytuację, które wymagają od nas określonego wysiłku 
czy poświęcenia. 

W aspekcie produkcji zwierzęcej, takie postrzeganie problemów i wyzwań jest nie tylko błędne, 
a wręcz niedopuszczalne. Dlatego zestawione ze sobą w niniejszej publikacji „aktualne problemy” 
i „nowe wyzwania” są niejako próbą implikacji, wyszukania ciągu przyczynowo skutkowego, 
w myśl zasady, że jeżeli mamy aktualny problem, to przed nami nowe wyzwania. Zarówno do 
jednych jak i do drugich, nie należy się zrażać. Wręcz przeciwnie potraktować je należy jako zja-
wisko pozytywne, które wskazuje właściwe kierunki postępowania i pozwala na szybką reakcję, 
która przeciwdziała negatywnym skutkom problemów. 

Aby nie zawężać naszych rozważań tylko do syntetycznego określenia problemów i skierować 
niniejszą publikację do szerszego grona odbiorców, postanowiliśmy przygotować opracowanie, 
z którego korzystać mogą nie tylko producenci i hodowcy trzody chlewnej, ale również studenci 
i uczniowie szkół rolniczych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z trzodą chlewną. 

Należy także zaznaczyć, że problemy i wyzwania trudno definiować tylko w kategorii „nowe 
– stare”. Niektóre aspekty i czynniki wpływające na produkcję trzody chlewnej są na tyle uniwer-
salne i podlegają ciągłym zmianom, że należy je przybliżać niezależnie od ich aktualnego charak-
teru. Czynniki wpływające na chów i hodowle trzody chlewnej, w poszczególnych rozdziałach 
tego opracowania, zostały kilkukrotnie wspomniane i umiejętnie opisane, tak aby uzmysłowić, iż 
utrzymanie zwierząt nie może mieć charakteru „zero-jedynkowego”. W celu przybliżenia Państwu 
powyższej tematyki serdecznie zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów niniejszej publikacji.

W trosce o jak najbardziej aktualne i profesjonalne przedstawienie poszczególnych zagadnień, 
z prośbą o ich opracowanie zwróciliśmy się do naukowców – specjalistów – praktyków, którzy 
na co dzień współpracują z hodowcami i producentami trzody chlewnej, spotykają się z ich co-
dziennymi problemami i starają się ich wspomagać w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom 
oraz poprawie jakości produkcji. Głęboko, w to wierzę, że niniejsza publikacja pozwoli Państwu 
na realną ocenę zagrożeń i prawidłowe identyfikowanie problemów w swoich gospodarstwach, 
a młodych adeptów zachęci do pogłębiania wiedzy w poszczególnych aspektach produkcji trzo-
dziarskiej w Polsce. 

dr inż. Rodian Pawłowski





– 9 –

Wprowadzenie

Aktualna sytuacja w chowie i hodowli trzody chlewnej
– problemy i wyzwania

dr inż. Rodian Pawłowski, Dział Technologii Produkcji Rolniczej, WMODR w Olsztynie 

Na wstępie należy podkreślić, że trzoda chlewna to bez wątpienia najważniejszy kierunek 
produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach spotyka się z wieloma trudno-
ściami. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na początku czerwca 2020 r. pogłowie 
trzody chlewnej wynosiło 11 432,6 tys. sztuk i było wyższe o 651,2 tys. sztuk (o 6%) od stanu 
notowanego w analogicznym okresie 2019 r., kiedy to ilość świń w Polsce szacowana była na 10 780,5 
tys. sztuk. Podobna sytuacja występuje także u pozostałych grup produkcyjnych trzody chlewnej. 
Największy udział w strukturze stada stanowiło pogłowie tuczników – 42,1%. Stado loch na 
chów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 40,1 tys. sztuk (o 5,3%) do poziomu 
794,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 19,6 tys. sztuk (o 3,7%) do 550,3 tys. 
sztuk.

Rys.1. Struktura pogłowia trzody chlewnej i loch w czerwcu 2019 r. i 2020 r. (Informacje sygnalne GUS 15.09.2020r.)

Sytuacja wzrostu pogłowia świń w Polsce to pokłosie koniunktury związanej ze wzrostem cen 
i uwarunkowaniami rynkowymi, które występowały jeszcze do marca br. Opłacalność produkcji 
trzody chlewnej w tamtym okresie spowodowała wzrost zainteresowania chowem świń, a związa-
na była ze zwiększonym zapotrzebowaniem na materiał hodowlany i opasowy przez kraje trzecie, 
w szczególności Chiny. Niestety pandemia koronawirusa i obostrzenia z nim związane znacznie 
wpłynęła na opłacalność produkcji, co ostatecznie wpłynęło na utrzymujące się od maja 2020 r. 
niskie ceny w skupach (rys. 2.). Wpływ na ten stan rzeczy miały zarówno działania producentów, 
przetwórców, przedsiębiorców oraz konsumentów. Na pewno warto zaznaczyć, że ogłoszenie 
stanu epidemicznego w Polsce wielopoziomowo przetestowało reakcję gospodarski w sytuacjach 
kryzysowych. 
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Rys. 2. Roczne zmiany cen tusz wieprzowych w klasie mięsności E w Polsce (zł/100kg) (Meat Market Observatory – 
Pig – EUROSTAT)

Nie skupiając się jednak w tym rozdziale na zawiłościach wynikających z uwarunkowań go-
spodarczych i polityczno-ekonomicznych, chciałbym przedstawić te problemy, które bezpośred-
nio oddziałują na skale produkcji w poszczególnych gospodarstwach, jak i na wyzwania, które 
przed ich właścicielami zostały w ostatnim czasie postawione. W kolejnych rozdziałach niniejszej 
publikacji spotkamy się z szeregiem zagadnień, które stanowią podstawę właściwego prowadze-
nia produkcji. Co więcej, produkcja ta będzie czasem zestawiana ze słowem efektywność, co nie 
oznacza jednak jej wzrostu, a raczej wskazuje nam na skuteczność zastosowanych przez nas metod 
hodowlanych i produkcyjnych. Dlatego też, w aspekcie efektywności produkcji powinniśmy mieć 
na względzie jej optymalizację. 

Wciąż aktualnym zagadnieniem, decydującym o efektywności prowadzonej produkcji, nieza-
leżnie od jej skali jest użytkowość rozpłodowa. Wśród poruszanych tematów powinny znaleźć 
się te, które gwarantują uzyskanie licznego i zdrowego potomstwa, tak w aspekcie hodowlanym 
– jako materiał zarodowy, jak i towarowym – pozwalającym na optymalną produkcję tuczników. 
Współcześnie w ramach użytkowania rozpłodowego należy rozpatrywać zagadnienia związane z:
• racjonalnym wyborem ras oraz prawidłowym wyborem materiału remontowego, 
• odpowiednią organizacją pracy w sektorze rozrodu i prawidłową opieką nad zwierzętami roz-

płodowymi,
• wykorzystywaniem metod biotechniki rozrodu,
• optymalizacją warunków środowiskowych,
• optymalizacją wskaźników plenności i częstotliwości oproszeń,
• prawidłowym odchowywaniem prosiąt,
• profilaktyką i dbałością o wysoki status zdrowotny zwierząt.

Kolejnym problemem, o którym należy wspomnieć są aspekty żywieniowe. Ma to przede 
wszystkim charakter ekonomiczny, gdyż żywienie stanowi ok. 70% wszystkich kosztów pono-
szonych na utrzymanie zwierząt i to w nim wydaje się, że można poszukiwać największych 
oszczędności. Kiedy na początku wieku zaprzestano stosowania m.in. antybiotykowych stymu-
latorów wzrostu (zakaz od 1 stycznia 2006 r.) i mączek mięsno-kostnych (zakaz od 1 listopada 
2003 r.), ceny komponentów paszowych oraz mieszanek pełnoporcjowych poszybowały w górę, 
wprowadzając duże załamanie na rynku wieprzowiny i spadek opłacalności produkcji. Niewątpli-
wie wprowadzone zakazy były w tamtym czasie jak najbardziej słuszne, jednak w poszukiwaniu 
tańszych pasz, producenci sięgali po niesprawdzone zamienniki, których słaba jakość i niedosta-
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teczne zbilansowanie przyczyniały się do pogorszenia wyników produkcyjnych i obniżenia statutu 
zdrowotnego zwierząt. Obecnie cena również jest głównym kryterium wyboru, jednak coraz częściej 
można zaobserwować wzrost świadomości wśród hodowców i producentów, co do składu i jakości 
paszy, a także sposobu żywienia. Racjonalne żywienie zwierząt to dziś zagadnienie bardzo żywe, 
zarówno w chowie konwencjonalnym (intensywnym i ekstensywnym), jak i ekologicznym. Hodow-
cy i producenci zainteresowani są efektywnością żywienia poszczególnych grup produkcyjnych, 
tak w aspekcie ich zapotrzebowania na składniki pokarmowe, jak również czynników regulujących 
pobranie i wykorzystanie paszy. Coraz większy potencjał wdrożeniowy mają także nowe technologii 
i rozwiązania w żywieniu zwierząt m.in. nutrigenomika, alternatywne źródła białka, czy eubiotyki. 

Dynamika gospodarcza, spowodowana nowymi problemami i wyzwaniami w aspekcie eko-
nomiki produkcji to kolejny element, który należy szerzej opisać by móc prawidłowo prowadzić 
naszą produkcję. Afrykański pomór świń, SARS-Covid-19, to tylko niektóre, miejmy nadzieję okre-
sowe czynniki wpływające na pogorszenie opłacalności produkcji. Z jednej strony wydawać by się 
mogło, że poruszając się na dynamicznym rynku mamy nieograniczone możliwości, pozwalające 
na realizowanie odważnych planów zarówno w zakresie produkcji zwierzęcej, jak i podejmowania 
nowych inwestycji w gospodarstwie. Z drugiej, zaś strony musimy mieć na uwadze, że nawet 
najmniejszy błąd w prowadzonych pracach hodowlano-produkcyjnych może mieć katastrofalne 
skutki. Pisząc o czynnikach wpływających na ekonomikę produkcji zwierzęcej, musimy mieć na 
uwadze, że oprócz tych o których sami możemy decydować, jest tez wiele czynników niezależ-
nych, na które nie mamy wpływu. Pojawia się więc pytanie – jak się przygotować na działanie tej 
„niewidzialnej ręki rynku?” Ponownie należy posłużyć się określeniem optymalizacja produkcji. 
To na jakim szczeblu drabiny rynkowej się znajdujemy zależy od naszego przygotowania. Przekła-
da się to bezpośrednio na analizę gospodarstwa w zakresie parametrów podstawowych, takich jak 
plenność gospodarcza, wykorzystanie paszy na jednostkę produkcji, długość okresów odchowu 
i tuczu, czy mięsność tuszy. Dodatkowo o opłacalności produkcji decyduje także jej wielkość, choć 
należy zauważyć, że nie zawsze zwiększenie produkcji daje wymierne korzyści ekonomiczne. 
Elementami na które należy zwrócić uwagę w analizie gospodarstwa to: czynniki i wskaźniki 
warunkujące opłacalność produkcji poszczególnych grup technologicznych, czy wciąż aktualne ze-
stawienie „ilość-jakość”, czyli chęć produkowania dużej ilości towaru o niepewnej jakości, czy też 
przydatności technologicznej. W obecnych czasach nie sposób pisząc o opłacalności chowu trzody 
chlewnej w kraju nie wspomnieć o przepisach, które w sposób istotny regulują możliwości rozwo-
ju produkcji. Przepisy z zakresu ograniczenia zanieczyszczeń azotem i redukcji emisji amoniaku 
czy chociażby przepisy europejskie ustanawiające konkluzję dotyczącą najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Obejmuje ona wszystkie 
instalacje wykorzystywane w intensywnym chowie trzody chlewnej przy liczbie stanowisk prze-
kraczającej 2 000 – dla tuczników (powyżej 30 kg), lub 750 – dla macior. Takie obiekty w warun-
kach krajowych muszą uzyskać tzw. pozwolenie zintegrowane na swoją działalność. BAT nakłada 
na nie konieczność stosowania przyjaznych dla środowiska technologii chowu w tym planów 
nawozowych oraz działań redukujących emisję gazów i odorów. Niemniej jednak skupienie uwagi 
na podstawowych wskaźnikach produkcyjnych i próba określenia ich rzeczywistych poziomów, 
przyczyniają się do znacznie lepszego wykorzystania zasobów własnych gospodarstwa, a to z ko-
lei pozwala na prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji produkcji.

Wśród tych problemów i wyzwań, na które należy w aspekcie chowu i hodowli trzody chlew-
nej zwracać uwagę jest bez wątpienia zagrożenie wynikające z występowania chorób zakaźnych 
zwierząt. Spośród nich dominującym i stosunkowo nowym tematem jest afrykański pomór świń, 
który w znacznym stopniu spowodował ograniczenia w produkcji trzody chlewnej. Afrykański 
pomór świń poprzez, swoją zjadliwość, brak konwencjonalnych metod jego zwalczania oraz tempo 
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swojej ekspansji, stał się w dość krótkim czasie problemem nie tylko lokalnym, ale światowym. 
Dlatego też administracyjne metody jego zwalczania i wynikające z tego faktu ograniczenia są 
często bardzo restrykcyjne. Restrykcje te przyczyniły się bowiem do likwidacja stad i ograniczenia 
ilości gospodarstw. I nie można mieć tu tylko na myśli likwidacji stad w związku ze stwierdze-
niem ogniska ASF, czy też z uchybieniami spowodowanymi niedostosowaniem się do wymogów 
bioasekuracji. Problem ten dotyczy także zaprzestania produkcji przez tych, którzy z obawy przed 
konsekwencjami pojawienia się wirusa ASF, przebranżowili się na inną produkcję zwierzęcą, albo 
pozostali tylko przy produkcji roślinnej. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii (stan 
na dzień 29.09.2020), w 2020 roku w Polsce mamy 97 ognisk ASF u świń oraz 3262 przypadki 
u dzików. W ponad połowie województw w Kraju wydzielone zostały obszary podwyższonego 
ryzyka (ochronny – żółty, objęty ograniczeniami – czerwony oraz zagrożenia – niebieski). W woje-
wództwie Warmińsko-Mazurskim tylko w tym roku wykryto 1162 przypadki ASF u dzików oraz 
8 ognisk w gospodarstwach utrzymujących świnie. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji 
będzie możliwość zapoznania się z tematyką ochrony zdrowia trzody chlewnej w świetle zagrożeń 
spowodowanych afrykańskim pomorem świń.

Ostatnim problemem, z którym obecnie hodowcy i producenci trzody chlewnej musza się 
zmierzyć są kwestie związane z dobrostanem trzody chlewnej. Należy pamiętać, że bazowym 
dokumentem dla warunków utrzymania świń jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu ga-
tunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej. Coraz częściej do przestrzeni publicznej przedostają się informacje o incydentalnych 
zdarzeniach związanych z nieprzestrzeganiem przez rolników tych zapisów, czego konsekwencją 
stają się mniej lub bardziej wiarygodne głosy dotyczące planów zaostrzenia tych przepisów. 

Jednym z nowych wyznań w ramach dobrostanu świń jest uruchomienie w tym roku nowego 
działania „Dobrostan zwierząt”. Nowe wymagania wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Działanie to nie jest obligatoryjne, jednak ma zachęcić rolników do utrzymywania 
zwierząt gospodarskich w rozszerzonych warunkach dobrostanu, w porównaniu z tymi które wy-
nikają z przepisów prawa krajowego i unijnego. Decydując się na realizacje działania, producent 
rolny posiadający odpowiedni numer identyfikacyjny musi zapewnić polepszone warunki do-
brostanu do wszystkich zwierząt realizujących założenia danego wariantu, we wszystkich siedzi-
bach stad, niezależnie od ich stanu fizjologicznego. Ponadto powierzchnia bytowa w budynkach 
inwentarskich dla pozostałych grup zwierząt musi być zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi 
wymogami krajowymi. Chcąc zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi tego działania w zakresie 
dobrostanu świń, należy przybliżyć nieco zapisy Pakietu I.

Pakiet	1.	Dobrostan	świń

Wariant	1.1.	„Dobrostan	loch	–	zwiększona	powierzchnia	w	budynkach”
W gospodarstwie realizującym ten wariant, we wszystkich siedzibach stad, wszystkim lochom 

i loszkom po pokryciu zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w sto-
sunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów. 

Rolnik chcący przystąpić do działania powinien:
• na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu po-

siadać co najmniej 1 lochę indywidualnie oznakowaną i zarejestrowaną zgodnie z przepisami 
prawa (Dz.U. 2020, poz. 34);
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• utrzymywać lochy bez systemu jarzmowego;
• posiadać opracowany Plan poprawy dobrostanu zwierząt, w którym określone zostanie ile loch 

może być utrzymywanych w danym gospodarstwie tak, aby zapewnić zwierzętom ulepszone 
warunki dobrostanu; 

• złożyć odpowiednio wypełniony wniosek w aplikacji eWniosekPlus w terminie 15 marca – 15 
maja (do wniosku dołącza się kopie odpowiednich stron Planu poprawy dobrostanu zwierząt),
Płatność „dobrostanowa” w wysokości – 301 zł/lochę rocznie, przyznawana jest rolnikowi do 

średniej liczby loch w gospodarstwie rolnym, w danym okresie rozliczeniowym. Liczbę loch, do 
której przysługuje płatność dobrostanowa, ustala ARiMR na podstawie danych zawartych w sys-
temie IRZ.

Wariant	1.2.	„Dobrostan	tuczników	–	zwiększona	powierzchnia	w	budynkach”
W gospodarstwie realizującym ten wariant, wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywa-

nym w tym gospodarstwie rolnym we wszystkich siedzibach stad podobnie jak w przypadku 
wariantu 1.1. zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do 
minimalnej, wynikającą z przepisów krajowych.

Rolnik chcący przystąpić do działania powinien:
• posiadać opracowany Plan poprawy dobrostanu zwierząt, w którym określa się m.in. ile war-

chlaków i tuczników można utrzymywać jednocześnie w danym gospodarstwie, tak aby za-
pewnić tym zwierzętom ulepszone warunki dobrostanu; 

• złożyć odpowiednio wypełniony wniosek w aplikacji eWniosekPlus w termin 15 marca – 15 
maja i dołączyć kopie odpowiednich stron Planu poprawy dobrostanu zwierząt przed upły-
wem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich.

• tuczniki, do których przysługuje płatność dobrostanowa muszą pochodzić od loch „dobrosta-
nowych”. 

Płatność w wysokości – 24 zł/tucznika przyznawana jest do liczby tuczników uprawnionych 
do płatności dobrostanowej oddanych do rzeźni lub ubitych w gospodarstwie. Liczbę tuczników, 
do której przysługuje płatność dobrostanowa, ustala ARiMR na podstawie danych zawartych 
w systemie IRZ.

Wracając do podstawowych zagadnień dobrostanu, wynikających z przepisów prawa krajo-
wego, należy mieć na względzie, że wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa opartego na inten-
syfikacji produkcji zwierzęcej jest właściwa ocena wskaźników poziomu dobrostanu. Wśród tych 
wskaźników należy wymienić wskaźniki fizjologiczne, behawioralne, weterynaryjne, produkcyjne 
czy mikroklimatyczne. W prowadzeniu narracji na temat poprawy warunków bytowania zwierząt 
gospodarskich coraz częściej używa się aspektów etycznych, dlatego coraz częściej w kontekście 
dobrostanu dokonywana jest analizy poszczególnych systemów utrzymania, które zakładają cho-
ciażby specyfikę gatunkową umożlwiającą przejawianie naturalnych instynktów.

Mnogość czynników wpływających na efektywność produkcji trzody chlewnej sprawiają, że 
wymagania stawiane przed rolnikami są coraz większe, a niekorzystne uwarunkowania społecz-
no-ekonomiczne oraz epidemiologiczne powodują że producenci poszukują alternatywnych kie-
runków rozwoju gospodarstw. Należy też pamiętać, że wyzwaniem staje się produkcja nie tylko 
w oparciu o przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, ale również oddziaływania cho-
wu i hodowli na środowisko naturalne. Wiele czynników, koniec końców ma wymiar ekonomiczny, 
gdyż opiera się o zmianę planowania i organizacji produkcji, a te zawsze łącza się z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych kosztów, Pomocne w obecnej sytuacji stają się organizacje i instytucje 
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działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, które poprzez transfer wiedzy, wskazują wła-
ściwe kierunki postepowania, bądź ułatwiają dotowanie i rozwój produkcji w oparciu o wsparcie 
krajowe i europejskie. Wzrost świadomości producentów, przetwórców i konsumentów jest drogą, 
która może być podstawowym elementem prowadzącym do poprawy sytuacji na krajowym rynku 
trzody chlewnej. Pomimo wielu problemów produkcja trzody chlewnej wciąż jest dominującym 
kierunkiem w produkcji zwierzęcej. Najważniejszymi elementami, które świadczą o znaczeniu go-
spodarczym trzody chlewnej są liczebność pogłowia, skala produkcji oraz jej udział w produkcie 
krajowym brutto. O popularności chowu i hodowli świń świadczą także ich charakterystyczne ce-
chy użytkowe: wysoka rozrodczość, wszystkożerność, ekonomiczne wykorzystanie paszy, wczesne 
dojrzewanie rzeźne, duża wydajność rzeźna i wysoka wartość odżywcza wieprzowiny. 



Rozdział 1

Aktualne problemy i nowe wyzwania
w użytkowaniu rozpłodowym świń
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Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM w Olsztynie
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Niezależnie od poziomu i zaawansowania chowu i hodowli trzody chlewnej, podstawą suk-
cesu w tej działalności jest osiąganie jak najwyższych wartości parametrów użytkowości rozpło-
dowej. Gwarantuje to uzyskanie licznego i zdrowego potomstwa do dalszej selekcji materiału 
zarodowego w chlewniach hodowlanych oraz efektywnej produkcji tuczników w chlewniach 
towarowych. Dlatego też, zestaw zagadnień, które są stale aktualne w zakresie użytkowania 
rozpłodowego świń to: 
• racjonalny wybór ras (lub mieszańców) gwarantujących wysoki poziom użytkowania rozpło-

dowego;
• umiejętny wybór materiału remontowego (zwierzęta hodowlane, loszki i knurki z zakupu 

z chlewni hodowlanych lub loszki remontowe z własnego odchowu);
• prawidłowe włączanie zwierząt remontowych do stada podstawowego (umiejętność określania 

dojrzałości płciowej i rozpłodowej, przestrzeganie ich kryteriów);
• prawidłowa opieka i dobra organizacja pracy w sektorze rozrodu (wykrywanie rui, optymalny 

termin krycia, sposób rozrodu);
• wykorzystywanie metod biotechnologii w rozrodzie – inseminacja, synchronizacja rui, synchro-

nizacja porodów;
• stworzenie optymalnych warunków środowiskowych (żywienie, mikroklimat, warunki zoohi-

gieniczne, profilaktyka weterynaryjna, ograniczanie poziomu stresu) pozwalających na uzyska-
nie wysokiego poziomu dobrostanu, a tym samym osiąganie wysokich parametrów rozrodu. 

Z kolei biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi producent trzody chlewnej, to spośród 
wielu należy wymienić te, które w najwyższym zakresie mogą modyfikować wyniki użytkowości 
rozpłodowej:
• sprostanie rosnącym wymaganiom środowiskowym zwierząt na skutek ich postępującego do-

skonalenia genetycznego;
• prawidłowa profilaktyka i dbałość o wysoki status zdrowotny zwierząt jako konieczność wa-

runkowana niższą odpornością zwierząt wysokoprodukcyjnych;
• wdrażanie metod i organizacji pracy pozwalających na wykorzystanie potencjału obecnie 

użytkowanych tzw. loch hiperpłodnych (tzn. charakteryzujących się bardzo wysoką płodno-
ścią i plennością), w tym prawidłowa standaryzacja miotów i metody odchowu tzw. prosiąt 
nadliczbowych (np. technologia „baby room”). 

Wszystkie te czynniki powodują, że efektywne prowadzenie rozrodu, w tym skuteczny od-
chów prosiąt ssących jest procesem trudnym, wymagającym wiedzy, i niosącym duże ryzyko strat 
w przypadku niezapewnienia im prawidłowych warunków. Ma to miejsce zwłaszcza w przypad-
ku użytkowania loch wysokopłodnych, które rodzą liczne mioty, o stosunkowo niskiej średniej 
urodzeniowej masie ciała prosiąt (Johnson i wsp. 1999, Kapell i wsp. 2011, Milewska i wsp. 2016, 
Quiniou i wsp. 2002, Quesnel i wsp. 2008, Rekiel i wsp. 2013).

1.1.	Podstawowe	pojęcia

Podstawowe parametry charakteryzujące użytkowość rozpłodową trzody chlewnej (cechy użytko-
wości rozpłodowej) to:
• płodność	potencjalna – liczba komórek jajowych owulujących w jednej rui; wartość tej cechy 

waha się w granicach od kilkunastu u loszek do nawet ponad 30 owulowanych komórek jajo-
wych w jednej rui u loch wieloródek;

• płodność	rzeczywista – liczba prosiąt żywo urodzonych w jednym miocie; wartość tej cechy 
waha się w granicach od 10-12 prosiąt u loch pierwiastek do 14-16 u loch wieloródek ras kra-
jowych i 16-18 u loch hybrydowych;



– 18 –– 18 –

Aktualne problemy i nowe wyzwania w użytkowaniu rozpłodowym świń

• plenność	fizjologiczna – liczba prosiąt urodzonych żywo przez lochę w okresie jednego roku 
kalendarzowego (czyli zsumowana z urodzonych przez lochę miotów);

• plenność	gospodarcza – liczba prosiąt odchowanych przez lochę do 21. dnia życia w okresie 
jednego roku kalendarzowego; wartość tej cechy waha się w szerokich granicach od kilkunastu 
do ponad 30 prosiąt, w zależności od predyspozycji lochy, liczby urodzonych miotów i jakości 
opieki nad prosiętami;

• liczba	prosiąt	martwo	urodzonych	w	miocie – jest wliczana do „ogólnej liczby prosiąt urodzo-
nych” ale de facto nie jest brana pod uwagę przy określaniu płodności rzeczywistej; urodzenia 
martwe zdarzają się w każdej chlewni ale nie powinny przekraczać wartości średniej 1,0-1,5%, 
wyższa wartość tej cechy jest zwykle skutkiem chorób (m.in. PRRS, parwowiroza) lub zanie-
dbań w opiece okołoporodowej;

• śmiertelność – straty prosiąt w trakcie ich odchowu; w chlewniach towarowych w okresie 
laktacji nie powinny przekraczać 10%, w chlewniach hodowlanych kształtuje się na poziomie 
5-7%, w bardzo dużych obiektach towarowych wartość tej cechy może oscylować na poziomie 
do 15%, powyżej tej wartości jest już wskaźnikiem alarmującym o znaczących nieprawidłowo-
ściach w chlewni; 

• cykl	rozpłodowy (inaczej: okres międzymiotu) – to pojęcie zootechniczne obejmujące okres od 
jednego do kolejnego zapłodnienia lochy (a zatem obejmuje trzy okresy fizjologiczne użytko-
wania rozpłodowego lochy: ciąża + laktacja + jałowienie) (Tabela 1, 2);

• jałowienie – inaczej okres zasuszenia, trwa od dnia odsadzenia lochy od prosiąt do dnia sku-
tecznego zapłodnienia (w tym dniu rozpoczyna się kolejny cykl rozpłodowy lochy); długość 
tego okresu nie powinna przekraczać 10 dni, w bardzo dobrze zorganizowanych chlewniach 
i przy wysokim poziomie dobrostanu loch wynosi 3-5 dni;

• laktacja (okres karmienia prosiąt) – ze względów technologicznych (praca w oparciu o grupy 
technologiczne loch) przyjmuje się, że trwa określoną liczbę tygodni (dni): 28, 35, 42 lub 56 
dni; dopuszczalne prawnie jest odsadzenie prosiąt w wieku 21 dni, jednak pod warunkiem 
posiadania w chlewni wyodrębnionego pomieszczenia (sektora) do ich odchowu, odpowiednio 
wyposażonego (systemy żywienia, wentylacji, ogrzewania); 

• częstotliwość	oproszeń – liczba miotów odchowanych przez lochę do 21. dnia w okresie jed-
nego roku kalendarzowego (mioty urodzone po 10 grudnia zalicza się do wyników kolejnego 
roku użytkowania lochy) (Tabela 1, 2); wartość tej cechy wylicza się dzieląc liczbę dni w roku 
kalendarzowym przez długość cyklu rozpłodowego – przy prawidłowej (nie przekraczającej 
10 dni) długości okresu jałowienia, w zależności od długości laktacji (21, 28, 35, 42 lub 56 dni) 
może wynosić od 2,5 do 2.0.

Wyszczególnienie
Wariant w zależności od długości laktacji

1 2 3 4 5

Ciąża
Laktacja
Jałowienie (od odsadzenia do skutecznego zapłodnienia)

114
21
10

114
28
10

114
35
10

114
42
10

114
56
10

Długość jednego cyklu rozpłodowego (dni) 145 152 159 166 180

Częstotliwość oproszeń 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0

Tabela 1. Wpływ długości laktacji na długość cyklu rozpłodowego i częstotliwość oproszeń przy jednakowej zakładanej 
długości okresu jałowienia
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Opłacalność	 produkcji	 trzody	 chlewnej	 jest	 uzależniona	 przede	wszystkim	 od	 plenności	
gospodarczej	loch,	a	jej	wzrost	w	prosty	sposób	przekłada	się	na	wzrost	rentowności	produk-
cji. Wartość plenności gospodarczej ilustruje jakość i potencjał użytkowanych w stadzie loch, jak 
również jest wypadkową wiedzy producenta i jego umiejętności pracy ze zwierzęciem. Zawsze 
należy pamiętać, że straty prosiąt w odchowie są tym mniejsze, im lepsza opieka nad zwierzęciem 
i większy potencjał genetyczny loch. Dobrze jest też wiedzieć, w jaki sposób przedstawione para-
metru użytkowości rozpłodowej są od siebie uzależnione. 

Parametrami	bezpośrednio	wpływającymi	na	plenność	gospodarczą	są	z	jednej	strony	płod-
ność	potencjalna	i	rzeczywista	loch	i	śmiertelność	prosiąt	w	odchowie,	a	z	drugiej	–	częstotli-
wość	oproszeń. Należy tu wyjaśnić, że potocznie i powszechnie, choć błędnie, stosuje się tylko 
określenie „płodność”, przez którą de facto rozumie się płodność rzeczywistą, czyli liczbę prosiąt 
żywo urodzonych w miocie. Trzeba też pamiętać, że płodność potencjalna jest zawsze dużo wyż-
sza od rzeczywistej, ponieważ straty w okresie prenatalnym (czas ciąży) wynoszą nawet 30-40%. 

Częstotliwość	oproszeń	jest	ściśle	warunkowana	długością	cyklu	rozpłodowego	lochy (ciąża 
+ laktacja + jałowienie). Przyjmując ciążę za parametr stały (średnio 114 dni), a długość laktacji jako 
28, 35 lub 42 dni okazuje się, że fazą cyklu mającą decydujące znaczenie dla jego długości jest okres 
jałowienia. Teoretycznie, locha w kilka dni po porodzie powinna mieć objawy rui. Jednak w prakty-
ce to wydłużający się ponad miarę (powyżej 10-12 dni) okres jałowienia stanowi o wydłużeniu cy-
klu rozpłodowego i tym samym – spadku częstotliwości oproszeń. Czynniki mające na to wpływ to: 
problemy zdrowotne lochy (np. niedoleczone lub niewykryte stany zapalne macicy po porodzie), 
słaba kondycja lochy po odsadzeniu (na skutek błędów żywieniowych w okresie laktacji lub odcho-
wywania bardzo licznych miotów i wysokiej mleczności), nieprawidłowe warunki mikroklimatycz-
ne w sektorze rozrodu (zwłaszcza niedostateczne oświetlenie lub zbyt wysoka temperatura), błędy 
w rozrodzie (nieumiejętność wykrywania cichej rui, nieterminowe krycie, niska jakość nasienia 
na skutek błędów w przechowywaniu). Niska średnia wartość wskaźnika częstotliwości oproszeń 
i plenności loch jaką szacuje się dla pogłowia masowego użytkowanego w naszym kraju wynika 
najczęściej z błędów popełnianych na skutek niewiedzy, co do potrzeb zwierzęcia. Gdy za obniże-
nie częstotliwości oproszeń odpowiedzialny jest wydłużający się okres jałowienia, a tak się dzieje 
najczęściej, nawet	wysoka	płodność	rzeczywista	loch	nie	przekłada	się	na	wysoką	ich	plenność.	

Reasumując,	wysoka	płodność	 rzeczywista	 lochy	 jest	w	dużej	mierze	uwarunkowana	 jej	
wartością	genetyczną,	natomiast	wysoka	plenność	gospodarcza	i	częstotliwość	oproszeń	są	wy-
padkową	 czynników	 środowiskowych	 oraz	wiedzy	 i	 umiejętności	 producenta. Aby osiągnąć 
dobre wyniki użytkowości rozpłodowej loch należy przeznaczać do rozrodu wartościowe, ocenio-

Wyszczególnienie
Wariant w zależności od długości jałowienia

1 2 3 4 5 6 7

Ciąża
Laktacja
Jałowienie 

114
28
5

114
28
10

114
28
15

114
28
20

114
28
25

114
28
30

114
28
35

Długość jednego cyklu 
rozpłodowego (dni)

147 152 157 162 167 172 177

Częstotliwość oproszeń 2,48 2,40 2,32 2,25 2,19 2,12 2,06

Tabela 2. Wpływ długości okresu jałowienia na długość cyklu rozpłodowego i częstotliwość oproszeń przy jednakowej 
przykładowej długości laktacji
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ne, pochodzące ze stad hodowlanych loszki oraz zapewniać zwierzętom zbilansowane żywienie, 
prawidłowy mikroklimat, opiekę weterynaryjną i życie w warunkach dobrostanu. Zaniedbania	
w	zakresie	któregoś	z	wymienionych	czynników	prowadzą	do	spadku	produkcyjności	loch,	i	to	
tym	większego,	im	więcej	błędów	w	opiece	nad	zwierzęciem.

1.2.	Predyspozycje	rasowe	i	wybór	materiału	remontowego

Analizę czynników wpływających na wartość cech użytkowości rozpłodowej loch należy roz-
począć od ich wartości genetycznej. Nie każda prawidłowo użytkowana, odpowiednio żywiona 
i dobrze pielęgnowana locha jest zwierzęciem wysokoprodukcyjnym. Wielu	urodzonych	miotów	
oraz	 licznych,	 dobrze	 odchowanych	 i	 żywotnych	 prosiąt	możemy	 się	 spodziewać	wyłącznie	
od	loch	posiadających	do	tego	predyspozycje	genetyczne.	Muszą być to zwierzęta należące do 
jednej z ras uznanych za mateczne	oraz pochodzić z chlewni hodowlanej. Największe	znaczenie	
w	produkcji	mają	obecnie	rasy:	polska	biała	zwisłoucha	(pbz)	i	wielka	biała	polska	(wbp).	Do 
ras matecznych zalicza się także rasy: puławską, złotnicką białą oraz złotnicką pstrą. Mają one 
jednak nieco niższy potencjał rozrodczy i są traktowane jako rasy zachowawcze. Bardzo popularne 
w produkcji towarowej są także lochy mieszańce (np. DanBred) i hybrydy (np. z oferty firmy Choice 
Genetics). Są one uznawane za hiperpłodne (rodzące bardzo duże mioty), troskliwe, opiekuńcze 
matki, a jednocześnie zwierzęta o mocnej konstytucji, odporne i długowieczne. Z kolei obecnie 
użytkowane rasy i linie ojcowskie (duroc, pietrain, hampshire, linia syntetyczna 990) mają z kolei 
na wyższym poziomie cechy tuczne (przyrosty dzienne, wykorzystanie paszy) i rzeźne (mięsność, 
powierzchnia „oka” polędwicy), a lochy nie uzyskują tak wysokich wartości parametrów rozro-
du. Dużą popularnością i uznaniem producentów tuczników cieszą się obecnie knury mieszańce 
(duroc x pietrain) i (pietrain x duroc) oraz knury hybrydowe. Wynika to z połączenia najlepszych 
cech wymienionych ras: witalności, odporności, bardzo dobrej budowy nóg i wysokiego libido 
jako cech rasy duroc, z wybitną użytkowością rzeźną rasy pietrain. U takiego knura możemy się 
spodziewać przejawów heterozji w zakresie cech rozpłodowych. Dotyczy to lepszej jakości nasie-
nia, wyższego poziomu libido, skuteczności krycia, jak też większej odporności na niekorzystne 
warunki środowiskowe. Podsumowując należy stwierdzić, że aby uzyskać jak najwyższe parame-
try produkcyjne w stadzie towarowym (liczne mioty zdrowych ciężkich prosiąt i szybkorosnące 
wysokomięsne tuczniki), należy zadbać o to, aby locha	użytkowana	w	chlewni	towarowej	pocho-
dziła	z	rasy	(lub	linii)	matecznej,	a	knur	reprezentował	rasę	(lub	linię)	ojcowską. 

Lochy	ras	matecznych	charakteryzują	się:
• wybitną użytkowością rozpłodową, 
• bardzo dobra opiekuńczością i troskliwością w stosunku do prosiąt, ponieważ mają lepiej roz-

winięty instynkt macierzyński, 
• wysoka mlecznością, przez co stwarzają bardzo dobre warunki do wzrostu prosiąt. 

Dużą	popularnością	w	produkcji	cieszą	się	także	lochy	mieszańce	dwóch	głównych	wymie-
nionych	ras	matecznych	[(wbp	x	pbz)	lub	(pbz	x	wbp)], ponieważ będąc wynikiem krzyżowania, 
pod wpływem efektu heterozji osobniczej mają zwykle lepszą w porównaniu do zwierząt czysto-
rasowych użytkowością rozpłodową:
• wcześniej dojrzewają płciowo; objawy pierwszej rui występują u nich średnio o kilkanaście dni 

wcześniej, w porównaniu do loszek czystorasowych;
• mają dłuższe rogi macicy, co stwarza lepsze warunki do rozwoju i wzrostu płodów;
• mają wyższą płodność potencjalną;
• rodzą więcej prosiąt o lepszym wyrównaniu masy ciała, noworodki są bardziej odporne i żywotniejsze;
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• są bardziej mleczne; 
• efektem wyższej płodności i mleczności są liczniejsze i cięższe mioty przy odsadzeniu;
• krócej jałowią, wyraźniej manifestują objawy rui;
• mają lepszą budowę kończyn w porównaniu do czystorasowych loch pbz, są też od nich sil-

niejsze konstytucyjnie i odporniejsze;
• są odporne i żywotne.

Loszki, podobnie zresztą jak i knurki, przeznaczane do rozrodu w stadach towarowych po-
winny pochodzić z chlewni hodowlanej. W takich obiektach poprzez odpowiednio prowadzoną 
selekcję i dobór par rodzicielskich uzyskuje się bardzo wartościowe potomstwo. Potomstwo, które 
po pozytywnym przejściu oceny przyżyciowej może być sprzedane do chlewni towarowej jako 
materiał remontowy, i które dzięki wieloletniej pracy hodowców ma genetycznie utrwalone wy-
bitne cechy użytkowości rozpłodowej (płodność, plenność, mleczność). W trakcie oceny przyży-
ciowej określa się wartość podstawowych cech użytkowości tucznej i rzeźnej (przyrosty dzienne, 
mięsność) ale również dokonuje się oceny pokroju. Pozwala to wyeliminować loszki mające zbyt 
mało (poniżej 14) lub o nieodpowiedniej budowie sutki, czy też wady pokroju mogące utrud-
nić w przyszłości ich użytkowanie (np. wady kończyn). Ze świadectwa kwalifikacji loszki, które 
jest dokumentem poświadczającym wartość użytkową zwierzęcia, dowiemy się również, jaka jest 
użytkowość rozpłodowa jej matki. Dodatkowym argumentem jest, że knury stadne utrzymywane 
w chlewniach hodowlanych są oceniane w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlew-
nej, a to jest czynnik warunkujący i gwarantujący ich wysoką jakość, a tym samym jakość ich 
potomstwa. Lochy w stadach hodowlanych są również pod stałą obserwacją, a średnie wyniki ich 
użytkowości rozpłodowej są analizowane i corocznie publikowane (Tabela 3).	

Nieprzestrzeganie prostej zasady, że zakupu młodzieży remontowej dokonujemy ze stada ho-
dowlanego znacznie obniża wartość cech rozpłodowych uzyskiwanych w stadzie, przede wszyst-
kim płodności i plenności loch. Bardzo	 częstym	 błędem	 jest	 pozostawianie	 na	 remont	 stada	
loszek	pochodzących	od	własnych	loch,	często	o	nieznanym	pochodzeniu,	krytych	knurem	rasy	
ojcowskiej,	a	więc	wybieranie	loszek	z	grupy	zwierząt,	które	są	tylko	i	wyłącznie	materiałem	
do	tuczu. Ta niby „oszczędność” na etapie remontu stada jest pozorna i okazuje się być stratą 
w momencie rocznego podsumowywania wyników rozrodu. 
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Liczba ocenionych miotów ogółem 6646 4933 2540 1631 1054

Liczba miotów pierwiastek 1364 981 524 234 294

Liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie (szt.) 12,27 13,37 10,51 8,91 8,58

Liczba prosiąt w 21. dniu życia (szt.) 11,33 11,49 9,37 8,26 7,53

Straty prosiąt do 21. dnia (%) 7,66 7,16 10,81 7,25 12,28

Liczba sutków lochy 15,21 14,86 14,49 14,16 13,64

Wiek w dniu pierwszego oproszenia (dni) 356 367 387 410 393

Okres międzymiotu (dni) 170 165 190 218 222

Częstotliwość oproszeń 2,15 2,21 1,92 1,67 1,64

Tabela 3. Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch ras matecznych w 2018 r. („Stan hodowli i wyniki oceny świń” 2019)
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Podejmując decyzję o odchowie loszek remontowych we własnym zakresie zadbajmy, aby ich 
matkami były najlepsze, czystorasowe lochy ze stada (pokryte lub inseminowane knurem również 
rasy matecznej), i żeby odchowywały się one w jak najlepszych warunkach (optymalnie – mniejsza 
obsada w kojcu, utrzymanie ściołowe, możliwość korzystania z wybiegów, żywienie wartościową pa-
szą z dodatkiem odpowiedniego premixu mineralno-witaminowego, dostosowaną do potrzeb loszki 
remontowej, a nie tucznika). Nie powinniśmy już jednak pozostawiać do rozrodu kolejnego pokolenia 
loszek, pochodzących od własnych loch remontowych, ponieważ nie gwarantuje to utrzymania wyso-
kiej wartości użytkowej takich zwierząt. W przeciwieństwie do loszek, w przypadku knurków nawet 
nie powinniśmy próbować pozostawiać do dalszego odchowu i przeznaczać do rozrodu zwierzęcia 
z własnej produkcji, pochodzącego z typowego krzyżowania towarowego. Taki mieszaniec rasy ma-
tecznej z ojcowską nie jest w stanie zagwarantować produkcji wartościowych tuczników, a w związku 
z brakiem oceny przyżyciowej nie można zweryfikować jego własnej użytkowości. Prowadzić to 
będzie do obniżenia wyników produkcyjnych w chlewni. Warto zakupić ocenione zwierzę z hodowli. 

Decydując się na zakup loszek remontowych i przeglądając ich świadectwa kwalifikacji należy 
mieć też świadomość, że zbyt wysoka wartość cech rzeźnych (mięsność) może niestety zadziałać 
na niekorzyść zwierzęcia i skrócić długość jego użytkowania. Znany i opisany jest bowiem fakt, że 
loszki,	które	w	momencie	osiągnięcia	dojrzałość	rozpłodowej	i	krycia	mają	zbyt	małe	rezerwy	
energetyczne,	są	zwierzętami	krótko	użytkowanymi.	Wyniki doświadczeń wskazują, że loszka, 
której słonina grzbietowa w momencie rozpoczęcia użytkowania rozpłodowego jest zbyt cienka 
(poniżej 16-18 mm), nie ma wystarczających rezerw energetycznych, które mogłaby uruchomić 
np. w trakcie laktacji. U tych właśnie zwierząt najczęściej występuje tzw. syndrom pierwszego 
miotu, czyli znacznie wydłużający się okres jałowienia w związku ze zbyt dużym wyczerpaniem 
po odsadzeniu od prosiąt. Są też mniej odporne i podatne na schorzenia. Należy	pamiętać,	że	
mięsność	 tuczników	w	 chlewni	 towarowej	ma	poprawiać	 knur	 rasy	 ojcowskiej,	 a	 nie	 locha	
kosztem	swojej	długowieczności	i	zdrowia. Na świadectwie loszki nie znajdziemy wprawdzie 
pomiarów grubości słoniny, jednak pewne wnioski możemy wysnuć na podstawie oszacowanej 
mięsności zwierzęcia. Tak więc, warto wiedzieć, że do produkcji tuczników wystarczy mieć lochy, 
które w ocenie przyżyciowej miały mięsność w granicach 58-59%. Wyższa mięsność jest oczywi-
ście cechą świadczącą o wyjątkowo wysokiej wartości rzeźnej zwierzęcia, ale jednocześnie stanowi 
potencjalne zagrożenie dla długowieczności i dobrej kondycji lochy.

Należy	pamiętać,	że	cechy	rozpłodowe	są	niskoodziedziczalne. Tak więc, są to cechy, które	
trudno	jest	poprawić	szybko	i	trwale	z	pokolenia	na	pokolenie. Nie jest to na pewno możliwe 
bez długoletniej, konsekwentnej pracy selekcyjnej na bazie licznego i na bieżąco ocenianego pod 
względem cech użytkowych pogłowia. Tym ważniejsze jest zaufanie wiedzy hodowcy oraz wyso-
kiej jakości produkowanej przez niego młodzieży remontowej, co potwierdzają wystawiane takim 
zwierzętom dokumenty hodowlane knurków i loszek). Wartość współczynnika odziedziczalności 
dla cech rozpłodowych kształtuje się na poziomie 0,1-0,2. Oznacza to, że tylko 10-20%	wartości	
cechy	 rozpłodowej	 zależy	 od	 genotypu	 zwierzęcia,	 około	 75-80%	 od	 warunków	 środowiska	
jego	bytowania,	a	5-7%	od	wieku	lochy.	Jakie ma to znaczenie dla praktyki? Otóż w 75-80% ilość 
urodzonych i odchowanych prosiąt oraz mleczność i długość jałowienia lochy zależ od warunków 
życia stworzonych zwierzęciu, a więc głównie żywienia (najważniejszy czynnik środowiskowy) 
i utrzymania. Każdy popełniony błąd kosztuje właściciela drogo i oznacza gorsze wyniki pro-
dukcyjne. Wiadomo też, że płodność rośnie w trakcie użytkowania lochy aż do 4.-5. miotu, kiedy 
osiąga wartości najwyższe. Utrzymuje się na zbliżonym poziomie przez kolejne 2-3 mioty i zaczy-
na spadać od 7. do 8. miotu. To argument, żeby nie brakować loch za wcześnie. Średnia długość 
użytkowania loch w chlewniach towarowych to zaledwie 2-3 mioty, a więc są one brakowane ze 
stada na długo przed możliwym do osiągnięcia szczytem płodności. 
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Niska	odziedziczalność	 cech	użytkowości	 rozpłodowej	 oznacza	 też,	 że	można	 je	 spośród	
wszystkich	 cech	 produkcyjnych	 trzody	 chlewnej	 (a	 wyróżniamy	 cechy	 rozpłodowe,	 tuczne	
i	 rzeźne)	ważnych	ekonomicznie,	najbardziej	poprawić	na	drodze	krzyżowania	 towarowego. 
I to nawet o	15-20% w stosunku do wartości średniej, co jest jednym z efektów heterozji. Oznacza 
to, że kryjąc lochę rasy matecznej knurem rasy ojcowskiej otrzymamy miot liczniejszy, a prosięta 
bardziej wyrównane, silniejsze i żywotniejsze w porównaniu do miotów czystorasowych. Jeszcze 
lepsze efekty rozrodu uzyskamy użytkując w stadzie lochy – mieszańce ras matecznych.

1.3.	Dojrzałość	płciowa	i	rozpłodowa

Wyniki użytkowania rozpłodowego w dużej mierze są uzależnione od momentu wprowadze-
nia zwierzęcia do stada podstawowego, co wiąże się z umiejętnością optymalnego wyznaczenia 
momentu, w którym należy rozpocząć jego użytkowanie rozpłodowe. Dlatego też trzeba wiedzieć, 
co to jest i kiedy występuje dojrzałość płciowa oraz dojrzałość rozpłodowa (inaczej: hodowlana).

Dojrzałość płciowa występuje w momencie, gdy zwierzę zaczyna produkować pełnowartościo-
we komórki rozrodcze, tzn. zdolne do zapłodnienia plemniki u knurka i komórki jajowe u loszki. 
Ma to miejsce w wieku 4-5 miesięcy u knurków i 5-6 miesięcy u loszek, i wiąże się to u nich z wy-
stąpieniem pierwszej w życiu rui. Wiek dojrzałości płciowej może się przesunąć, gdy zwierzęta 
są żywione niedoborowe i utrzymywane w niskim poziomie dobrostanu, z kolei przyspieszenie 
dojrzewania płciowego można osiągnąć poprzez prawidłowe, zbilansowane żywienie (wymagany 
normami poziom energii, białka, związków mineralnych i witamin), udostępnienie zwierzętom 
wybiegów (możliwość ruchu poprawia także ich kondycję oraz wspomaga harmonijny wzrost 
i rozwój) i stymulację oświetleniem. Niskie natężenie oświetlenia powoduje intensywniejsze wy-
dzielanie melatoniny, a to skutkuje obniżeniem sekrecji hormonów regulujących cykl płciowy 
i opóźnia dojrzałość płciową zwłaszcza u loszek. Loszki mieszańce dojrzewają też o kilkanaście dni 
wcześniej, w porównaniu do loszek czystorasowych. Dojrzewanie loszek może przyspieszyć rów-
nież kontakt z dorosłym knurem, którego zapach, głos i kontakt wzrokowy przyspiesza ten proces. 
Pamiętać jednak należy, żeby był to kontakt krótki ale systematyczny (np. 2 razy dziennie po 15-20 
minut), od wieku około 5 miesięcy. Nie należy utrzymywać loszek remontowych w tym samym 
pomieszczeniu, w którym stale przebywa knur, ponieważ takie działanie nie jest już stymulujące. 
Z kolei młody knur powinien móc obserwować zachowanie dorosłego knura w trakcie krycia. 

Osiągnięcie przez zwierzę dojrzałości płciowej nie może być traktowane równoznacznie 
z możliwością wykorzystania go w rozrodzie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku loszki, 
która w pierwszej rui ma zwykle jeszcze za niską masę ciała, i nie do końca optymalny poziom 
wzrostu układu rozrodczego, aby można się było spodziewać od niej licznego miotu. Z kolei 
knurek może być za mały, aby sprawnie pokryć lochę. Dlatego też wyróżniamy dojrzałość	roz-
płodową,	czyli	taki	moment,	w	którym	rozpoczęcie	użytkowania	rozpłodowego	nie	przyniesie	
szkód	dla	organizmu	zwierzęcia,	ani	też	nie	wpłynie	negatywnie	na	ilość	i	jakość	potomstwa. 
W	przypadku	loszek	kluczowe	znaczenie	mają	tu:	wiek,	masa	ciała	i	kolejność	rui.	W przy-
padku loszek ras czystych i mieszańców naszych krajowych ras matecznych przyjmuje się, że 
minimalna masa ciała przy kryciu to 100 kg, optymalna 130 kg, a maksymalna 150 kg. Należy 
pamiętać, że loszki cięższe, w których przyroście dziennym odkłada się już stosunkowo dużo 
tkanki tłuszczowej (także otaczające narządy wewnętrzne, w tym jajniki), mogą mieć już proble-
my z wystąpieniem owulacji i zajściem w ciąże. W przypadku loszek hybrydowych za optymal-
ną masę ciała przy kryciu uważa się 150-160 kg. Jeżeli chodzi o wiek, loszki uzyskują dojrzałość 
rozpłodową w wieku 7-8 miesięcy. Oczywiście w zależności od warunków utrzymania, żywienia 
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i genotypu zwierząt (loszki pbz i wbp dojrzewają wcześniej, loszki ras złotnickich później; loszki 
mieszańce dojrzewają rozpłodowo szybciej, w porównaniu do czystorasowych). Biorąc pod uwa-
gę kolejność rui, należy kryć loszkę po raz pierwszy w 2. lub 3. rui w jej życiu. Krycie w 1. rui 
wiązałoby się ze zbyt niską masą ciała loszki, poza tym stosunkowo niska jest wtedy płodność 
potencjalna, co przekładało by się na niższą płodność rzeczywistą. Reasumując,	optymalne	kry-
teria	dojrzałości	rozpłodowej	u	loszki	to:	masa	ciała	130kg,	wiek	7	miesięcy	i	2-3	ruja. 

Jeżeli	nie	będziemy	przestrzegali	kryteriów	wyznaczających	uzyskanie	dojrzałości	rozpło-
dowej	przez	loszki	to:
• układ rozrodczy loszki nie będzie miał odpowiedniej wielkości, krótsze i mniejsze rogi macicy 

dają gorsze warunki rozwoju płodom;
• niższa będzie płodność potencjalna, czyli liczba owulowanych komórek jajowych;
• ze względu na powyższe – miot będzie mniej liczny (niższa płodność rzeczywista);
• noworodki będą miały niższą masę ciała;
• ze względu na niższą masę ciała, i niedostateczną wielkość kanału rodnego u zbyt młodych 

loszek, mogą nastąpić komplikacje porodowe;
• mammogeneza (rozwój i wzrost gruczołu mlekowego w okresie ciąży, czyli przygotowanie 

tego narządu do produkcji mleka) nie zajdzie prawidłowo, przez co locha pierwiastka będzie 
mniej mleczna;

• ze względu na mniejszą liczbę prosiąt w miocie nie wszystkie gruczoły mlekowe w wymieniu 
będą użytkowane, a zatem nie będą stymulowane do produkcji mleka, to z kolei powoduje, że 
w kolejnych laktacjach będą one już zawsze mniej produktywne;

• śmiertelność w odchowie prosiąt będzie wyższa;
• odsadzony miot będzie mniej liczny;
• odsadzone prosięta będą miały niższą masę ciała;
• początek ciąży u loszki to zawsze okres, w którym jej organizm jest nastawiony na rozwój 

i wzrost ciąży, kosztem własnego organizmu; u zbyt wcześniej pokrytych loszek to zahamo-
wanie wzrostu jest bardziej drastyczne, i taka locha zwykle nie osiąga już masy ciała charak-
terystycznej dla swojej rasy; a to przekłada się w prosty sposób na niższą mleczność gorsze 
warunki rozwoju i wzrostu dla kolejnych ciąż.

Jeżeli chodzi o knurki, to ich dojrzałość rozpłodowa rozwija się w trzech etapach, w których 
pod uwagę musimy brak ich masę ciała, wielkość oraz postępujący rozwój układu rozrodczego, 
w tym przede wszystkim następujący etapami rozwój gruczołów dodatkowych (opuszkowo-cew-
kowych, pęcherzykowych i krokowego). Przyuczanie knurka do krycia należy rozpocząć w okresie 
od 7 do 8 miesiąca życia i w tym czasie nie powinien on kryć więcej, jak 1 lochę na dwa tygodnie.  
W okresie od 9 do 12 miesiąca życia knur powinien kryć nie więcej, niż 1 lochę tygodniowo. Do-
piero	w	wieku	powyżej	12	miesięcy	knur	może	kryć	2-3	lochy	tygodniowo,	ponieważ	wtedy	już	
jego	układ	rozrodczy	jest	w	pełni	rozwinięty.	Oczywiście każda kryta locha oznacza de facto dwa 
skoki. Należy pamiętać, że okres spermatogenezy, czyli wzrastania i dojrzewania plemników do 
fazy, w której mają one zdolność zapładniania, trwa około 40 dni. Tak więc, jeżeli będziemy knura 
eksploatować zbyt często doprowadzimy do sytuacji, gdy w jego nasieniu zamiast plemników 
będą w rzeczywistości dominować spermatocyty, czyli ich nie w pełni dojrzałe formy, nie mające 
zdolności zapładniania. Tak więc, w tym jasnym opisie częstotliwości użytkowania knura nie cho-
dzi o jego libido, bo zdrowe knury mają je na bardzo wysokim poziomie, tylko o jego skuteczność 
w zapładnianiu loch. 

Jeżeli	nie	będziemy	przestrzegali	kryteriów	wyznaczających	uzyskanie	dojrzałości	rozpłodo-
wej	przez	knury	(tzn.	będziemy	je	użytkować	bardzo	intensywnie	zbyt	wcześnie)	to:
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• przy intensywnym użytkowaniu zbyt młodego knura może dojść do powstania u niego urazu 
psychicznego związanego z nieudanymi próbami krycia, zwłaszcza gdy będzie musiał kryć 
starsze i nieproporcjonalnie większe lochy, a skutkiem tego będzie:

• spadek libido,
• należy spodziewać się powtarzania rui u loch,
• mioty będą mniej liczne,
• skróci się czas użytkowania knura.

1.4.	Ruja	i	krycie	

Cykl płciowy lochy trwa 21 dni (z odchyleniami 1-2 dni), składa się z następujących po sobie 
faz: pęcherzykowej i lutealnej (faza ciałka żółtego) a najważniejszą jego fazą, z punktu widzenia 
producenta, jest ruja (Rysunek 1). Klasycznie	przyjmuje	się,	że	ruja	właściwa	trwa	2-3	dni,	a	po-
przedzająca	ją	faza	przedrujowa	oraz	faza	porujowa	–	po	kolejne	1-2	dni.	Łącznie	zatem	cała	
ruja	trwa	4-5	dni.	Oczywiście należy pamiętać, że w zakresie tej cechy istnieją rozbieżności indy-
widualne, a niektóre lochy mogą przez całe życie charakteryzować się bardzo długimi lub bardzo 
krótkimi, trwającymi łącznie ledwie kilkanaście godzin, rujami. Trzeba też wiedzieć, że lochy po 
krótkiej (21, 28 dni) laktacji mają zwykle ruję w okresie nieco późniejszym (5-7 dni) po odsadzeniu, 
w porównaniu do loch karmiących dłużej (u nich ruja występuje już nawet 2-3 dni po odsadzeniu). 
Standardowo	przyjmuje	się,	że	zdrowa	locha	w	dobrej	kondycji	powinna	mieć	ruję	w	okresie	
3-5	dni	po	odsadzeniu	od	prosiąt. Charakterystyczne objawy to: 
• w fazie przedrujowej: pohukiwanie, obniżony apetyt albo brak apetytu, większa aktywność, obska-

kiwanie innych loch, powiększenie i zaróżowienie warg sromowych, wyciek śluzu pochwowego; 
• w czasie rui: utrzymujące się zaróżowienia sromu i wyciek śluzu, locha nie obskakuje już in-

nych loch ale wykazuje odruch tolerancji; 
• w fazie porujowej; locha staje się spokojna, powraca jej apetyt, nie pozwala już na obskakiwanie 

(ani przez knura ani przez lochy z grupy), nie ma odruchu tolerancji, śluz pochwowy jest gęsty.

Najważniejszym	i	nieodzownym	objawem	do	wykonania	inseminacji	lub	krycia	jest	odruch	
tolerancji,	ponieważ	jest	on	bardzo	silnie	skorelowany	z	mającą	nastąpić	owulacją. Dlatego też 
odruch tolerancji powinien być najważniejszym wyznacznikiem momentu krycia lub inseminacji. 
Oczywiście w wykrywaniu rui najlepsza jest pomoc knura, ten nigdy nie przegapi lochy nawet 
w „cichej” rui. Mądrze jest przy porannym karmieniu loch jałowych obserwować ich zachowanie, 
aby wychwycić te bardziej aktywne i nie mające apetytu. Przy utrzymaniu grupowym należy 
też zawsze zwracać uwagę na lochy obskakujące inne lochy lub te, które są obskakiwane. Nale-
ży też podkreślić, że nie zawsze wszystkie objawy rui pojawia się po kolei, i w komplecie. Stąd 
konieczność dokładnej obserwacji loch, i nieodzowne doświadczenie w wykrywaniu nawet słabo 

Rys. 1. Cykl płciowy lochy (D. Bugnacka)
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zaznaczonych objawów rui. Zwłaszcza w okresie letnich upałów oraz w sezonie zimowym. Pra-
ca w sektorze rozrodu z tych względów powinna trwać kilkanaście godzin dziennie, do godzin 
wieczornych. Wychwycenie każdej rui to nadzieja na pokrycie lochy i urodzenie licznego miotu.

Biorąc	pod	uwagę	 termin	wystąpienia	 rui	po	odsadzeniu,	 lochy	można	podzielić	na	 trzy	
grupy,	a	w	ślad	za	tym	należy	pamiętać,	że	zalecane	są	nieco	inne	optymalne	terminy	krycia:
• lochy z wczesną rują (2-3 dzień po odsadzeniu) – trwa ona zwykle dłużej (4-5 dni), a krycie 

(lub inseminacja) powinna nastąpić: I. – po 36-48 godzinach od zaobserwowaniu pierwszych 
objawów rui, II. – po kolejnych 24 godzinach.

• lochy z normalną (terminową) rują (5-7 dzień po odsadzeniu) – trwa ona zwykle 2-3 dni, a kry-
cie (lub inseminacja) powinna nastąpić: I. – po 24 godzinach od zaobserwowaniu pierwszych 
objawów rui, II. – po kolejnych 12 godzinach;

• lochy z późną rują (7-10 dzień po odsadzeniu) – trwa ona zwykle krótko (1-2 dni), a krycie 
(lub inseminacja) powinna nastąpić po: I. – po 12 godzinach od zaobserwowaniu pierwszych 
objawów rui, II. – po kolejnych 12 godzinach; niestety bywa, że można zabieg wykonać tylko 
raz ze względu na bardzo krótko trwający odruch tolerancji.

Umiejętność obserwacji rui i określenia optymalnego terminu krycia to warunki niezbędne do 
uzyskania wysokiej efektywności w sektorze rozrodu. Locha odsadzona od prosiąt przechodzi do 
sektora rozrodu (krycia i ciąży) rozpoczynać tym samym okres jałowienia, czyli inaczej zasuszenia. 
Opcja optymalna to szybkie, po kilku dniach od odsadzenia, wystąpienie rui i skuteczne krycie 
lochy ale nie zawsze się tak zdarza. Czynniki,	które	wydłużają	okres	jałowienia,	a	tym	samym	
wydłużają	cykl	rozpłodowy	i	obniżają	częstotliwość	oproszeń	to:
• zła kondycja lochy odsadzonej – najczęściej na skutek błędów żywieniowych, nieodpowiedniej 

ilości lub/i niezbilansowanej dawki pokarmowej; niedobory energii w paszy prowadzą do wyzy-
skania wszystkich możliwych zapasów energetycznych z organizmu lochy (tłuszczu zapasowego), 
niedobory białka prowadzą do wykorzystywania własnego białka z mięśni, braki związków mi-
neralnych prowadzą z kolei do zmian w układzie kostnym w typie osteoporozy; prowadzi to do 
nadmiernego (ponad 10% masy ciała) chudnięcia lochy, i utraty kondycji, a to z kolei powoduje, że 
organizm w stanie braku rezerw energetycznych nie uruchamia procesów związanych z rozrodem; 

• mikotoksyny w paszy – główną mikotoksyną, która może doprowadzić nawet do trwałej bez-
płodności jest zearalenon;

• niedostateczne oświetlenie w sektorze krycia – światło stymuluje rozród, jeżeli natężenie światła jest 
zbyt małe (przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym i wczesnej wiosny), szyszynka produ-
kuje dużo melatoniny, a ta działa supresyjnie (hamująco) na tzw. oś PPG (podwzgórze-przysadka-
gonady): obniża sekrecję GnRH (gonadoliberyny) przez podwzgórze, co powoduje że przysadka 
mózgowa jest słabiej bodźcowana do wydzielania FSH (hormonu odpowiedzialnego za dojrzewa-
nie pęcherzyków w jajniku) oraz LH (hormonu odpowiedzialnego za owulację); stąd przedłużająca 
się faza pęcherzykowa w cyklu płciowym lochy, a tym samym opóźniona ruja (a w skrajnych przy-
padkach nawet jej brak) oraz wydłużona owulacja, co utrudnia wyznaczenie optymalnego terminu 
krycia; jest to czynnik odpowiedzialny za obniżony % zapłodnień w okresie jesienno-zimowym;

• zbyt wysoka temperatura w sektorze krycia – problem okresu letniego, którego skutkiem są 
tzw. „ciche ruje”, a więc ruje bezobjawowe; utrudnia to i wykrycie rui i określenie terminu 
krycia; hipertermia działa hamująco na procesy regulujące cykl płciowy u lochy; jest to czynnik 
odpowiedzialny za obniżony % zapłodnień w okresie letnim;

• zbyt duża amplituda temperatur w okresie jesiennym (wrzesień – listopad), kiedy to po cie-
płym i słonecznym dniu następuje bardzo chłodna noc, taki spadek temperatury leży u podło-
ża tzw. Syndromu jesiennego ronienia; tak więc locha w pierwszych tygodniach po zapłodnie-
niu może zresorbować zarodki, a w późniejszym terminie ciąż poronić;
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• niedoleczone, przetrwale stany zapalne w układzie rozrodczym lochy; mogą mieć miejsce, 
gdy stan zapalny macicy po porodzie nie został wykryty albo też nie został doleczony; nawet 
w przypadku wystąpienia rui i zapłodnienia nie nastąpi proces inplantacji zarodków, a więc 
ciąża się nie rozwinie, a locha powtórzy ruję;

• niski status zdrowotny stada o obecność w nim chorób powodujących zakłócenia w rozrodzie, 
w tym brak rui, nieterminowe ruje, powtarzanie rui, zmumifikowane płody, rodzenie się sła-
bych miotów (przede wszystkim PRRS i parwowiroza);

• stres – hormony wydzielane podczas reakcji stresowej działają supresyjnie na oś PPG, powo-
dując zahamowanie procesów związanych z regulacją rozrodu; skutkiem tego jest brak rui, 
opóźniona ruja, powtarzanie rui;

• wiele zależy także od wartości hodowlanej knura używanego w stadzie lub od jakości nasie-
nia wykorzystywanego do inseminacji; niedoborowo żywiony lub zbyt często eksploatowany 
knur ma niższą jakość nasienia, a to może być przyczyną powtarzania rui i małej liczby prosiąt 
w miocie; takie same skutki przyniosą błędy w przechowywaniu nasienia i błędy w technice 
inseminacji; 

• błędy ludzkie – zdarza się, że nie przestrzega się terminów krycia lub inseminacji, i wykonuje 
się je nieterminowo, np. powtórne krycie lub reinseminację wykonuje się zbyt wcześnie lub 
dużo później od terminów wymaganych względami fizjologicznymi; skutek to powtarzanie 
rui lub ciąża, z której rodzi się tylko kilka prosiąt, zamiast kilkunastu; niewykwalifikowany 
lub mało uważny personel może nie zauważyć objawów tui (zwłaszcza u loszek), co skutkuje 
oczekiwaniem 21 dni na kolejną ruję lub niepotrzebnym wybrakowaniem „jałowej lochy”.

•	 Aby	zwiększyć	prawdopodobieństwo	szybkiego	wystąpienia	rui,	zapłodnienia	lochy	i	uro-
dzenia	licznego	miotu	należy:

• dbać o prawidłowe żywienie lochy w okresie laktacji i jej dobrą kondycję w dniu odsadzenia, 
a w okresie poodsadzeniowym stosować „flushing” (czyli „podkarmianie’, polega to na zwięk-
szeniu wartości energetycznej dziennej dawki pokarmowej lochy; powoduje to wzrost poziomu 
insuliny, a to z kolei powoduje uruchomienie procesów związanych z wystąpieniem rui);

• prawidłowo pielęgnować i kontrolować stan zdrowotny loch; częstą przyczyną długiego ja-
łowienia są przewlekłe stany zapalne układu rodnego, których nie wykryto po porodzie lub 
zaniedbano i nie wyleczono;

• ograniczyć stres;
• dokładnie obserwować zachowanie loch po odsadzeniu, tak aby jak najwcześniej wykryć 

pierwsze symptomy rui;
• przestrzegać terminów krycia (inseminacji) i zawsze kryć lochę dwa razy w zalecanych termi-

nach (w przypadku normalnego terminu rui I. – 24 h od wystąpienia pierwszych objawów rui, 
II. – po 12 h); wymaga to wydłużenia czasu pracy w sektorze rozrodu;

• stosując inseminację należy pamiętać o zasadach przechowywania porcji nasienia – w odpo-
wiedniej temperaturze (nie w lodówce!, nie na parapecie w chlewni! w temperaturze poko-
jowej), bez narażenia na szok termiczny, należy też kilka razy dziennie delikatnie przekładać 
zasobniki z nasieniem, aby uniknąć sedymentacji plemników (nie wolno potrząsać!);

• aby nie przegapić „cichej rui” należy korzystać z „knura – szukarka” (najpewniejsza meto-
da), częściej przepędzać do knury na próby krycia lub sprawdzać gotowość lochy korzystając 
z feromonów w aerozolu (dostępne na rynku) lub przyrządów takich jak aparat do pomiaru 
oporności śluzu pochwowego;

• w okresie letnim dbać o prawidłowe wartości temperatury w chlewni, lochy nie mogą być 
przegrzane;

• w okresie zimowym zadbać o wydłużenie dnia świetlnego (do około 10-12 godzin) za pomocą 
sztucznego oświetlenia o odpowiednim natężeniu; stosować dodatkowe doświetlanie za pomo-
cą lamp umieszczanych nad głowami loch;
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• należy pamiętać, że okres inwolucji macicy (czas potrzebny organizmowi lochy na powrót 
do stanu sprzed ciąży i porodu) umożliwiający zajście w kolejną ciążę to 3 tygodnie, i nawet 
wcześniejsze odsadzenie lochy od prosiąt nie gwarantuje jej wejścia w ruję; 

• synchronizacja rui może być metodą stosowaną w rozrodzie w stadach towarowych, jednak 
należy mieć na uwadze, że może spowodować rozchwianie gospodarki hormonalnej organi-
zmu, a zwierzę w trakcie dalszego użytkowania będzie stale wymagało takiego rodzaju stymu-
lacji; jeśli już stosować synchronizację, to u wieloródek, loszkom należy pozwolić na naturalne 
dojście do dojrzałości rozpłodowej;

• diagnozować ciążę, co pozwala na wczesne wykrycie loch jałowych i ewentualne działania 
zmierzające do wykrycia przyczyn;

• nie włączać do rozrodu loszek przed osiągnięciem dojrzałości rozpłodowej, czyli zbyt młodych 
(poniżej 7 m-ca życia) i zbyt lekkich (poniżej 100 kg masy ciała), oszczędności związane z wcze-
śniejszym użytkowaniem zwierzęcia są pozorne, potomstwo od takiej pierwiastki jest nieliczne 
i słabe, a matka nie rokuje długiego użytkowania i wysokiej płodności w kolejnych miotach;

• kontrolować stan zdrowia knura i jakość jego nasienia aby wyeliminować szybko z użytkowa-
nia te, po których lochy często powtarzają ruję, lub rodzą nieliczne mioty;

• nie kryć loch knurami „dzikimi”, nieocenionymi, o nieznanym pochodzeniu, takie samce dają 
zwykle słabe i niewyrównane potomstwo;

• nie eksploatować nadmiernie knura (krycie więcej niż 3 loch tygodniowo), bo wpływa to na 
pogorszenie jakości nasienia i obniża skuteczność krycia.

1.5.	Ciąża	i	poród

Ciąża	u	loch	trwa	średnio	114	dni,	przy	czym	normalne	są	odchylenia	kilku	dni	od	tej	normy. 
Loszki zwykle proszą się klika dni później od wyznaczonego terminu, natomiast lochy wieloródki, ze 
względu na bardzo duże obciążenie macicy w przypadku dużej masy płodów, mogą się prosić nawet 
2-3 dni przed planowanym terminem porodu. W tym miejscu warto też wspomnieć o hormonalnej	
synchronizacji	porodów, która jest chętnie wykorzystywana w obiektach wielkotowarowych, jako że 
ułatwia pracę z grupą loch i powoduje, że prosięta odsadzone są wyrównane wiekiem. Zabieg ten nie 
powinien być jednak wykonywany wcześniej, niż planowany termin porodu (zwłaszcza u pierwiastek), 
ponieważ może się zdarzyć, że w momencie gdy zacznie się wymuszona akcja porodowa, organizm lo-
chy nie będzie jeszcze wystarczająco na to przygotowany. Akcja porodowa może się rozpocząć przy nie 
w pełni jeszcze otwartym kanale rodnym, czego konsekwencją będzie konieczność udzielania pomocy 
rodzącej losze. Może też dojść do porodu przed momentem uzyskania pełnej gotowości wymienia do 
produkcji siary, a to zmniejszy szanse prosiąt na przeżycie. Należy też pamiętać, że wysoka ciąża to faza 
bardzo intensywnego wzrostu płodów, a więc każdy dzień więcej w łonie matki przekłada się na większą 
masę ciała noworodków. Z punktu widzenia etycznego i prodobrostanowego podejścia do produkcji, 
należałoby unikać hormonalnej synchronizacji porodów, zwłaszcza u loch rodzących po raz pierwszy. 

Poród jest poprzedzony zespołem objawów, których rozpoznanie umożliwia lepszą opiekę nad 
lochą i dozorowanie porodu. Poród	dzielimy	na	3	fazy:
•	 faza	przygotowania	do	porodu – może trwać od nawet kilku dni do kilkunastu minut przed 

porodem (najdłużej u pierwiastek, najkrócej u starszych wieloródek), towarzyszy jej cały szereg 
objawów poprzedzających kolejną fazę porodu;

•	 poród	właściwy (faza rodzenia się prosiąt) – trwa zwykle 2-3 godziny, dłużej u loch rodzących 
liczne mioty i u loch pierwiastek, noworodki przychodzą na świat zwykle w odstępach 10-15 
minut ale zdarza się, że rodzą się dwa na razi co kilka minut;

•	 faza	wydalania	łożyska – trwa od kilku minut do godziny po urodzeniu ostatniego prosięcia. 
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Pierwszym i najważniejszym objawem ze względu na potrzeby behawioralne lochy jest instynkt 
słania gniazda. Lochy utrzymywane bezściołowo, nie mogąc sprostać tej potrzebie, są zestreso-
wane, a tym samym bardziej nerwowe. Jak wykazały badania, mają one problemy w nawiązaniu 
prawidłowej więzi z potomstwem, są mniej opiekuńcze i mniej mleczne, a odchowywane przez 
nie prosięta są lżejsze w dniu odsadzenia, w porównaniu do loch, którym zapewniono warunki 
do wyrażenia tego instynktu (Bugnacka i wsp. 2007, Bugnacka 2009). Inne objawy zbliżającego się 
porodu to: utrata apetytu (u większości loch), zwiększona aktywność lochy (wysokoprośna zacho-
wuje się spokojnie i porusza się powolnie), rozluźnienie więzadeł miednicy (poszerzanie kanału 
rodnego, zauważalne jako tzw. „opadanie brzucha”), pojawienie się siary w sutkach, powiększenie 
i zaróżowienie warg sromowych, wydzielina śluzowa z dróg rodnych, pokładanie się lochy i wy-
stępowanie bólów porodowych (łatwe do zaobserwowania przyciąganie tylnej kończyny w kie-
runku brzucha). Przyjściu na świat każdego prosięcia towarzyszy charakterystyczny, wirujący ruch 
ogona, i napinanie powłok brzusznych. W przypadku porodu lochy ułożenie pośladkowe płodu 
nie stwarza problemu takiego, jak u innych samic zwierząt gospodarskich, a łatwość porodu jest 
porównywalna z ułożeniem główkowym. 

Popularne stwierdzenie, że lochy proszą się bez problemu, jest niestety tylko popularnym 
stwierdzeniem, ponieważ jak wiadomo z praktyki, 1-2 porody na 10 zwykle niosą ze sobą kompli-
kacje różnej natury. Dozorowanie porodów jest ważnym i niestety często niedocenianym aspektem, 
który w znacznym stopniu ogranicza ryzyko upadków prosiąt. Poród i okres odchowu prosiąt przy 
matce jest pierwszym i najważniejszym okresem w życiu zwierzęcia, decydującym o jego później-
szej produkcyjności i użytkowaniu. Poród dozorowany jest sytuacją optymalną i pozwala na szybką 
reakcję w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie jego przebiegu (nieprawidłowe uło-
żenie płodu, agresja lochy, słabe – „podduszone” prosięta wymagające reanimacji). W żadnym razie 
nie wolno przeszkadzać rodzącej losze i niepokoić jej swoją obecnością. Większość loch prosi się 
bez kłopotów, a obecność człowieka (osoby znanej zwierzęciu, cierpliwej i z doświadczeniem) po-
winna się ograniczać do podstawowych zabiegów wykonywanych przy rodzących się prosiętach. 
Należy zadbać o oczyszczenie dróg oddechowych noworodka i przerwać błony płodowe, jeżeli 
prosię urodziło się w nie rozerwanym pęcherzu płodowym. Gdy prosię sprawnie oddycha należy 
je osuszyć, korzystając ze słomy, ręczników papierowych itp. Miejsce przeznaczone dla prosiąt musi 
być ogrzewane (samym promiennikiem podczerwieni lub promiennikiem i dodatkowo specjalnie 
zamontowaną w podłożu płytą grzejną), co gwarantuje utrzymanie przez nie stałej temperatury 
ciała, jako że do wieku 3-4. tygodni oseski nie posiadają zdolności wydajnej termoregulacji. Bezpo-
średnio po urodzeniu należy przez kilka minut pozwolić prosięciu dokładnie obeschnąć, co można 
zrobić umieszczając je w pobliżu źródła ciepła, po czym natychmiast dosadzić do wymienia lochy.

Loszki pierwiastki mogą reagować agresją w stosunku do prosiąt. Lochy starsze ze względu 
na postępujące z wiekiem problemy z kurczliwością macicy mogą się prosić bardzo długo, a to 
zwiększa ryzyko rodzenia się prosiąt martwych. Płody mogą być za duże w stosunku do wielko-
ści kanału rodnego (zwłaszcza u pierwiastek krytych knurem pietrain), wobec czego pomoc przy 
porodzie będzie niezbędna. Mogą się też pojawić problemy z nieprawidłowym ułożeniem płodów 
w kanale rodnym (ułożenie poprzeczne, zablokowanie kończyny obręczy barkowej lub miedni-
czej), zwłaszcza w przypadku braku ruchu u loch utrzymywanych w klatkach z jarzmem, co może 
spowodować duże straty w miocie. Wszystkie te przyczyny mogą mieć bardzo przykre konse-
kwencje – wzrost urodzeń martwych, wzrost śmiertelności okołoporodowej, uszkodzenia i stany 
zapalne narządów rodnych u lochy. Konieczność leczenia lochy to nie tylko wydatek finansowy ale 
cierpienie dla zwierzęcia, spadek mleczności, gorsza jakość i mniejsza liczba odchowanych prosiąt, 
i zagrożenie wydłużającym się okresem jałowienia. Brak rui lub jej powtarzanie u niedoleczonej 
lochy może być nawet przyczyną jej wybrakowania ze stada. 
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Należy też wiedzieć, jak rozpoznać sytuacje problematyczne, aby móc w porę zareagować lub 
wezwać lekarz weterynarii. Niepokojące	sygnały	to:
•	 długo	trwające	bóle	parte	nie	kończące	się	urodzeniem	prosięcia;
•	 długo	trwająca	(powyżej	15	minut)	przerwa	pomiędzy	rodzącymi	się	prosiętami;
•	 osłabienie	lochy	(obniżone	lub	podwyższone	tętno,	zasinienia	uszu	i	powłok).

W takich przypadkach z zachowaniem zasad aseptyki (umyte, odkażone ręce, rękawiczki, żel we-
terynaryjny), należy sprawdzić co się dzieje w kanale rodnym, i udzielić pomocy. Jeżeli nie jesteśmy 
do tego przygotowani, warto wezwać fachową pomoc. Nie wolno próbować wyciągać prosięcia, gdy 
locha nie ma bólów partych. Nie wolno także stosować iniekcji oksytocyny, jeśli nie mamy pewności, 
że kanał rodny jest drożny. Jeżeli np. płód jest ułożony w poprzek kanału rodnego, to takie nie-
roztropne postępowanie może doprowadzić do pęknięcia ściany macicy. A to już jest bezpośrednie 
zagrożenie życia lochy, konieczność interwencji chirurgicznej i wysokie ryzyko wybrakowani lochy. 

Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane podczas i po porodzie, które zmniejszają ryzyko zacho-
rowań i upadków, to także obcinanie i dezynfekowanie pępowiny oraz przycinanie (lub szlifo-
wanie) kiełków u noworodków. Konieczność skrócenia pępowiny (na wysokości około 4-5 cm 
od brzuszka prosięcia), i jej odkażenia (np. jodyną), jest bardzo ważna ze względu na oczywistą 
niesterylność kojca porodowego i ryzyko zakażenia. Zbyt długa pępowina, ciągnąca się za pro-
sięciem po ściółce i posadzce stanowi łatwą drogę zakażeń, zwłaszcza dla bakterii. Przycinanie 
kiełków u prosiąt jest czynnością powszechnie praktykowaną, zalecaną zwłaszcza w przypadku 
loch pierwiastek. Walcząc o sutek w trakcie ssania prosięta mogą boleśnie ranić delikatne sutki lo-
chy. Starsze samice zwykle nie reagują na takie poczynania prosiąt, ale pierwiastki mogą reagować 
gwałtowanie i nawet agresywnie. Podnosząc się szybko mogą przygnieść lub zranić prosięta. Aby 
takich sytuacji uniknąć, należy prosiętom kiełki przyciąć tuż po porodzie, za pomocą specjalnych 
kleszczyków (odkażonych!).

1.6.	Laktacja	i	zasady	odchowu	prosiąt

Okres karmienia prosiąt przez lochę jest newralgiczny dla liczby i jakości odchowanego potom-
stwa. Zdrowa, prawidłowo żywiona, niezestresowana locha o odpowiednich predyspozycjach ge-
netycznych będzie miała wysoką mleczność i odchowa cięższe prosięta. Rozporządzenie MRiRW	
z	dnia	15	 lutego	2010r.	w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu ga-
tunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE 
(Dz.U.	Nr	56,	poz.	344	z	późn.	zm.)	zawiera	zapis	mówiący, że: „prosięta	odsadza	się	nie	wcze-
śniej	niż	w	28.	dniu	od	dnia	urodzenia”. Od tej zasady istnieją dwa odstępstwa – gdy występuje 
zagrożenie zdrowia lochy lub prosiąt, lub gdy w chlewni jest sektor odchowu prosiąt odsadzo-
nych, którego wyposażenie pozwala na utrzymanie prawidłowych wartości parametrów mikrokli-
matu, wysokich standardów higieny i żywienia. W tych przypadkach dopuszcza się odsadzenie 
prosiąt szybciej ale nie wcześniej, niż w 21. dniu od dnia urodzenia.

Ze względów technologicznych długość laktacji u świń jest określana liczbą pełnych tygodni 
(to pozwala na pracę z grupą zwierząt i ułatwia proces technologiczny oraz organizację pracy 
w chlewni): 3 (21 dni, pod opisanymi powyżej warunkami), 4 (28 dni), 5 (35 dni), 6 (42 dni) i 8 
tygodni (56 dni). Krótsze laktacje (21, 28 dni) są wykorzystywane przede wszystkim w chlewniach 
towarowych, nastawionych na produkcje prosiąt do tuczu, natomiast dłuższe (35, 42) są stosowa-
ne w chlewniach hodowlanych. Każdy dzień dłuższego przebywania przy losze daje prosiętom 
lepsze warunki do wzrostu i rozwoju, co jest szczególnie ważne w perspektywie odchowywania 
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przyszłych loszek i knurków hodowlanych). Z kolei w gospodarstwach ekologicznych i proeko-
logicznych, ze względu na wymagania prawne, a także bardziej przyjazny stosunek do zwierząt, 
stosuje się laktacje długie. 

Newralgicznym	momentem	laktacji	jest	okres	tuż	po	porodzie,	czyli	pobieranie	siary	przez	
prosięta.	Prosię rodzi się pozbawione jakichkolwiek przeciwciał i z niesprawnym systemem im-
munologicznym. Jedyną drogą pozyskania odporności jest pobranie siary od matki (nigdy od innej 
lochy!). Zawarte w niej przeciwciała (immunoglobuliny) są jedynym źródłem odporności prosiąt 
na infekcje przez pierwsze 3 tygodnie życia. Ich własny układ odpornościowy zaczyna funkcjono-
wać dość sprawnie dopiero w 4-6 tygodniu życia. Nie	wolno	zwlekać	z	szybkim	dostawieniem	
prosięcia	do	sutka	matki.	Niedopuszczalne jest izolowanie noworodków od lochy do chwili za-
kończenia porodu, co jest niestety praktykowane, a jest konsekwencją błędnego pojęcia o potrze-
bach zwierzęcia („zapewnienie losze spokoju”) i jest to działanie ze wszech miar błędne! Lochę bez 
wątpienia bardziej niepokoi słyszane przez nią kwiczenie głodnych prosiąt. Najważniejsze	jednak	
jest,	że	siara	lochy	bardzo	szybko	zmienia	swój	cenny	skład	i	klika	godzin	od	początku	porodu	
zawiera	już	mniej	przeciwciał. Zawartość białka w siarze jest 4-krotnie wyższa, w porównaniu 
do jego zawartości w mleku lochy, a zdecydowaną jego większość stanowią ciała odpornościowe. 
U prosiąt 3-tygodniowych aktywność przeciwciał siarowych wygasa, i w związku z tym mówimy 
wtedy o tzw. „luce immunologicznej”. Prosięta zaczynają produkować dość efektywnie własne 
przeciwciała dopiero w 4-5 tygodniu życia. A	zatem,	 im	wcześniej	po	urodzeniu	noworodek	
pobierze	siarę,	tym	większe	są	jego	szanse	na	przeżycie	oraz	prawidłowy	rozwój	i	wzrost	(wy-
kres 1). Spożycie przez prosię minimum 250g siary gwarantuje nabycie odporności biernej, dobry 
stan zdrowa oraz prawidłowy wzrost (Quesnel i wsp. 2012). Największą śmiertelność obserwuje 
się u prosiąt, które po urodzeni pobrały mniej, niż 160 siary (Decaluwe i wsp. 2014). Prosięta, które 
nie są w ten sposób chronione często chorują, charłaczeją, padają, a gdy uda się je wyleczyć, nie 
przyrastają już i nie wykorzystują paszy tak dobrze, jak zdrowe zwierzę.

Istotnym	 elementem	 profilaktyki	 w	 tym	 okresie	 jest	 zapobieganie	 anemii.	 Dla	 zdrowia	
i	prawidłowego	wzrostu	prosiąt	bardzo	ważne	jest	podanie	im	preparatów	zawierających	że-
lazo	(często	w	połączeniu	z	witaminami).	Pierwiastek ten jest niezbędnym składnikiem procesu 
tworzenia czerwonych ciałek krwi i tym samym decyduje o efektywności przemiany materii w or-

Wykres 1. Przeżywalność prosiąt w początkowym okresie laktacji w zależności od ich masy ciała (kg) przy urodzeniu 
oraz okresu czasu od urodzenia do pierwszego pobrania siary (Leenhouwers i wsp. 2001)



– 32 –– 32 –

Aktualne problemy i nowe wyzwania w użytkowaniu rozpłodowym świń

ganizmie. Ze względu na deficyt żelaza w mleku lochy, o prawidłową podaż żelaza w organi-
zmie prosiąt musi zadbać właściciel zwierząt. Niezależnie od drogi podania (iniekcyjnie; doustnie) 
należy ten zabieg koniecznie wykonać w 2-3. dobie życia prosiąt, z zastrzeżeniem, że nie wolno 
podawać preparatów żelazowych prosiętom z objawami biegunki, bo przebieg choroby może 
ulec zaostrzeniu. Powtórne podanie preparatu jest zalecane w 21. dniu życia prosiąt lub przy 
odsadzeniu, poprawia to ich odporność i ogólną kondycję. Takie postępowanie zapobiega anemii 
u osesków i pozwala im osiągnąć wysokie tempo wzrostu. Bardzo ważne jest, aby w trakcie wy-
konywania zastrzyków, zarówno przed, jak i po iniekcji, zdezynfekować skórę prosięcia w miejscu 
wkłucia igły (np. rozcieńczonym spirytusem). Najlepiej, aby igły i strzykawki były jednorazowego 
użytku, z tym, że na podanie preparatu prosiętom z jednego miotu można przeznaczyć jedną igłę. 

Bardzo istotne jest zapewnienie prosiętom stałego dostępu do wody (najlepiej z poidła smocz-
kowego). Mleko zawiera stosunkowo dużo suchej masy i tylko w pierwszych dniach życia pozwala 
prosiętom zaspokoić pragnienie. Kolejnym	bardzo	ważnym	dla	wyników	odchowu	i	zdrowia	pro-
siąt	momentem	laktacji	jest	rozpoczęcie	dokarmiania	prosiąt	ssących. Zasadą	kardynalną	jest	jak	
najwcześniejsze	rozpoczęcie	dokarmiania	prosiąt	–	najlepiej	już	od	7.-10.	dnia	laktacji. Do klatki 
powinno się wstawić przeznaczony tylko dla prosiąt autokarmnik, a paszę (obecnie najczęściej mie-
szankę pełnoporcjową typu superprestarter lub prestarter) dostarczać należy często ale w małych 
ilościach, aby nie ulegała ona zanieczyszczeniu i mogła być wyjadana na bieżąco. Pasza podawana 
prosiętom musi być najwyższej jakości. Początkowo spożycie jest niewielkie, ale najważniejszy cel 
takiego postępowania to przyuczenie prosiąt do pobierania paszy stałej, a także usprawnienie i przy-
spieszenie rozwoju układu pokarmowego prosięcia, który pełną sprawność procesów trawiennych 
uzyskuje dopiero w 5. tygodniu życia. Im wcześniejsze planujemy odsadzenie lochy od prosiąt, tym 
wcześniej musimy rozpocząć ich dokarmianie. Dodatkowo należy pamiętać, że od 3. tygodnia lak-
tacji produkcja mleka lochy spada, a zapotrzebowanie pokarmowe prosiąt rośnie (wykres 2). Zatem 
– zbyt późne dokarmianie paszą stała to częsta przyczyna spowolnienia tempa wzrostu prosiąt. Zbyt 
późne - to znaczy późniejsze niż minimum 2 tygodnie przed planowanym odsadzeniem rozpoczęcie 
dokarmiania, powoduje również, że układ pokarmowy prosięcia nie jest w stanie w szybkim tempie 
przystosować się do trawienia pasz innych niż mleko matki, czego bardzo częsty skutek to biegunki. 
Równie negatywnym skutkiem zbyt późnego rozpoczęcia dokarmiania bywa spożywanie przez pro-
sięta paszy lochy, komponowanej z surowców pochodzenia roślinnego, nie trawionych przez prosię. 
Efektem tego są zakłócenia w trawieniu i również schorzenia biegunkowe. Są to jednak biegunki 
o podłożu fizjologicznym (brak lub niedobór odpowiednich enzymów trawiennych).

Składniki pokarmowe
z paszy dodatkowej

(komponenty mlekozastępcze)

Składniki pokarmowe z mleka lochy

Składniki pokarmowe pochodzące z paszy
(komponenty pochodzenia roślinnego)

3. tydzień laktacji 8. tydzieńOdsadzenie

Wykres 2. Pokrycie zapotrzebowania pokarmowego prosiąt w kolejnych tygodniach odchowu
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W	kojcu	porodowym	musi	być	prosiętom	ciepło	i	sucho. Ściółka, jeżeli już jest, musi być czy-
sta. Lite ściany kojca muszą zabezpieczać prosięta przed przeciągami. Wychłodzenie organizmu 
prowadzi do infekcji na tle bakteryjnym i jest u osesków również częstą przyczyną biegunek oraz, 
co oczywiste, chorób układu oddechowego. Układ termoregulacji u prosiąt sprawnie funkcjonuje 
dopiero w drugim miesiącu życia, a wyniki badań wskazują, że graniczną temperaturą otoczenia 
dla prosiąt w pierwszych dniach życia jest 340C. Niższa temperatura otoczenia nie pozwala na 
utrzymanie prawidłowej temperatury ciała prosięcia. 

Bardzo	ważne	jest,	aby	pamiętać,	że	rodzenie	bardzo	licznych	miotów	(powyżej	14	prosiąt)	
prowadzi	do	dużego	zróżnicowania	masy	ciała	noworodków, co skutkuje nierównymi ich szansa-
mi na przeżycie, a także wymaga przesadzania prosiąt nadliczbowych do innych loch. W tej sytu-
acji urodzenie nawet 16-18 prosiąt w miocie, przy wysokiej ich śmiertelności, nie daje możliwości 
uzyskania wysokiej plenności gospodarczej. Lochy rzadko mają więcej niż 14-16 czynnych sutków, 
a więc każde prosię „nadliczbowe” w stosunku do liczby sutków matki będzie miało mniejsze 
szanse na przeżycie okresu laktacji i uzyskanie wysokiej masy ciała przy odsadzeniu. 

Aby	zwiększyć	przeżywalność	prosiąt	ssących,	a	 tym	samym	liczbę	odsadzonych	prosiąt,	
zwłaszcza	w	miotach	pochodzących	od	loch	hiperpłodnych	należy:
• zadbać o wysoki status zdrowotny stada (program profilaktyki weterynaryjnej i pełen zakres 

bioasekuracji w chlewni);
• zadbać, aby locha była prawidłowo żywiona, dobrze przygotowana do porodu, spokojna 

i zdrowa;
• zadbać, aby prosięta pobrały siarę od matki jak najszybciej po porodzie, zawarte w niej im-

munoglobuliny są jedynym źródłem odporności czynnej prosiąt przez pierwsze tygodnie ich 
życia, jako że rodzą się bez ochrony immunologicznej (łożysko lochy nie pozwala na przecho-
dzenie przeciwciał drogą płodową, a układ odpornościowy prosięcia zaczyna funkcjonować 
dopiero w wieku 5-6 tygodni);

• zapewnić prosiętom optymalne warunki mikroklimatyczne, dogrzewanie prosiąt jest potrzebą 
oczywistą, przez pierwszych kilka tygodni życia nie posiadają one sprawnego układu termo-
regulacji;

• podać preparat zawierający żelazo w 3-4 dobie życia;
• zacząć dokarmiać prosięta od 7-10 dnia ich życia, pamiętając że mają się one przyuczyć do 

spożywania paszy dodatkowej, która uzupełni zapotrzebowanie prosiąt na składniki pokarmo-
we w momencie gdy u lochy zaczyna spadać produkcja mleka (powyżej 3. tygodnia laktacji), 
i ułatwi przejście na żywienie paszą stała po odsadzeniu; dokarmianie powinno rozpocząć się 
tym wcześniej, im wcześniejsze odsadzenie planujemy; pasza powinna zawierać dodatki stabi-
lizujące treść pokarmową i procesy trawienne (probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, zakwaszacze, 
ekstrakty ziołowe);

• aby zachęcić prosięta do pobierana paszy można stosować dodatki aromatyczno-smakowe, 
poprawiające smakowitość paszy (słodziki, aromaty: wanilinowy, malwy, mleczny- najbardziej 
podobne do zapachu mleka matki), stosować paszę granulowaną zamiast sypkiej, umieszczać 
paszę w kolorowych karmidełkach i w pobliżu koryta lochy, w dobrze oświetlonej części kojca, 
podawać ją małymi porcjami ale często, tak aby nie nasiąkała zapachem chlewni i była czysta, 
niewyjady należ wybierać każdego rana przed podaniem kolejnej porcji mieszanki);

• zadbać o stały i swobodny dostęp do świeżej, czystej wody;
• obserwować zachowanie i stan zdrowia prosiąt, szybko reagować na wszelkie zmiany i objawy 

chorobowe;
• ograniczyć stres, zapewnić spokój i jak najmniej ingerować, wykonując tylko niezbędne czyn-

ności i zabiegi;
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• w przypadku bardzo licznych miotów można stosować ich standaryzację, tzn. przenosić pro-
sięta nadliczbowe do innej lochy, odchowującej mniej liczny miot, pamiętając jednak o dwóch 
bardzo ważnych zasadach: przenoszone noworodki muszą pobrać siarę od własnej matki oraz 
że przenosimy prosięta największe z miotu (najmniejsze nie poradzą sobie po przeniesieniu do 
obcego miotu);

• w przypadku bardzo licznych miotów można także zastosować technologię „baby room”, któ-
ra pozwala na okresowe przenoszenie połowy prosiąt do inkubatora wyposażonego w system 
ogrzewania i żywienia preparatami mlekozastępczymi, po czym po kilku godzinach prosięta 
z inkubatora są zamieniane z tymi, które były przy matce (jest to system pracochłonny i wyma-
gający nakładów finansowych, ale może okazać się niezbędny w przypadku loch hiperpłodnych). 

1.7.	Warunki	środowiskowe

Locha o wysokich predyspozycjach genetycznych, rodząca bardzo liczny miot, odchowa go 
dobrze tylko w przypadku zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych. Musi to być lo-
cha prawidłowo żywiona, prawidłowo pielęgnowana, zdrowa i przebywająca w warunkach wyso-
kiego poziomu dobrostanu, tzn. przy ograniczonym wpływie stresu, mająca zagwarantowaną mi-
nimum normatywną powierzchnię życiową, utrzymywana indywidualne tylko na porodówce i do 
momentu stwierdzenia prośności, a w pozostałych okresach użytkowania przebywająca w grupie.

Bardzo	 istotne	 dla	wyników	produkcyjnych	 osiąganych	przez	 lochę	 jest	 jej	 prawidłowe,	
zbilansowane	i	normatywne	żywienie. W przypadku błędów żywieniowych nie chodzi zwykle 
o ilość spożywanej przez lochę paszy, ale o jej jakość, czyli zawartość składników pokarmowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem białka, energii, witamin i składników mineralnych. Należy też 
stosować się do zawartych w „Normach Żywienia Świń” zaleceń co do ilości paszy dla lochy, w za-
leżności od fazy jej cyklu rozpłodowego (szczegóły w Rozdziale 3 niniejszego opracowania). Przyj-
muje się, że do woli może być żywiona tylko locha odchowująca powyżej 10 prosiąt w miocie, 
a potrzeby lochy w okresie jałowienia są wyższe niż lochy w okresie ciąży niskiej. 

Najczęściej popełniane błędy w żywieniu loch to: 
• niezbilansowane żywienie, nadmiar energii przy niedoborze białka (zwłaszcza w okresie laktacji);
• żywienie na jednakowym poziomie (zbyt niskim lub zbyt wysokim) w trakcie całej ciąży;
• zbyt długi okres w jakim traktuje się lochę jako wysokoprośną (wcześniej niż od 90. dnia ciąży); 
• żywienie lochy wysokoprośnej i karmiącej na tym samym poziomie, skutkiem czego jest zapa-

sienie lochy wysokoprośnej (częściej) lub niedożywienie karmiącej; 
• niedostateczne żywienie lochy karmiącej (zwłaszcza niedobór białka) prowadzące do utraty 

kondycji.

Konsekwencje	tych	błędów	żywieniowych	to: 
• locha żywiona niedoborowo w trakcie ciąży rodzi słabe, drobne, mało żywotne prosięta, które 

wolniej rosną i są bardziej podatne na zachorowania;
• locha żywiona niedoborowo w trakcie laktacji traci kondycję wskutek zużywania do produkcji 

mleka składników uwalnianych w zbyt dużych ilościach z własnego organizmu. W konse-
kwencji jest osłabiona, wychudzona i długo jałowi; wydłużający się często do ponad miesiąca 
okres jałowienia znacznie obniża częstotliwość oproszeń;

• złe skutki przynosi także zatuczenie lochy w okresie ciąży, ponieważ zwierzę może mieć pro-
blemy z porodem. Lochy takie mają też osłabiony apetyt w trakcie laktacji, przez co produkują 
mniej mleka. A to, oczywiście, odbija się na odchowie prosiąt.
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Biorąc	pod	uwagę	parametry	mikroklimatu,	czyli	oświetlenie,	temperaturę,	wilgotność,	hałas	
i	stężenie	gazów	szkodliwych,	to	należy	przestrzegać	ich	prawidłowego	i	zgodnego	z	wymaga-
niami	zwierzęcia	poziomu. Wymienione czynniki mikroklimatyczne, jeżeli nie są utrzymywane 
na wymaganym poziomie, działają na organizm jako stresory fizyczne, wywołując stres somato-
genny. Rozporządzenie MRiRW	z	dnia	15	lutego	2010r.	w sprawie wymagań i sposobu postępo-
wania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały 
określone w przepisach UE (Dz.	U.	Nr	56,	poz.	344	z	późn.	zm.)	określa jednak dopuszczalne 
wartości tylko kilku parametrów mikroklimatu, a mianowicie: 
• hałas – maksimum 85 dB, przy czym hałas nie może być wywoływany nagle i być długotrwały;
• oświetlenie – minimum 8h dziennie i o natężenie nie mniejszym, niż 40 lx;
• - stężenie gazów szkodliwych nie może przekraczać 3000 ppm CO2; 20 ppm NH3 (amoniaku) 

i 5 ppm H2S (siarkowodoru).

Słowa komentarza wymaga zalecenie dotyczące oświetlenia. Przedstawione zalecenie jest od-
powiednie dla loch prośnych i karmiących, natomiast na sektorze rozrodu, ze względu na silnie 
sprzężony z natężeniem oświetlenia mechanizm fizjologiczny regulujący wydzielanie hormonów 
regulujących cykl płciowy wymagane jest oświetlenie bardziej intensywne i trwające nawet do 12 
godzin dziennie. Cytowane Rozporządzenie nie normuje natomiast bardzo ważnych składowych 
mikroklimatu, jakimi są temperatura, wilgotność i ruch powietrza. Należy dbać, aby locha znajdo-
wała się w strefie komfortu cieplnego, dla loch jałowych i prośnych to 17-18°C, natomiast dla loch 
karmiących – 20°C. Wahania natomiast (okres zimowy – letni) nie powinny przekraczać granic 
14-25°C. Jeżeli te wymagania nie zostaną spełnione, musimy się liczyć z problemami w rozrodzie 
– „ciche ruje” w okresie zbyt wysokich temperatur i „syndrom jesiennych ronień” w okresie jesien-
nych nocnych chłodów, a na porodówce – zestresowana i mniej mleczna locha w okresie letnich 
upałów. Wilgotność względna optymalnie nie powinna przekraczać 70% dla loch jałowych i nisko-
prośnych oraz 60% dla loch wysokoprośnych i karmiących. Optymalne natężenie ruchu powietrza 
natomiast to do 0,15 m/s w okresie zimowym i do 0,20 m/s w okresie letnim.

Bardzo	istotna	z	punktu	widzenia	potrzeb	zwierząt	jest	ich	powierzchnia	życiowa,	tzn.	obsa-
da	w	utrzymaniu	grupowym	lub	powierzchnia	kojca	w	utrzymaniu	indywidualnym.	Cytowane 
już Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 lutego 2010r. określa również te parametry w odniesieniu do 
minimalnych wymagań loch i knurów. Stosowane zalecenia znajdują się w Rozdziale 5 niniejsze-
go opracowania. Z zaleceń najważniejszych można przytoczyć to, że klatka porodowa dla lochy 
musi mieć powierzchnię nie mniejszą, niż 3,5m2, indywidulanie można utrzymywać lochy tylko 
w okresie jałowienia, a jeżeli chodzi o utrzymanie grupowe, to w stadach liczących powyżej 10 
loch jest ono obowiązkowe, w przypadku loch powyżej 28. dnia ciąży. Świnia	to	zwierzę	stadne,	
socjalne,	musi	przebywać	w	grupie	aby	móc	normalnie	funkcjonować	w	sferze	emocjonalnej. 
I nawet walki hierarchiczne, ani też związane z tym drobne okaleczenia czy otarcia powłok ciała 
nie są gorsze, niż odosobnienie i brak kontaktu z innymi zwierzętami. Zestresowana	 locha	 to	
mniej	opiekuńcza	 i	mniej	wydajna	matka. U	zwierząt	żyjących	w	warunkach	stresogennych	
wyraźna	jest	tendencja	do	spadku	odporności.	A	takie	skutki	daje	zbyt	wysoka	obsada	w	kojcu	
grupowym,	czy	też	niemożność	swobodnego	poruszania	się	i	spełniania	naturalnych	form	za-
chowania	się	loch	w	klatkach	porodowych	z	jarzmem.

Wymagania minimalne zawarte w Rozporządzeniu, nie oznaczają równocześnie, że mądry 
i znający zagadnienia behawioralne gatunku producent trzody chlewnej nie powinien dać zwie-
rzętom więcej miejsca i swobody. Zresztą, ostatnio wprowadzone przepisy pro-dobrostanowe 
(„Działanie Dobrostan zwierząt – Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.1 Dobrostan loch – 
zwiększona powierzchnia w budynkach) zachęcają do tego typu działań, oferując dopłaty w przy-
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padku zwiększenia powierzchni życiowej dla lochy. Na przykład w przypadku klatki porodowej 
jest to powierzchnia minimum 4,2 m2. I jest to działanie w bardzo dobrym kierunku. Zwłaszcza 
w perspektywie zbliżających się unormowań prawnych, które będą zobowiązywał do utrzymy-
wania loch na porodówce w kojcach bez jarzma. Lochy potrzebują swobody ruchu, jest im to 
niezbędne w chwili kładzenia się, wstawania oraz leżenia, a także do umożliwienia im kontaktu 
wzrokowego z innymi zwierzętami i swoimi potomstwem na porodówce. Niejednokroć wyka-
zano już, że pozbawienie zwierząt ruchu i możliwości zmiany pozycji i odwracania się wpływa 
niekorzystnie na ich użytkowość oraz ogólne samopoczucie.	Ograniczenie przestrzeni życiowej 
często prowadzi do upośledzenia niektórych czynności życiowych, powoduje powstawanie ste-
reotypii (patologicznych form zachowania), niekorzystnych zmian fizjologicznych, a także jest 
przyczyną zwiększonej liczby urazów, które najczęściej są przyczyną przedwczesnego brakowa-
nia loch. Niespełnienie wymogów dotyczących minimalnej powierzchni powoduje generowanie 
tak stresu somatycznego, jak i psychicznego. Zwłaszcza dotyczy to loch w okresie przebywania 
w klatce porodowej. 

1.8.	Szczególne	znaczenie	stresu	dla	wyników	użytkowania	rozpłodowego

Zwierzę	jest	w	stanie	stresu	wtedy,	gdy	jego	organizm	musi	posłużyć	się	nienormalnymi	lub	
ekstremalnymi	możliwościami	dostosowania	w	reakcjach	fizjologicznych	lub	behawioralnych,	
aby	utrzymać	się	przy	życiu	wobec	zmienionych	na	niekorzyść	dla	siebie	warunków	środowi-
skowych	(Fraser i wsp. 1975). Według	przytoczonej	definicji,	czynniki	stresogenne	działające	na	
organizm	powodują,	że	na	drodze	różnych	procesów	fizjologicznych	stara	się	on	im	przeciw-
stawić,	a	po	pewnym	czasie	do	nich	się	przystosować. Mechanizmy adaptacji są zapoczątkowy-
wane i odbywają się dzięki koordynacji ze strony układu hormonalnego i nerwowego. Sterują one 
procesami adaptacyjnymi odbywającymi się na obszarze całego organizmu. Należy zaznaczyć, że 
podstawowymi	rodzajami	stresu	są:
•	 stres	somatyczny	(fizjologiczny)	–	jest	wywoływany	działaniem	stresorów	fizycznych, któ-

rymi mogą być np.: ból, procesy chorobowe (gorączka), głód i związana z tym hipoglikemia, 
nieodpowiednia temperatura w chlewni (powodująca przegrzanie lub wychłodzenie), odwod-
nienie, transport, jak również manipulacje związane z przepędzaniem i innymi pracami wyko-
nywanymi standardowo w produkcji.

•	 stres	 psychogenny	 (emocjonalny)	 –	 jest	 wywołany	 najczęściej	 odczuciami	 lęku,	 strachu	
u	zwierzęcia, co może być związane np. z brutalną pracą obsługi lub unieruchomieniem (np. 
lochy w klatkach porodowych z jarzmem) ale także z nieświadomym płoszeniem zwierząt 
przez nieobyty z zasadami pracy ze zwierzętami personel chlewni.

Reakcją organizmu na stres somatyczny jest intensywne wydzielanie przede wszystkim hor-
monów z kory nadnerczy (z grupy kortykosteroidów, głównie kortyzolu). Z kolei stres emocjo-
nalny powoduje w organizmie wyrzut hormonów z rdzenia nadnerczy (z grupy katecholamin 
– adrenalina i noradrenalina). Wzrost	poziomu	tych	hormonów	we	krwi	u	świń	notuje	się	już	
po	kilkudziesięciu	sekundach	od	zadziałania	czynnika	stresogennego. Następstwem tego są 
równie szybko następujące zmiany, mające na celu mobilizację organizmu do walki ze stresem. 
Notuje się m.in. przyspieszony oddech i tętno, co ma wyrównać zwiększone zapotrzebowanie 
na tlen intensywniej pracujących organów wewnętrznych. Wzrasta także zawartość glukozy, 
wolnych kwasów tłuszczowych i niektórych enzymów we krwi, które to uwolnione z maga-
zynujących je narządów, pozwalają organizmowi jeszcze efektywniej przeciwstawiać się presji 
bodźców ze środowiska. Należy też wyraźnie podkreślić, że hormony	stresu	działają	supresyj-
nie	na	funkcjonowanie	układu	odpornościowego,	wobec	czego	zwierzęta	są	bardziej	podatne	
na	wszelkie	schorzenia. 
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Intensyfikacja	procesów	fizjologicznych	dostosowujących	organizm	do	sytuacji	stresowej	(faza	
przystosowania)	nie	może	trwać	zbyt	długo.	Jeżeli	jednak	tak	się	dzieje	lub	gdy	poziom	stresu	
jest	za	wysoki,	obserwuje	się	negatywne	tego	skutki	(faza	wyczerpania).	W pierwszej kolejności	
są to m.in.	pogorszenie wartości parametrów krwi (spadek wartości hematokrytu) oraz przekrwienie 
i powiększenie nadnerczy. U	świń	na	tym	etapie	może	także	dochodzić	do	przypadków	tzw.	na-
głej	śmierci	sercowej (PSS – ang. Porcine Stress Syndrome), co zdarzyć się może przy przepędzaniu, 
przegrupowaniu, załadunku, w trakcie przewozu zwierząt, a często też pod wpływem przegrzania 
organizmu (zwłaszcza w trakcie gorącego lata, przy braku wentylacji, zbyt dużej obsadzie). Dodat-
kową okolicznością, która niestety może się do tego przyczynić, jest specyficzna cecha budowy ana-
tomicznej świni, a mianowicie – małe serce, tzn. świnia ma spośród wszystkich gatunków zwierząt 
gospodarskich najmniejsze serce w stosunku do swojej masy ciała. Pod wpływem silnego stresu, 
zwiększającej się częstotliwości skurczów i ilości przepompowanej krwi, serce jest bardzo obciążone. 
Może to doprowadzić do niewydolność układu krążenia, a to z kolei może się zakończyć padnięciem 
zwierzęcia. Nawet szybka interwencja i podanie leków rzadko przynosi wtedy pozytywny efekt. 
Kolejnym czynnikiem ograniczającym możliwość skutecznego reagowania organizmu na stres jest 
brak gruczołów potowych. Są one obecne w zasadzie tylko na tarczy ryjowej i w okolicach narządów 
płciowych. Jak łatwo wywnioskować – przegrzanie organizmu (hipertermia) będzie prowadziła dość 
szybko do spadku produkcyjności zwierząt. W skrajnych przypadkach, ze względu na podwyższa-
jącą się również wewnętrzną temperaturę ciała, dłuższe przebywanie w zbyt ciepłym pomieszczeniu 
może również doprowadzić do niewydolności krążeniowej i nagłych padnięć. 

Powyżej opisano następstwa działania na organizm krótkotrwałego stresu, które są oczywi-
ście tym silniej wyrażone, im wyższy jest poziom stresu. Jednakże, trzeba sobie zdawać sprawę, 
że stres	długotrwały,	zarówno	ciągły,	jak	też	pojawiający	się	z	przerwami,	nawarstwiający	się,	
ma	konsekwencje	w	systematycznie	postępujących	zmianach	w	organizmie	zwierzęcia. Należy 
do nich zaliczyć: spadek	odporności,	przerost	nadnerczy,	nadciśnienie	tętnicze,	choroby	serca,	
owrzodzenia	żołądka,	a	także	zaburzenia	w	rozrodzie.	Biorąc pod uwagę, że zwierzę to istota 
odczuwająca dyskomfort psychiczny związany z sytuacjami stresowymi, należy	tę	grupę	obja-
wów	uzupełnić	o	zaburzenia	nerwowe	i	stereotypie. Negatywne	skutki	silnego,	długotrwałego,	
kumulującego	się	stresu	mogą	dotyczyć	każdego	zwierzęcia,	nawet	 takiego,	którego	genotyp	
określamy	jako	„odporny	na	stres”.	Organizm	zwierzęcia	po	okresie	reagowania	na	stres	i	przy-
stosowywania	się	do	niego,	zaczyna	 tracić	zdolności	adaptacji.	A	 to	prowadzi	 już	prosto	do	
znaczącego	spadku	jego	wydajności	w	produkcji.	

W	przypadku	loch	najważniejsze	czynniki	stresogenne	to:
• czynniki mikroklimatyczne - temperatura, wilgotność – przekraczające wartości optymalne;
• hałas – powoduje niepokój i nerwowość;
• obsada – gdy jest zbyt duża w przypadku utrzymania grupowego loch prośnych;
• walki hierarchiczne przy utrzymaniu grupowym;
• manipulacje (unieruchamianie, przytrzymywanie itp.), 
• przepędzanie, zmiana składu grupy;
• zabiegi na zwierzętach (podawanie leków, pobieranie krwi);
• odsadzenie lochy od prosiąt; 
• odosobnienie, utrzymanie indywidualne;
• unieruchomienie lochy w klatce porodowej;
• poród – zwłaszcza u loch pierwiastek;
• żywienie – nagła zmiana diety ale też żywienie niezaspokajające poczucia głodu i nie dające sytości;
• obsługa – niecierpliwa, nie lubiąca zwierząt, nieprzywiązująca uwagi do odpowiedniego ich 

traktowania, brutalnie postępująca ze zwierzętami.
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Biorąc	pod	uwagę	wszystkie	wymienione	powyżej	czynniki,	które	często	działają	łącznie,	
należy	zdać	sobie	sprawę	z	tego,	że	lochy	to	ta	grupa	produkcyjna	trzody	chlewnej,	która	jest	
najczęściej	poddawana	działaniu	silnych	stresorów	i	dzieje	się	tak	latami,	biorąc	pod	uwagę	
długość	użytkowania	tych	zwierząt.	

Długotrwały	stres	(somatogenny	lub	psychogenny)	prowadzi	u	loch	do	zakłóceń	w	regulacji	
hormonalnych	procesów	regulujących	rozród.	Hormony stresu działają bowiem supresyjnie (ha-
mująco) na wydzielanie najważniejszych w tym zakresie hormonów, m.in. GNRH, FSH, LH, oksy-
tocyny i prolaktyny, których odpowiedni poziom jest niezbędny zarówno do terminowego prze-
biegu rozrodu, sprawnego przebiegu porodu, jak i wydzielania mleka. Skutkiem	tego	może	być:
•	 późniejsza	dojrzałość	płciowa	i	rozpłodowa u	loszek,
•	 przedłużający	się	okres	jałowienia,	
•	 powtarzanie	rui	przez	lochę,	
•	 słabsze	objawy	rui,
•	 „ciche	ruje”	w	okresie	letnim,
•	 „syndrom	jesiennego	ronienia”,
•	 rodzenie	słabych,	nielicznych	miotów,	
•	 spadek	mleczności,	
•	 wyższa	śmiertelność	prosiąt	ssących,
•	 odsadzanie	mniej	licznych	miotów,
•	 niższa	masa	ciała	prosiąt	przy	odsadzeniu.

Na	wszelkie	czynniki	stresogenne	wrażliwe	są	zwłaszcza	lochy	młode,	rodzące	po	raz	pierw-
szy.	Może to skutkować zaburzeniami w zachowaniu się zwierzęcia i przebiegu porodu. W ba-
daniach własnych wykazano (Bugnacka i wsp. 2007), że lochy pierwiastki utrzymywane w kojcach 
porodowych tradycyjnych, ze ściółką, mogące swobodnie wyrażać swoje atawistyczne formy za-
chowania, już wiele godzin przed porodem zajęły się ścieleniem gniazda. Odruch ten jest uznawa-
ny za najważniejszą i najsilniejszą potrzebę u loch przygotowujących się do porodu. Sam poród 
trwał u nich dwa razy krócej (liczony jako czas rodzenia się prosiąt, 128 minut), w porównaniu do 
loszek przygotowujących się do porodu w klatkach porodowych z jarzmem (224 minuty). Wniosek 
jest czytelny – możliwość	spokojnego	i	swobodnego	przygotowania	się	lochy	do	porodu	skraca	
sam	poród,	a	to	z	kolei	ogranicza	ryzyko	infekcji	i	komplikacji	okołoporodowych	oraz	ryzyko	
rodzenia	się	prosiąt	martwych. 

Oczywiście również w przypadku knurów wpływ stresu na funkcjonowanie zwierzęcia w roz-
rodzie jest także zauważalny. Knur	będący	pod	wpływem	stresu	może	mieć:
• obniżone libido;
• objawy agresji w stosunku do loch i personelu;
• obniżoną jakość nasienia;
• obniżoną skuteczność krycia.

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że narażanie	zwierząt	na	działanie	stresu	ozna-
cza	złamanie	jednej	z	pięciu	podstawowych	zasad	„Kodeksu Dobrostanu Zwierząt Gospodar-
skich”	(ang. „Codes for the Welfare of Livestock”). Stres	to	zaprzeczenie	dobrostanu. Dopóki produ-
cent trzody chlewnej nie zrozumie, jak wielkim obciążeniem dla organizmu zwierzęcia jest stres, 
dopóty nie będzie wiedział w jak dużym stopniu produkcyjność jego stada jest przez ten stres 
ograniczana. Możliwe, że w zwierzętach tkwią jeszcze „rezerwy produkcyjne”, które często po-
mimo ich wysokiego potencjału genetycznego nie mogą być wykorzystane. Zwierzę	to	nie	rzecz,	
której	 wystarczy	 zapewnić	 wyłącznie	 minimum	 warunków	 bytowania,	 normowane	 punkta-
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mi	odpowiedniego	rozporządzenia.	To	żywy	organizm,	który	funkcjonuje	tym	sprawniej,	 im	
więcej	spokoju	i	troski	mu	zapewnimy. Biorąc	pod	uwagę,	że	to	właśnie	w	sektorze	rozrodu	
rozpoczyna	się	droga	do	sukcesu	lub	porażki	w	produkcji	trzody	chlewnej,	tak	lekceważony	
przez	wielu	producentów	stres	działający	na	zwierzęta,	może	być	czynnikiem	bardzo	istotnym	
dla	ekonomiki	produkcji.	
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Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9,8 mld, czyli wzrośnie 
o 20% w stosunku do dnia dzisiejszego (FAO, 2017). Wraz z poprawą poziomu życia w krajach 
rozwijających się wpłynie to na wzrost popytu na produkty zwierzęce nawet o 50% (FAO 20017 za 
Davoudkhani i in. 2020). W Polsce ze względu na przyzwyczajenia i upodobania kulinarne oraz 
opłacalność produkcji świń w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, wieprzo-
wina stanowi podstawowy rodzaj produkowanego i spożywanego mięsa. Pomimo iż drób „wcho-
dzi na nasze stoły”, stan taki prawdopodobnie utrzymywał będzie się jeszcze długo. Globalne 
spożycie mięsa i podrobów w naszym kraju ogółem w roku 2018 wyniosło 80,2 kg/osobę, w tym 
wieprzowiny 42,6 kg/osobę (Rocznik statystyczny 2020). Podobna tendencja obserwowana się na 
rynku mięsa wieprzowego na świcie (wykres. 1), wieprzowina jest najpopularniejszym mięsem 
spożywanym przez konsumentów. Przewidywany jest wzrost spożycia mięsa wieprzowego nawet 
o 37% do roku 2050 (Davoudkhani i in. 2020)

W porównaniu do danych ogólnoświatowych w Polsce wieprzowina stanowiła w 2018 roku 
ponad 53% spożytego mięsa na 1 mieszkańca, wołowina stanowiła nieco ponad 3%, a mięso dro-
biowe 37%. Utrzymuje się tendencja wzrostowa w spożyciu mięsa ogółem, w 2005 roku średnie 
spożycie na 1 osobę wynosiło 73,7 kg. Zauważa się jednak, że zmieniają się upodobania konsu-
mentów, którzy poszukują wieprzowiny chudej, delikatnej i coraz częściej pochodzącej z gospo-
darstw zapewniających zwierzętom warunki utrzymania poprawiające ich warunki bytowania 
– dobrostan. Uważa się, że współczesna produkcja wieprzowiny, powinna opierać się nie tylko na 
optymalizacji żywienia w aspekcie produkcyjnym (tempo wzrostu, zużycie paszy), ale też w od-
niesieniu do walorów konsumpcyjnych mięsa, z uwzględnieniem zdrowia i dobrostanu świń oraz 
zwróceniem uwagi na ochronę środowiska. Mając na względzie dobro oraz bezpieczeństwo ludzi 
i zwierząt, należy na bieżąco weryfikować zasady i warunki prowadzonej produkcji. 

Wykres 1.
Struktura produkcji trzech głównych rodzajów mięsa na 
świecie Źródło: USDA/FAS za Hodowla i chów świń 2020
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Oprócz dostarczania mięsa produkcja wieprzowiny przyczynia się do wpływu na środowisko, 
takiego jak: 
• zmiany klimatu;
• zakwaszanie i eutrofizacja;
• zapylenia;
• odory itp.

Obecnie producenci trzody chlewnej zmagają się z szeregiem problemów wpływających na 
ekonomikę produkcji świń. Zmieniające się uwarunkowania rynkowe i środowiskowe podno-
szą koszt prowadzonej działalności rolniczej. Konieczność dostosowania gospodarstw do nowych 
wymagań bioasekuracyjnych i środowiskowych wynikających ze zmienionych przepisów (zakup 
i użytkowanie mat dezynfekcyjnych, ogrodzenie chlewni, założenie siatek w oknach, zagospoda-
rowanie odchodów, itp.), spowodowała, że część producentów zrezygnowała i lub rezygnuje z tej 
działalności rolniczej. Afrykański pomór świń (ASF), który występuje w naszym kraju od 2014 
roku, nie pozostaje bez wpływu na prowadzoną produkcję. Już od 20 lat obserwuje się spadek 
pogłowia świń w Polsce w tym loch na chów. Dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich 10 lat pre-
zentuje wykres 2. Najwięcej gospodarstw, które zrezygnowały z produkcji świń w tym loch doty-
czył tych, które utrzymują od kilku do kilkunastu sztuk, czyli tych dla których koszt dostosowania 
do zmieniających się wymogów przewyższał w znacznym stopniu możliwość dalszej rentownej 
produkcji. Zadziałało tu prawo skali produkcji, mniejsze gospodarstwa, które charakteryzuje niż-
szy przychód z prowadzonej produkcji, muszą ponieść większe koszty na jednostkę produkcji 
(1 prosię, 1 kg żywca). 

Produkcję trzody chlewnej cechują charakterystyczne wahania pogłowia i produkcji żyw-
ca wieprzowego tzw. „cykle świńskie”, wynikające ze zmian opłacalności produkcji. Wahania 
te powodują, że podaż wieprzowiny jest albo nadmiernie duża, albo zbyt mała. W pierwszym 
przypadku przy dużej podaży żywca na rynku ceny maleją, natomiast w przypadku niedoboru 
wieprzowiny i rosnącego popytu na nią rosną. Zmiany jakie następują na rynku wymuszają na 
producentach ciągłą analizę wszystkich czynników kształtujących opłacalność produkcji, aby móc 
na bieżąco reagować na niekorzystne zmiany i je niwelować. Po okresie dekoniunktury większość 
rolników produkujących świnie zadaje sobie pytania: W jaki sposób można osiągnąć lepsze wyniki 
produkcyjne poprawiające kondycję finansową gospodarstwa, zapobiegając spadkowi opłacalności 
produkcji w dalszej perspektywie? Na jakim etapie i jakie elementy należy kontrolować, by móc 
w większym stopniu wpływać na kształtowanie się kosztów prowadzonej produkcji i jej opłacal-
ność? Podstawowymi czynnikami decydującymi o opłacalności produkcji świń są: 

Wykres 2. Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2011-2020 Źródło: GUS 2020
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• liczba odchowanych prosiąt od lochy; 
• wykorzystanie paszy na jednostkę produkcji; 
• długość okresu tuczu;
• % zawartość mięsa w tuszy. 

Dodatkowo o opłacalności produkcji decyduje także jej wielkość (wykres 3).
 

Wykres 3. Graficzne przedstawienie prawa ekonomii skali

Wraz ze wzrostem liczby utrzymywanych zwie-
rząt koszt produkcji prosięcia lub kg żywca zmniej-
sza się, zwiększa się cena uzyskiwana za jednostkę 
produkcji (możliwość sprzedaży dużej ilości wy-
równanych partii produktu) oraz zysk ze sprzedaży. 
W przypadku produkcji prosiąt mocno uwidacznia 
się wpływ liczby loch na działania zmierzające do 
poprawy ich plenności, jakości nasienia, zoohigieny 
profilaktyki zdrowotnej itp. (Pepliński 2019). Kolej-
nym istotnym problemem, z którym spotykają się 
rolnicy jest chęć zwiększania skali produkcji, ale na 

przeszkodzie staja im okoliczni mieszkańcy i lub działania organizacji tzw. „ekologicznych”, któ-
rzy nie chcą w swojej okolicy dużych chlewni. Ci drudzy skłonni są do zmiany swoich celów za 
odpowiednią opłatę na tzw. cele statutowe (Kozera-Kowalska 2020). Rolnicy chcąc inwestować 
ponoszą realne koszty, każde opóźnieni inwestycji przynosi straty, czasami nawet utrata możli-
wości skorzystania z dodatkowych pieniędzy na prowadzoną inwestycję (pieniądze z PROW). 
Są to realne problemy i wyzwania jakich jeszcze nie było kilkanaście lat temu, z którymi musza 
zmierzyć się dzisiejsi producenci trzody chlewnej. Jako konsumenci oczekujemy taniej, bezpiecznej 
żywności, wytworzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a z drugiej strony ocze-
kujemy żywności tzw. ekologicznej. Znane są przykłady blokowania inwestycji przez wiele lat, 
pomimo wydanych wyroków sądu o prawidłowości w postępowaniu proceduralnym. Kolejnym 
przykładem zagrożenia jest tzw. chów nakładczy. Działalność na początku współpracy wydaje się 
być korzystna dla rolnika, w wielu przypadkach sprowadzona została do swoistej patologii ryn-
kowej (Kozera-Kowalska, 2020). Podstawowym celem prowadzonej produkcji świń jest dążenie do 
osiągnięcia jak największej różnicy pomiędzy kosztami produkcji (produkować tanio), a dochodem 
ze sprzedaży prosiąt lub tuczników (sprzedawać jak najdrożej). To właśnie ta różnica decyduje 
o opłacalności produkcji trzody chlewnej. Zysk z produkcji świń zależy od ceny ich sprzedaży 
i kosztów jakie ponosi rolnik na produkcję. Podstawowym i największym kosztem ponoszonym 
na produkcję trzody chlewnej jest pasza, która stanowi od 55 nawet do 75% wszystkich kosztów, 
w zależności od grupy wiekowej świń. W tabeli 1 przedstawiono zużycie paszy oraz strukturę 
kosztów w poszczególnych grupach wiekowych świń. Zwiększenie opłacalności produkcji można 
osiągnąć w gospodarstwie stosując żywienie w oparciu o pasze sporządzone we własnym go-
spodarstwie (nawet do 20% taniej). Należy jednak pamiętać by dokładnie bilansować mieszanki 
i uzupełniać je dodatkiem koncentratu białkowego lub premiksem. Oprócz oszczędności jakie 
niesie za sobą produkcja mieszanek we własnym zakresie, zaletą jest możliwość indywidualnego 
dostosowania mieszanki paszowej do określonej grupy wiekowej, uwzględniając warunki środo-
wiskowe i zdrowotne panujące w chlewni. Bardzo szybko możemy zmieniać parametry produ-
kowanej paszy, zmniejszać lub zwiększać zawartość poszczególnych składników pokarmowych 
w momencie wystąpienia chorób. Produkując pasze w gospodarstwie możemy zastosować w nich 
uboczne produkty przemysłu spożywczego. Przy produkcji mieszanek we własnym zakresie na 
bieżąco należy kontrolować jakość stosowanych surowców pod kątem zawartości składników i ich 

cena zbytu

koszt produkcji

skala produkcji

zł

zysk
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zdrowotności (np. mikotoksyn). Ze względu na strukturę kosztów zużycia paszy zasadnym jest 
wytwarzanie mieszanki dla starszych grup zwierząt, paszy tej zużywa się najwięcej i to ta pasza 
w istotny sposób wpływa na koszt produkcji w gospodarstwie. Młode zwierzęta są mniej odporne 
na niedociągnięcia w zawartości składników pokarmowych. Pomimo, iż prestartery przemysłowe 
są drogie to w przypadku prosiąt nie należy oszczędzać. Prestrtery przechodzą proces kondycjo-
nowania i granulacji. Granulaty cechuje zdecydowanie większa homogenność niż pasza sypka 
produkowana w gospodarstwie.

2.1.	Czynniki	warunkujące	opłacalność	produkcji	prosiąt

Opłacalność	produkcji	prosiąt	zależy	od:	
• ceny	ich	sprzedaży;
• ilości	odchowanych	prosiąt	od	lochy
• kosztu	żywienia;
• masy	ciała	sprzedanych	zwierząt;
• kosztu	poniesionego	na	lochę.

Największy	wpływ	na	opłacalność	produkcji	prosiąt	z	czynników	poza	cenowych	ma	liczba	
prosiąt	odchowanych	rocznie	od	lochy	(plenność	gospodarcza).	W wielu gospodarstwach pro-
dukujących świnie niezadowalająca plenność jest jedną z przyczyn niskiej rentowności i wysokich 
kosztów prowadzonej produkcji świń. Sytuacja taka wynika często z różnego rodzaju zaniedbań 
i błędów występujących w utrzymaniu i rozrodzie loch. Ponad 90% padnięć jakie występują 
w chlewni, ma miejsce w okresie przebywania prosiąt z matką oraz tuż po odsadzeniu (English 
1988). Wzrost liczby uzyskanych prosiąt można osiągnąć dzięki starannej obsłudze loch i prosiąt 
w okresie około porodowym i w pierwszych dniach życia prosiąt, oraz dzięki zapewnieniu tej 
grupie zwierząt jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju. Na każdą lochę ponosimy 
koszty utrzymania, które są wielkością stałą, bez względu czy w ciągu roku da ona nam 18, 20 
czy nawet 28 sztuki prosiąt. Każde prosię urodzone obciążone jest tymi kosztami utrzymania. 
Im więcej prosiąt od 1 lochy, tym mniejszy koszt utrzymania przypadający na jedną sztukę. 
Aby móc zwiększyć plenności gospodarczą trzeba posiadać informacje o wynikach aktualnie 
uzyskiwanych w chlewni, kontrolować lochy po zapłodnieniu czy są ciężarne. Bez prowadzenia 
systematycznej dokumentacji trudno jest dobrze prowadzić hodowlę i produkcję świń. Jednym 

Faza produkcji Ilość paszy (kg) Struktura kosztów
zużycia pasz (%)

Utrzymanie stada podstawowego 
w przeliczeniu na 1 tucznika (kg) 45 17,0

Odchów 1 prosięcia i warchlaka (8-25 kg) 30 15,5

I okres tuczu (25-55 kg) 70 21,5

II okres tuczu (55-110 kg) 15 46,0

Razem 295 100,0

Tabela 1. Ilość paszy zużytej na produkcję 1 tucznika
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z warunków poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej jest uzyskanie wysokiej plenności 
loch, miernikiem której jest, jak już wyżej wspomniano liczba prosiąt odchowanych przez lochę 
w ciągu roku. Obecnie poziom plenności gospodarczej w hodowli świń wynoszący około 24-25 
prosiąt w przypadku rasy pbz i wbp można uznać za dobry. Plenność gospodarcza loch zależy 
od: częstotliwości oproszeń (ok. 60%), liczby urodzonych prosiąt w miocie (ok. 20%) i upadków 
prosiąt (ok. 20%). 

Częstotliwość oproszeń jest w naszym kraju zdecydowanie za niska (1,6-1,7) w stosunku do 
efektów uzyskiwanych w innych krajach Europy (np. w Dania 2,4) i to tu należy poszukiwać moż-
liwości w poprawie tego wskaźnika. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie w długości laktacji, 
lecz skracaniu okresu jałowienia tkwią główne przyczyny niskiej produkcyjności loch w Polsce. 
W tabeli 2. przedstawiono zmiany plenności gospodarczej w od długości cyklu rozpłodowego 
(laktacji i jałowienia patrz rozdział 1). Wraz z wydłużaniem się okresu jałowienia zmniejsza się 
częstotliwość oproszeń nawet do 1,86 w roku. Przy średniej liczbie prosiąt odchowanych do 21 
dnia życia wynoszącej 12 sztuk, plenność gospodarcza różni się pomiędzy skrajnymi wartościami 
ponad 8 prosiąt. Wartość ta przekłada się na wzrost przychodu uzyskiwanego od jednej lochy 
w najlepszym przypadku o 1959 zł.

Jak już wyżej wspomniano, jednym z głównych czynników warunkujących opłacalność pro-
dukcji prosiąt na sprzedaż albo tuczników w cyklu zamkniętym jest jak największa liczba prosiąt 
odchowanych od lochy, to właśnie poprzez poprawę częstotliwości oproszeń można zwiększyć 
plenność gospodarczą. Wskaźnik ten można poprawić poprzez zmianę organizacji produkcji, 
zbilansowane żywienie dostosowane do wieku i potrzeb zwierząt, zapewnienie prawidłowych 
parametrów mikroklimatycznych w chlewni oraz utrzymanie statusu zdrowotnego stada. Z eko-
nomicznego punktu widzenia duże znaczenie ma również długość użytkowania lochy. Dobrze 
przygotowana i utrzymywana w odpowiednich warunkach mikroklimatycznych locha powinna 
odchować co najmniej 5-6 licznych miotów. 

W tabeli 3 przedstawiono kalkulację produkcji prosiąt przy plenności 22 i 28 prosięta. W obec-
nej sytuacji rynkowej nawet plenność gospodarcza na poziomie 22 prosiąt od lochy może gwa-
rantować dochód rolnikowi w wysokości 93,12 zł z prowadzonej produkcji. Należy podkreślić, 
że poprawa tego parametru o 6 sztuk nie tylko zwiększa ilość sprzedanych prosiąt, ale również 
zwiększa przychód o ponad 18 zł przypadający na 1 sztukę sprzedanego prosięcia. Na podstawie 
poniższego zestawienia tabelarycznego widać w jaki sposób i o ile można zwiększyć opłacalność 
produkcji prosiąt poprzez poprawę parametrów plenności gospodarczej.

Okres cyklu (dni)
Wariant

1 2 3 4 5

Razem (długość cyklu rozpłodowego) 142 147 154 175 196

Częstotliwość oproszeń 2,57 2,48 2,37 2,08 1,86

Plenność gospodarcza 30,84 29,76 28,44 24,96 22,32

Tabela 2. Wpływ długości jałowienia i laktacji na liczbę prosiąt odchowanych od jednej lochy przyjmując 12 sztuk 
odchowanych z 1 miotu.

*ceny z sierpnia 2020 roku
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2.2.	Czynniki	warunkujące	opłacalność	tuczu	świń

Opłacalność	tuczu	świń	zależy	od:
• ceny żywca wieprzowego; 
• ceny pasz i sposobu ich wykorzystania;
• % zawartości mięsa w tuszy;
• ciężaru końcowego żywca;
• usług weterynaryjnych i nakładów pracy;
• kosztów budynków, maszyn i narzędzi. 

W tuczu świń 70-75% wszystkich nakładów stanowią pasze i to właśnie koszt żywienia decy-
duje w głównej mierze o opłacalności produkcji świń. Świnie w porównaniu z innymi zwierzętami 
gospodarskimi bardzo dobrze wykorzystują pasze. Wyniki uzyskiwane podczas tuczu przez po-

Wyszczególnienie j. m. Cena
(zł)

Liczba odchowanych prosiąt w miocie

22 28

Ilość Wartość 
(zł) Ilość Wartość

(zł)

Wartość produkcji

Prosięta szt. 230* 22 5060 28 6440

Locha wybrakowana kg 3,00* 70 210 70 210

Wartość produkcji ogółem 5270 6650

Pasze z zakupu

Mieszanka dla loch luźnych dt 120* 8,00 960 8,00 960

Mieszanka dla loch karmiących dt 148* 6,00 888 7,00 1036

Wczesny prestarter 1 dt 160* 0,40 64 0,60 96

Prestarter dla prosiąt małych 2 dt 155* 1,00 155 1,40 217

Inne koszty bezpośrednie

Zakup loszki remontowej szt. 1100* 0,40 440 0,40 440

Koszty bezpośrednie 2507 2708,4

Koszty pośrednie (30% kosztów bezpośrednich) 752,1  824,7

Koszt całkowity 3259,1  3573,7

Koszt produkcji 1 prosięcia 148,14  127,63

Dochód rolniczy (zł) 91,4  109,9

Tabela 3. Kalkulacja produkcji prosiąt przy plenności wynoszącej 22 i 28 prosięta
*ceny z sierpnia 2020 roku



– 49 –

Aktualne problemy i nowe wyzwania w ekonomice produkcji świń

szczególnych producentów trzody chlewnej uzależnione są od wielu czynników takich jak: warto-
ści genetycznej utrzymywanych zwierząt, stanu zdrowotnego stada, wieku i związanej z nim masy 
ciała, płci, stopnia zbilansowania dawek pokarmowych, formy i sposobu przygotowania paszy, 
warunków mikroklimatycznych panujących w chlewni. 

Wykorzystanie paszy jest to ilość paszy przeznaczonej na przyrost 1 kg masy ciała, zwane 
inaczej zużyciem paszy, aczkolwiek drugi termin jest ujęciem szerszym mówiącym o paszy, jaką 
zwierzęta spożyją i wykorzystają jak również rozsypią i zmarnują. Niezależnie od zastosowane-
go systemu żywienia, należy kontrolować czy zwierzęta nie marnują w nadmiarze paszy, gdyż 
mieszanka rozsypana przez świnie znacznie zwiększa ilość paszy zużytej w tuczu przyczyniając 
się w znacznym stopniu do podrażania produkcji. Zużycie paszy jest jednym z podstawowych 
wskaźników opłacalności produkcji świń. O opłacalności produkcji wieprzowiny decyduje zużycie 
mieszanki pełnoporcjowej na 1 kg przyrostu masy ciała, które nie powinno być wyższe niż 3,0 kg. 
U świń wysokomięsnych zużycie paszy w tuczu na 1 kg przyrostu w okresie 25-110 kg m.c. może 
wynosić 2,4-2,6 kg. 

W tabeli 4 przedstawiono kalkulację kosztów produkcji tucznika w zależności od zużycia pa-
szy na 1 kg przyrostu masy ciała. W obecnej sytuacji zużycie paszy na bardzo niskim poziomie 
wynoszące 2,5 kg nie gwarantuje dochodu, do każdej sztuki producent musi dołożyć 18 zł. Wzrost 
zużycia paszy do poziomu 3,2 kg na kg przyrostu, wpływa na znaczny wzrost kosztów produkcji 
i w tym wypadku jeszcze większy brak opłacalności (rolnik do każdej sztuki zmuszony jest dopła-
cić 87 zł), należy zaznaczyć, że analiza przeprowadzona była w oparciu o prosięta z zakupu oraz 
pasze pełnoporcjowe pochodzące również z zakupu. Prowadzenie produkcji w cyklu zamkniętym 
jest mniej kosztochłonne i w tym przypadku zużycie na poziomie 2,5 oraz 3,2 kg paszy na kg 
przyrostu masy ciała również gwarantowało by opłacalność tuczu, gdyż biorąc pod uwagę koszt 
produkcji 1 prosięcia z tabeli 3 wynosi on 127 zł, co znacznie obniża koszt prowadzonego tuczu. 
Dodatkowym elementem pozwalającym na obniżenie prowadzonej produkcji jest wspomniane 
stosowanie żywienia paszami wytwarzanymi w gospodarstwie.

Wiadomym jest, że efektywność ekonomiczna w dużej mierze zależy od ilości i jakości uzyski-
wanych produktów końcowych (% zawartość mięsa w tuszy). Obecnie produkcję tuczników nale-
ży opierać o mieszańce międzyrasowe. Do produkcji mieszańców towarowych, należy użyć loch 

Wyszczególnienie
Zużycie paszy (kg)

2,5 3,2

Przychód ze sprzedaży tucznika (zł*) (110kg) 528 528

Zużycie paszy (kg) 200 256

Koszt paszy (zł*) 154 197,12

Koszt prosięcia (zł*) 230 230

Koszty pośrednie (30% kosztów produkcji) 126 141,9

Razem koszty (zł) 546 615

Dochód rolniczy (zł) -18 -87

Tabela 4. Kalkulacja produkcji tucznika w cyklu otwartym w zależności od zużycia paszy w tuczu od 30 kg do 110 kg m.c.*
*Do kalkulacji przyjęto cenę 770 zł za tonę mieszanki pełnoporcjowej (PT-1 i PT-2) oraz 4,80 zł za kg żywca wieprzo-
wego (sierpień 2020)
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ras matecznych wbp, pbz lub ich mieszańce, jako knurów powinno się używać ras ojcowskich 
(duroc, pietrain, hampshire, belgijska zwisłoucha oraz linia 990). Alternatywa dla krzyżowania 
towarowego jest wykorzystanie mieszańców pochodzących z firm hybrydowych, z tym, że zakup 
takich zwierząt jest droższy w porównaniu ze zwierzętami czystorasowymi i ich mieszańcami, ale 
gwarantuje większą produkcyjność i stabilność w osiąganych wynikach produkcyjnych (wyko-
rzystanie pasz, % zawartość mięsa w tuszy, liczbę urodzonych i odchowanych prosiąt). Mięsność 
uzyskanego potomstwa będzie średnią mięsnością rasy matki i ojca. Zakłady mięsne rozliczające 
producentów na podstawie % zawartości mięsa w tuszy w klasyfikacji EUROP płacą obecnie 
6,30 zł za kilogram tuszy w klasie E, 5,90 zł w klasie U, 5,20 zł w klasie R. Za tusze ważącą 88 
kg zawierającą 58% mięsa (klasa E) producent otrzyma 554,4 zł natomiast w klasie U – 519,2 zł, 
a tusza w klasie R przyniesie przychód w wysokości tylko 457,6 zł (ceny z sierpnia 2020 roku). 
Zróżnicowanie mięsności sprzedawanych świń, zróżnicuje także przychód i w efekcie końcowym 
dochód rolnika.

Prowadzony tucz nie może trwać zbyt długo. Nawet rasy wysokomięsne przyrastają inten-
sywnie w tłuszcz po przekroczeniu 100 kg masy ciała. Ilość odłożonego w przyroście dobowym 
białka wraz z wiekiem i uzyskaniem określonej masy spada, a zaczyna odkładać się tłuszcz, na 
którego tworzenie zużywa się zdecydowanie więcej paszy, dlatego produkcja tłuszczu jest mało 
efektywna ekonomicznie. Punkt mięsności jest różny dla różnych ras świń. W przypadku ras 
białych przypada on na masę ciała tuczników wynoszącej około 90 kg, dla ras bardziej mięsnych 
około 100 kg. Wraz ze wzrostem masy ciała tuczników zwiększa się dobowe pobranie paszy 
i znacznie spada jej wykorzystanie na 1 kg przyrostu masy ciała. Do wyprodukowania tucznika 
o masie 150 kg potrzeba tyle samo paszy, co na wyprodukowanie dwóch tuczników o masie 
około 100 kg. Z tego też względu należy ubijać tuczniki przy masie ciała 105-110 kg, zwiększanie 
masy ubojowej i wydłużanie tuczu powoduje nie tylko wzrost zużycia paszy na 1 kg przyrostu 
i w efekcie końcowym wpływa negatywnie na opłacalność tuczu, ale wydłuża także zajmowanie 
stanowisk w chlewni.

Produkcja świń może być dochodowa pod warunkiem jednak pełnego wykorzystania bio-
logicznego potencjału zwierząt. Często rolnicy zbyt mało krytycznie podchodzą do swoich co-
dziennych prac, nie analizując ich na bieżąco. Jak wiadomo rezerwy można wykorzystać jedynie 
w przypadku, gdy wiadomo, gdzie one są. Systematyczne i dokładne prowadzenie dokumentacji, 
bieżąca analiza wyników produkcyjnych oraz ponoszonych kosztów, może pomóc w wychwyce-
niu najważniejszych problemów i popełnianych błędów i ich wyeliminowaniu.

Świnie obecnego typu mogą odkładać dziennie od 170 do 220 gramów białka w przyroście 
masy ciała, co przekłada się na większą mięsność. Aktualnie jedynie prowadzenie produkcji 
w oparciu o bardzo dobre zwierzęta mieszańcowe pochodzące po sprawdzonych i warto-
ściowych rodzicach (hodowlanych), wraz z optymalnymi warunkami utrzymania i żywienia, 
mogą wpłynąć na poprawę efektywności produkcji żywca wieprzowego. Niestety często zły 
dobór zwierząt do kojarzeń o niskim potencjale genetycznym lub wybór na rodziców świń 
z grupy tuczników może wpływać na wzrost zużycia paszy i powodować podrażanie kosztów 
produkcji.

Wiadomym jest, że największy udział w kształtowaniu się kosztów produkcji żywca wieprzo-
wego mają pasze. To właśnie w tuczu świń pasza jest podstawowym czynnikiem wpływającym 
na opłacalność produkcji. Ta grupa świń spożywa ok. 68 % pasz zużywanych w całym toku pro-
dukcji świń w cyklu zamkniętym (wykres 4). W tym miejscu możemy zauważyć, że największych 
oszczędności w zużyciu paszy na produkcję 1 kg żywca można dokonać w grupie tuczników. 
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By móc porównywać zużycie paszy pomiędzy chlewniami towarowymi, w których stosuje się 
różne pasze oraz systemy utrzymania i żywienia, należy je wyrażać w takich samych jednostkach 
miary (białko, energia i inne). W bilansowaniu i sporządzaniu mieszanki dla świń przydatne są 
normy żywienia zwierząt. W Polsce obowiązują Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz 
dla świń z 2014 roku, oprócz tego można skorzystać z nowszych i bardziej precyzyjnych norm 
amerykańskich NRC (1998) lub niemieckich DLG (2006). Żywienie w oparciu o jedne możliwość 
norm daje możliwość dostosowania poziomu składników pokarmowych do aktualnych potrzeb 
zwierzęcia i ich optymalnego wykorzystania, przyczyniającego się do obniżania kosztów produkcji.

W polskich Normach żywienia świń (2014) podaje się, że zużycie paszy u tuczników od 30 kg 
do 110 kg masy ciała może wynosić około od 2 w początkowym okresie tuczu do 3 kg paszy pod 
koniec tuczu na 1 kg przyrostu m. c. jeżeli zwierzęta będą spożywały średnio dziennie 2,4 kg mie-
szanki o koncentracji 13,5 MJ energii metabolicznej. 

Według amerykańskich norm NRC (1998), podobnie jak w naszych normach, zalecany jest tucz 
trzyfazowy. We wszystkich okresach tuczu normy te zakładają taki sam poziom energii metabo-
licznej wynoszący 13,66 MJ na 1 kg mieszanki, natomiast zapotrzebowanie na białko oraz ilość 
pobranej dziennie mieszanki jest zróżnicowana w poszczególnych okresach. Tuczniki w I fazie 
tuczu, (od 20 kg do 50 kg m.c.) pobierają dziennie 1,85 kg mieszanki o zawartości 18,0% białka, 
w II fazie (50-80 kg) 2,57 kg mieszanki z 15,5% udziałem białka, natomiast w III fazie tuczu świnie 
pobierają średnio 3,07 kg paszy z 13,2% poziomem białka. 

W normach niemieckich DLG (2006), podobnie jak w normach polskich (2014) zapotrzebowanie 
na energię dla trzody chlewnej wyrażane jest w postaci energii metabolicznej. Z danych zamiesz-
czonych w tabeli 5. możemy prześledzić, jak zmienia się zapotrzebowanie na energie metaboliczną 
w zależności od zakładanych przyrostów dobowych oraz masy ciała tuczników. Zaletą norm DLG 
jest to, iż dodatkowo od masy ciała 60 kg różnicują zapotrzebowanie na energię u wieprzków i lo-
szek, ze względu na większe zapotrzebowanie energetyczne wieprzków. Kolejną zaletą, podobnie 
jak norm NRC jest podane dzienne zapotrzebowanie na białko i aminokwasy trawione do końca 
jelita cienkiego. Nie ilość podanego białka, lecz jego, jakość jest ważna. Nadmiar białka wydalany 
jest w postaci mocznika i amoniaku. Bilansując aminokwasy w dawce pokarmowej wpływa się 
na zmniejszenie emisji azotu do środowiska, następuje poprawa warunków mikroklimatycznych 
w chlewni oraz obniża się koszt żywienia. Wyższy poziom białka wymaga także zwiększenia po-
ziomu energii, której często jest za mało. 

Wykres 4. Przybliżone roczne zapotrze-
bowanie na mieszanki w stadzie świń 
Źródło: Żywienie zwierząt i paszoznaw-
stwo 1998
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Jak już wyżej wspomniano, świnie obecnego typu genetycznego powinny zużywać w okresie 
tuczu nie więcej niż 2,8-3 kg mieszanki w przeliczeniu na 1 kg przyrostu masy ciała. Tuczniki 
czystorasowe utrzymywane w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej przekontro-
lowane w 2016 roku, charakteryzowały się średnim dziennym zużyciem paszy na 1 kg przyrostu 
m.c. wynoszącym 2,61 dla rasy wbp do 2,70 kg dla linii 990. Możemy zauważyć, że nawet świnie 
czystorasowe hodowane w Polsce żywione podczas całego okresu tuczu tylko jedną mieszanką 
charakteryzowały się bardzo dobra produkcyjnością (tabela 6).

Innym czynnikiem wpływającym na wykorzystanie paszy jest wiek i masa ciała w dniu uboju 
(tabela 7). W doświadczeniu przeprowadzonym ponad 25 lat temu przez Nowachowicza (1993), 
można zauważyć, że wraz ze wzrostem końcowej masy ciała zwiększa się także zużycie paszy na 
przyrost 1 kg m.c. z 3,92 kg do 4,5 kg mieszanki. 

Oprócz tego wraz ze wzrostem masy ciała przy uboju rośnie także zawartość tłuszczu w tuszy, 
a zmniejsza stopień umięśnienia. Z tych względów w okresie drogich pasz oraz niskich cen wie-
przowiny, należy tucz kończyć przy niższej masie ciała wynoszącej 100-110 kg. W dalszym ciągu 
aktualne jest znane od lat twierdzenie, że na wyprodukowanie jednego tucznika o masie ciała 150 
kg potrzeba tyle samo paszy, co na wyprodukowanie dwóch tuczników o masie 100 kg.

Oprócz żywienia, także warunki zoohigieniczne podczas tuczu mają istotny wpływ na ilość zu-
żytej paszy. Jak podaje Burgstaller (1986), zużycie paszy na 1kg przyrostu tucznika jest prawie dwa 
razy większe w pomieszczeniach o temperaturze 0-5°C niż w 10-20°C, powodem tego jest większe 

Przyrosty dobowe 
masy ciała (g)

Masa ciała (kg)

30 40 50 60 70 80 90 100 110

700 18 21 23 25 27 29 31 32 34

800 20 23 25 28 30 31 33 35 37

900 - - 27 30 32 34 36 38 40

1000 - - - 32 34 36 38 - -
Tabela 5. Zapotrzebowanie dobowe tuczników na energię metaboliczną (MJ) według Norm DLG (2006)

Wyszczególnienie wbp pbz duroc pietrain linia990

Liczba zwierząt (n) 77 226 14 17 278

Przyrosty dobowe (g) 934 948 888 836 844

Zużycie paszy na kilogram przyrostu (kg) 2,61 2,63 2,62 2,76 2,70

Zawartość mięsa w tuszy (%) 61,0 61,9 62,2 68,1 60,5
Tabela 6. Wybrane wyniki oceny świń w SKURTCh (Stan Hodowli... 2016)

Wyszczególnienie
Masa ciała (kg)

25-95 25-105 25-115

Początkowa masa ciała (kg) 24,8 24,5 25,3

Końcowa masa ciała (kg) 94,4 105,4 115,1

Dni tuczu 105 123 143

Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała (kg/kg) 3,92 4,13 4,50
Tabela 7. Wykorzystanie paszy w zależności od końcowej masy ciała (Nowachowicz 1993)
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spożycie paszy (około 4,5 kg) przy jednocześnie niższych przyrostach dziennych (530 g) w po-
równaniu z wartością tych cech w warunkach optymalnych (3,2 kg paszy/1 kg m.c., przyrosty ok. 
800 g/dziennie). Według autora również stany stresowe prowadzą do nadmiernego zużycia paszy 
oraz zaburzeń w przemianach metabolicznych.

Wykorzystanie paszy zależy od rodzaju i wartości pokarmowej mieszanki, która powinna być 
dostosowana do spodziewanych przyrostów dobowych, wieku oraz masy ciała. W początkowym 
okresie należy ograniczać pasze zawierające substancje antyżywieniowe (poekstrakcyjna śruta rze-
pakowa, nasiona roślin strączkowych itp.) ich udział nie powinien przekraczać 5-10% zawarto-
ści dawki pokarmowej. Pasze te w większej ilości można wprowadzić w drugim okresie tuczu 
około 15-20%. Należy pamiętać o tym, że aby pasza była bardzo dobrze wykorzystywana przez 
zwierzęta należy im zapewnić odpowiednie warunków utrzymania gwarantujące zapewnienie 
podstawowych zasad dobrostanu oraz prowadzić produkcję w oparciu o zwierzęta pochodzące 
z prawidłowego krzyżowania towarowego pochodzące po lochach ras matecznych i knurach ras 
ojcowskich. Obniżanie kosztów produkcji, a zwłaszcza żywienia, może w dużej mierze decydować 
o opłacalności chowu świń, zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynku żywca wieprzowego.

2.3.	Opłacalność	produkcji	trzody	chlewnej	w	aspekcie	jej	wpływu	na	środowisko

W dobie rosnącej cywilizacji i globalizacji coraz większą uwagę przywiązuje się do problemu 
wynikającego z nadmiernej emisji gazów pochodzących z produkcji zwierzęcej. Na każdym etapie 
prowadzonej produkcji należy podejmować działania minimalizujące destrukcyjny wpływ gazów 
na środowisko naturalne. Bilansowanie dawki pokarmowej oraz stosowanie dodatków paszowych, 
optymalizacja warunków środowiska w chlewni oraz prawidłowe przechowywanie i stosowanie 
nawozów naturalnych w istotny sposób zmniejszy ilość emitowanych gazów przyczyniając się do 
ochrony środowiska naturalnego.

Jedną z podstawowych metod ograniczania wpływu produkcji trzody chlewnej na środowisko 
jest optymalizacja żywienia zmniejszająca ilość produkowanych gazów. Podawanie zbyt dużej 
ilości paszy nie pociąga za sobą wzrostu wydajności, a jedynie zwiększa ilość wydalanych sub-
stancji z odchodami. Emisja amoniaku zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych, 
pory roku, a także od składu paszy. Wykorzystanie azotu (zatrzymanie) zależy od wieku zwierząt 
i w przypadku świń waha się w granicach od 18% dla prosiąt do 47% dla tuczników. Lochy będące 
w laktacji zatrzymują więcej azotu w organizmie w porównaniu do loch jałowych i prośnych. Mała 
przyswajalność azotu przez trzodę chlewną powoduje, że jest on wydalany przez świnie w kale 
i moczu. Zwiększa to wydatek energetyczny wynikające z potrzeby deaminacji (azot w systemie 
krwionośnym jest toksyczny, organizm wydala go z organizmu w moczu). Niższy poziom białka, 
zmniejszona produkcja moczu przekładająca się na spadek zapotrzebowania na wodę. To prze-
kłada się na mniejszą produkcję gnojowicy, która zawiera w swoim składzie mniej azotu. Chcąc 
ograniczyć ilość wydalanego azotu w odchodach i w ten sposób zmniejszyć koszt ponoszony na 
żywienie świń, należy dokładnie bilansować dawkę pokarmową, uzupełniając o aminokwasy li-
mitujące. Mieszanka paszowa zadawana świniom często komponowana jest w oparciu o wartości 
średnie (tabelaryczne) zawartości w nich składników pokarmowych, tak że ilość pobranych skład-
ników pokarmowych może przekraczać zapotrzebowanie nawet o 50%. Takie bilansowanie może 
nie wpłynąć na wzrost produkcyjności świń, może jednak przyczynić się do wzrostu emisji skład-
ników pokarmowych w odchodach oraz wzrostu kosztów produkcji ponoszonej na żywienie oraz 
później na wywóz odchodów. Koszt analizy jednej próbki paszy na zawartość białka wynosi 60 zł, 
a bilans 5 składników to koszt wynoszący 230 zł. Jest to kwota, którą warto zainwestować w ana-
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lizę składu chemicznego wykorzystywanych w żywieniu zbóż i w następnej kolejności o wartości 
rzeczywiste bilansować dawki pokarmowe. Różnice jakie mogą wynosić w poszczególnych par-
tiach są ogromne i stosowanie średnich w obliczeniach dawek pokarmowych w istotny sposób 
mogą wypaczyć wynik. W tabeli 8 zaprezentowano średnie wartości oraz odchylenia od średniej 
zawartości poszczególnych składników w 4 podstawowych zbożach. Na przykładzie samego tylko 
białka widać, że wartość średnia oraz najniższa i najwyższa różnią się o 2 do 3%. 

Analiza składu komponentów dawki pokarmowej oraz składu dawki pokarmowej i ewentual-
na jej korekta może przyczynić się do zmniejszenia ilości wydalanych składników. Dieta „uboga” 
w białko, to taka, która zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy pokrywające zapotrzebowanie 
na te składniki, nie obniżając ich wydajności produkcyjnej. Obniżając zawartość białka w dawce 
należy zastosować aminokwasy syntetyczne, których zastosowanie znajduje ekonomiczne uzasad-
nienie. Obecnie stosuje się krystaliczną lizynę, metioninę, treoninę, tryptofan oraz od niedawna 
walinę, które są dostępne w przystępnej cenie. Jaki poziom białka może zostać w ten sposób 
zmniejszony? Według danych literaturowych, bezpieczne jest obniżenie poziomu białka o 2%, np. 
z 18 do 16%. Zmniejszając ilość podawanego białka należy pamiętać, iż zawartość aminokwasów 
powinna być wyrażona w postaci aminokwasów strawnych, energia natomiast w postaci energii 
netto. Obniżając poziom białka należy pamiętać o zachowaniu równowagi białkowo-energetycznej. 
Stosowanie dawek o obniżonym poziomie białka korzystnie wpływa na zwierzęta, środowisko 
naturalne oraz może przynieść dodatkowo wymierne korzyści ekonomiczne. Programy do bilan-
sowania dawek pokarmowych (fot. 1), pomimo, iż są jednorazowo dosyć kosztowne w zakupie  
(2916 zł – wersja jednostanowiskowa dla jednego gatunku zwierząt http://sklep.mroczko.com.pl/ka-
tegoria-produktu/winpasze/winpaszepro/), przy precyzyjnym układaniu dawek pokarmowych zagwa-
rantują szybki wzrost poczynionej inwestycji. Dodatkowo mogą być pomocne w ograniczania 

Wyszczególnienie
Skład i zawartość energii w zbożach

Jęczmień Żyto Pszenżyto Pszenica

Liczba prób 279 192 153 270

Sucha masa % 85,7
(81,3-88,8)

85,5
(81,3-87,8)

84,8
(81,0-87,6)

85,3
(81,7-87,7)

Białko % 10,5
(8,2-12,7)

8,4
(7,0-11,1)

10,3
(8,7-12,4)

11,6
(9,3-13,8)

Tłuszcz % 2,7 
(2,4-3,1)

1,6
(1,3-2,0)

1,7
(1,4-2,1)

2,0
(1,6-3,4)

Włókno % 5,5
(4,3-6,8)

2,2
(1,6-3,0)

2,5
(1,7-3,2)

2,6
(2,0-3,4)

Skrobia % 50,7
(46,4-54,4)

56,1
(53,0-58,7)

59,9
(55,0-63,1)

59,8
(55,8-62,9)

Energia metaboliczna
MJ

12,6
(12,2-13,2)

13,6
(13,3-13,8)

13,8
(13,5-14,0)

13,8
(13,6-14,1)

Tabela 8. Średni skład chemiczny i zawartość energii w 4 podstawowych zbożach oraz w nawiasach wartości najniższe 
i najwyższe Źródło: http://www.kws-zboza.pl/jakie-zboze-po-mroznej-zimie-2015-bylo-najpewniejsze-w-plonie.html 
(dostęp online 10.07.2020)
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ilości azotu i fosforu w diecie zwierząt, a przez to do zmniejszania ilości wydalanych przez nie 
składników. Programy te w prosty sposób mogą pomóc również w bieżącej analizie kosztów pro-
dukcji i w szybki sposób ich korygowanie.

Rodzaj zboża i suplementacja paszy enzymami mogą przyczyniać się do redukcji emisji 
amoniaku. Dawka pokarmowa sporządzona w oparciu o pszenicę i kukurydzę zwiększają 
emisję amoniaku o 30% w porównaniu dietą opartą na jęczmieniu. Niższą emisję amoniaku 
u świń karmionych paszami na bazie jęczmienia tłumaczy się wyższą zawartością polisacha-
rydów nieskrobiowych (NSP) w tych zbożach w porównaniu z pszenicą i kukurydzą. Dodanie 
enzymu β-glukanazy do paszy zawierającej jęczmień spowodowało zwiększenie emisji amoniaku. 
Redukcję emisji amoniaku można osiągnąć poprzez zastosowanie saponin steroidowych i nieste-
roidowych stosując ekstrakty z roślin Yucca Schidigera i soapbark (Quaillaja saponaria). Preparaty 
saponiny obniżają emisję amoniaku o 30% do 50% z powodu blokady ureazy. Kolejnym dodatkiem 
paszowym zmniejszającym ilość amoniaku emitowanego z chlewni jest grupa substancji fitoge-
nicznych, które zmniejszają emisję amoniaku, obejmuje ona oleje lotne ekstrahowane z różnych 
roślin. Zastosowanie tych związków może obniżyć emisję amoniaku o 20-25%.

Istotny problem w produkcji trzody chlewnej stanowi fosfor, który także należy do pierwiast-
ków biogennych, powodujących eutrofizację wody. Ograniczenia wykorzystania fosforu dostar-
czanego w paszy wynikają z formy w jakiej on jest, występuje on w postaci fitynowej. Dawki 
pokarmowe uzupełniane są o ten fosfor, którego nadmiar wydalany jest z odchodami. Fitynia-
ny dodatkowo w przewodzie pokarmowym tworzą kompleksy białkowo-fitynianowe, obniżając 
strawność białka i zwiększając ilość wydalanego azotu. Z tego też względu, dobrze jest wzbogacić 
dawki pokarmowe fitazą. Wpłynie to na poprawę wykorzystania fosforu naturalnego i pozwoli 
ograniczyć ilość jego dodatku w formie mineralnej zmniejszając jednocześnie wydalanie fosforu 
w odchodach. 

Efektywne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczonych w paszy wy-
maga starannego zarządzania nimi, tym samym konieczne jest przeprowadzenie analizy zawar-
tości składników pokarmowych oraz wartości odżywczej, by uniknąć nadmiernego ich wydalania 
z organizmu z odchodami. 

Fot. 1. Wygląd programu do bilansowania dawek pokarmowych (WinPasze – Usługi Informatyczne Łukasz 
Mroczko)
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2.4	Wpływ	 system	utrzymania	 zwierząt	 i	 jego	wpływ	na	 środowisko,	 a	 ekonomika	
produkcji.

We współczesnym chowie trzody chlewnej współistnieją różne systemy utrzymania zwierząt, 
ich żywienia i pielęgnacji. Podstawowy podział systemów utrzymania zależy od obecności lub 
braku ściółki. Systemy te możemy podzielić na następujące rodzaje:
• bezściołowe (na rusztach, lub częściowo na rusztach);
• na głębokiej ściółce;
• na płytkiej ściółce;
• utrzymanie na posadzkach o dużym stopniu nachylenia (tzw. posadzki samospławialne);
• wolnowybiegowy (ang. outdoor).

Rolnictwo w tym produkcja zwierzęca uważane były przez szereg lat jako tzw. bliskie naturze 
i mające znikomy negatywny wpływ na środowisko. Wzrost intensywności produkcji zwierzęcej, 
w tym trzody chlewnej oprócz dostarczania dużej ilości surowca dla przemysłu mięsnego, niesie 
za sobą także wiele skutków ekologicznych. Wzrost zapotrzebowania na żywność przyczynił się 
do wzrostu zagrożenia, jak również zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zwiększanie kon-
centracji produkcji zwierzęcej niesie za sobą również wzrost produkcji odchodów w jednym miej-
scu. W tabeli 9. zamieszczono ilość produkowanego obornika, gnojówki i gnojowicy przez jedną 
sztukę poszczególnych grup trzody chlewnej rocznie. Odchody są z jednej strony dobrym nawo-
zem naturalnym, ale jednocześnie są źródłem odorów oraz gazów, w tym cieplarnianych. Odory 
są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ich emisja może prowadzić do konfliktów społecznych 
wynikających z braku komfortu życia. 

Wytwarzane gazy pochodzące z produkcji zwierzęcej przyczyniają się do powstawania kwa-
śnych deszczów (przykładem tu może być amoniak, który nie jest gazem cieplarnianym, natomiast 
bierze udział w zakwaszaniu deszczów – amoniak łącząc się z wodą przechodzi w kwas azotowy), 
eutrofizacji wód i gleb, korozji w budynkach inwentarskich, która wpływa na koszt prowadzonej 
produkcji. Gazy cieplarniane powodują uszkodzenie warstwy ozonowej oraz efekt cieplarniany. 
Zidentyfikowano ponad 400 lotnych substancji uciążliwych organoleptycznie, powstających w wy-

Rodzaj
zwierząt

SYSTEM UTRZYMANIA

Ściółka głęboka Ściółka płytka Bezściołowo

Obornik Obornik Gnojówka Gnojowica

Produkcja 
obornika
(w t/rok)

Zwartość 
azotu

(w kg/tonę)

Produkcja 
obornika
(w t/rok)

Zawartość 
azotu

(w kg/tonę)

Produkcja 
gnojówki
(w m3/rok) 

Zawartość 
azotu

(w kg/m3)

Produkcja 
gnojowicy
(w m3/rok)

Zawartość 
azotu

(w kg/m3)

knury 5.50 3.10 3.20 3.10 1.90 3.30 4.60 3.60

lochy 5.00 3.90 3.70 4.00 1.80 4.20 4.60 4.30

warchlaki 2-4
miesięczne 1.50 2.90 1.00 1.50 0.50 0.80 1.40 3.00

prosięta
do 2 miesięcy 0.50 1.80 0.30 0.90 0.20 0.40 0.70 2.00

tuczniki 2.00 4.20 1.50 4.40 1.00 4.60 1.90 4.60
Tabela 9. Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych i koncentracji w nich azotu w zależności od wieku 
świń i systemu utrzymania (https://www.cdr.gov.pl/pol/do_pobrania/obliczanie_produkcji_azotu.xls)
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niku prowadzonej produkcji zwierzęcej. Charakterystycznymi gazami w produkcji zwierzęcej są: 
amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), które występują w wyso-
kich stężeniach. W tabeli 10 przedstawiono roczną emisję wybranych gazów (kg/stanowisko/rok) 
przez świnie (za Podkówka i in. 2012, Przegląd Hodowlany 3-4:14-15).

Prowadzane są badania oraz prace wdrożeniowe mające na celu ograniczanie ilości produko-
wanych zanieczyszczeń pochodzących z produkcji zwierzęcej. Zanieczyszczenia gazowe powstają 
w wyniku wytwarzania ich przez same zwierzęta, powstają z odchodów podczas ich groma-
dzenia, przechowywania i nawożenia na polu, jak również powstają z paszy. Ze względu na 
negatywny wpływ gazów na środowisko szuka się rozwiązań neutralizujących wpływ produkcji 
zwierzęcej na środowisko. Ograniczenie emisji gazów można osiągnąć na poziomie doboru skład-
ników odżywczych. 

Kolejnym aktualnym problemem pociągającym za sobą konsekwencje ekonomiczne są prze-
pisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W myśl tego rozporządzenia 
do 31 grudnia 2021 r. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich prze-
kraczającą 210 DJP, będą musiały dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych, na okres 6 m-cy w przypadku nawozów płynnych oraz 
5 m-cy w przypadku nawozów stałych. Rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą równą lub 
mniejszą niż 210 DJP, będą mieli czas na dostosowanie się do powyższych wymagań do 31 grudnia 
2024 r. Nowe zapisy określają, że nawozy azotowe mineralne oraz naturalne płynne na gruntach 
ornych można stosować od 1 marca do 20 października (termin ten skrócono o 11 dni w stosunku 
do poprzedniego projektu). Nawozy stałe naturalne od 1 marca do 31 października (ten termin 
skrócony aż o 30 dni). Rozporządzenie to różnicuje terminy nawożenia i tak dla wyznaczonych 
gmin lub obrębów ewidencyjnych województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego, skrócone zostały terminy stosowania nawozów 
mineralnych oraz płynnych naturalnych na gruntach ornych – tylko do 15 października. Rozpo-
rządzenie to zawiera również wykaz gmin, w których będzie można nawozy stosować do 25 paź-
dziernika. W tej grupie znalazła się Wielkopolska. Niestety nie będzie można wysiewać nawozów 
po zimie, jak tylko ustąpią mrozy, tylko poczekać do 1 marca. Nowym wyzwaniem w produkcji 
świń jest nie tylko odpowiednie wykorzystanie gnojowicy do nawożenia pól sprowadzające się 
do stosowania jej w odpowiednich okresach agrotechnicznych, ale również wymaga właściwego 
magazynowania. Muszą być to komory zamknięte, uniemożliwiające emisję gazów do atmosfery, 

Wyszczególnienie Maciora Warchlak Tucznik Knur Średnio

CH4 z procesów trawiennych 1,81 0,394 1,48 1,50 1,19
CH4 z odchodów zwierzęcych        6,7 1,2 5,8 4,9 4,55
NMVOC* 7,01 0,78 4,33 7,35 3,57
NH3 10,0 1,1 6,2 10,5 5,1
N2O 0,12 0,012 0,06 0,13 0,05
NOx 0,02 0,002 0,009 0,017 0,007
PM10 0,48 0,16 0,43 0,44 0,35
PM2,5 0,08 0,03 0,07 0,07 0,06
Tabela 10. Roczna emisja wybranych gazów 

*NMVOC – niemetanowe lotne związki organiczne
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co w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie kosztu budowy nowych stanowisk lub moderni-
zacji już istniejących do produkcji trzody chlewnej. Warto nadmienić, że w celu ochrony środowi-
ska naturalnego podejmuje się dodatkowe działania, które zneutralizują jej szkodliwy wpływ na 
środowisko. Wyróżnia się szereg sposobów zmierzających do utylizacji gnojowicy, wśród których 
można wymienić stosowanie dodatków chemicznych, mikroorganizmów, tworzenie warunków 
beztlenowych lub dodatkowe napowietrzanie jej. Inne techniki to stosowanie zakwaszaczy, ad-
sorberów emitowanych gazów, chłodzenie gnojowicy, czy podział na frakcje umożliwiający do-
stateczne wykorzystanie jej właściwości. Prowadząc produkcje zwierzęcą należy zmienić także 
podejście do terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych zmierzających do przykrycia 
zastosowanych nawozów glebą. Nawozy naturalne i mineralne powinny być całkowicie przykryte 
glebą (orka, talerzowanie) w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich składników od-
żywczych przez rośliny. Podczas nawożenia powinna obowiązywać zasada 4 godzin, tzn. nawozy 
organiczne zastosowane na glebie powinny być przykryte ziemią w ciągu 4 godzin od ich zastoso-
wania. Zastosowane nawozy należy natychmiast przykryć glebą również dlatego, aby zapobiegać 
stratom składników w wyniku spływu, erozji lub ulatniania się i zachować jak największą część 
wniesionych składników dla roślin uprawnych. Dzięki przykryciu glebą składniki nawozowe są 
mieszane z wierzchnią warstwą gleby, gdzie są łatwo dostępne dla systemu korzeniowego roślin 
uprawnych. Wykonanie wszystkich wyżej opisanych czynności, oprócz dostosowania do aktualnie 
obowiązujących przepisów, niesie za sobą także skutek w postaci wzrostu kosztów produkcji.

2.5.	Wpływ	zdrowia	zwierząt	na	opłacalność	produkcji

Wraz z rozwojem i koncentracją produkcji świń oraz rozwojem obrotu zwierzętami, nara-
sta zagrożenie ze strony chorób zakaźnych i zaraźliwych. Stada trzody chlewnej są coraz bar-
dziej narażone na wystąpienie skutków zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi. Choroby 
są jednym z ważniejszych czynników wpływających ujemnie na opłacalność produkcji, z tego też 
względu zapobieganie im jest zasadniczym sposobem zapewnienia wysokiej efektywności pro-
dukcji. Bioasekuracja polega na takiej organizacji i kierowaniu produkcją, która uniemożliwia lub 
istotnie ogranicza możliwości wprowadzenia drobnoustrojów chorobotwórczych na teren chlew-
ni. W przypadku budowania nowych obiektów, bioasekuracja zaczyna się na etapie lokalizacji 
i projektowania obiektów produkcyjnych oraz ich otoczenia, a następnie ich zasiedlania. Podczas 
zasiedlania budynków, z których wysiedlono świnie, a następnie podejmowano produkcję od 
nowa, pierwszym etapem programu bioasekuracyjnego jest staranne opróżnienie i posprzątanie 
całego budynku, wykonanie skutecznej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Znaczenie zdrowia 
świń w gospodarstwie przede wszystkim uwidacznia się w ekonomice produkcji. Zainfekowane 
stado to większa zachorowalność i śmiertelność zwierząt w różnych grupach produkcyjnych oraz 
wyższe koszty związane z koniecznością leczenia zwierząt. W stadzie o niskim statusie zdrowot-
nym wyraźnemu obniżeniu ulega produkcyjność loch, obserwuje się zmniejszenie przyrostów 
oraz zdecydowanie większe zużycie paszy na jednostkę produkcji. W konsekwencji wydłuża się 
okres tuczu, co wpływa na nieefektywne wykorzystanie pomieszczeń, większą pracochłonność, 
a przede wszystkim wzrastają bardzo wyraźnie koszty paszy, które stanowią najwyższy udział 
wśród wszystkich kosztów produkcji świń. 

Bioasekuracja stada trzody chlewnej i koszty z nią związane nabierają szczególnego znacze-
nia w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się jednostek chorobowych nad którymi ciężko jest 
zapanować, a sposób skutecznego ich leczenia nie został opracowany i wdrożony do produkcji. 
Przykładem takiej jednostki chorobowej jest szerzący się w naszym kraju w ostatnich 6 latach afry-
kańskiego pomoru świń (ASF). W wyspecjalizowanych gospodarstwach utrzymujących świnie, 
spadek zdrowotności świń może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych, dlatego zasady 
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bioasekuracji muszą być integralną częścią całego procesu produkcji. Są one również istotnym 
czynnikiem decydującym o biobezpieczeństwie żywności pochodzenia zwierzęcego. Wprowadze-
nie obowiązków bioasekuracji jest dużym wyzwaniem i stwarza nowe wyzwania przed rolnikami. 
W dobie obecnego zagrożenia chcąc prowadzić produkcję świń należy te wszystkie wymagania 
spełnić i przestrzegać pomimo zdecydowanie większego zaangażowania potrzebnego do prowa-
dzenia na bieżąco dokumentacji i wzrostu kosztów produkcji. Tylko taki sposób postepowania 
wydaje się być słuszny, aby móc efektywnie produkować i utrzymać się na rynku. 

Na zakończenie rozważań dotyczących opłacalności produkcji trzody chlewnej należy zazna-
czyć, że w tym aspekcie istnieją liczne zależności, zarówno proste jak i bardziej skomplikowane. Ich 
znajomość jest niezbędna do analizowania procesu produkcji oraz właściwego wykorzystywania 
zasobów celem osiągnięcia jak najkorzystniejszego wyniku finansowego. Ważnym jest by na bieżąco 
analizować ponoszone koszty na prowadzoną działalność by nie tylko maksymalizować wielkość 
produkcji, ale i zysk z niej. Opłacalność produkcji trzody chlewnej zależy od szeregu czynników. 
Część z nich zależy od producenta (np. wykorzystanie paszy, plenność gospodarcza), na niektóre 
rolnik nie ma większego wpływu (cena sprzedaży, cena paszy i koniunktura na rynku). Koszty 
związane z żywieniem zwierząt i wykorzystaniem paszy bardzo często zależą wpływają na opłacal-
ność produkcji lub jej brakiem. Istotnym elementem jest prowadzona skala produkcji, czyli wielkość 
sprzedaży, im większa produkcja tym, koszt jednostkowy produkcji jest niższy. Status zdrowotny 
stada, warunki zoohigieniczne oraz obowiązki wynikające z dostosowania gospodarstwa do zmie-
niających się wymagań związanych z ochroną środowiska w najbliższym czasie odegrają ogromna 
rolę w kształtowaniu się opłacalności produkcji żywca wieprzowego w naszym kraju.
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Aktualne problemy i nowe wyzwania w zakresie żywienia świń

Jednym z głównych czynników decydujących o opłacalności chowu trzody chlewnej jest ra-
cjonalne żywienie. W uproszczonych analizach ekonomicznych przyjmuje się, że koszty pasz 
stanowią około 70% kosztów ogólnych. Żywienie wpływa na wzrost i rozwój, stan zdrowotny, 
użytkowość rozrodczą i produkcyjność zwierząt. Przy prawidłowym i odpowiednio zbilansowa-
nym żywieniu zwierzęta mogą osiągać pułap genetycznie uwarunkowanych możliwości. W złych 
warunkach środowiskowych, do których należy również żywienie, potencjał genetyczny wysokiej 
produkcyjności nie może się ujawnić. Stąd znajomość zasad żywienia, zapotrzebowania pokarmo-
wego zwierząt i wartości pokarmowej pasz jest, oprócz pracy hodowlanej, podstawą produkcji 
trzody chlewnej.

Świnie, podobnie jak dziki należą do zwierząt monogastrycznych i wszystkożernych. Mają 
żołądek jednokomorowy w którym, obok błony śluzowej typu gruczołowego występuje na małej 
powierzchni śluzówka bezgruczołowa typu przełykowego. Jednokomorowy żołądek i enzyma-
tyczny typ trawienia plasują świnie na pozycji pośredniej między przeżuwaczami i zwierzętami 
mięsożernymi. Pojemność ich układu pokarmowego jest stosunkowo niewielka a całkowity pro-
ces trawienia trwa długo 24-36 h. Przesuwanie się treści pokarmowej przyspiesza poziom włókna 
w paszy i ruch zwierzęcia, co również wpływa na większą ilość wody w kale. Proces trawienia 
zaczyna się już w jamie gębowej, gdzie pokarm zostaje rozdrobniony i zmieszany ze śliną zawie-
rającą amylazę rozpoczynającą trawienia skrobi. Dalej trawienie przebiega w żołądku za pomocą 
pepsyny i kwasu solnego. Bardzo kwaśny sok żołądkowy (pH ok. 2.5) działa przeciwbakteryjnie. 
Następnie trawienie przebiega w kolejnych odcinkach jelit zarówno za pomocą odpowiednich 
enzymów trzustki, jak i wydzielanej do dwunastnicy żółci. W nieznacznym stopniu w żołądku, 
w jelicie cienkim, a zwłaszcza grubym i ślepym, niestrawione części poszczególnych składni-
ków zostają poddane działaniu enzymów bakteryjnych. Pojemność jelita grubego i ślepego oraz 
zasiedlenie bakteriami zwiększa się z wiekiem, co tłumaczy poprawiającą się z upływem czasu 
strawność włókna surowego, a tym samym substancji organicznej pasz roślinnych. Zachodzi tu 
również fermentacja i wytwarzają się kwasy, w tym i kwas mlekowy. Wszystkożerność pozwala 
na stosowanie w żywieniu świń pasz różnego pochodzenia, na ogół dobrze wykorzystywanych. 
Ograniczać należy jedynie pasze o zbyt wysokiej zawartości włókna, które nie jest przez świnie 
trawione i wykorzystywane, gdyż, jak powiedziano wyżej, trawienie bakteryjne w ich przewodzie 
pokarmowym jest niewielkie. Długość układu pokarmowego (ok. 25 m), który jest znacznie krótszy 
niż u przeżuwaczy, stwarza konieczność podawania pasz w dość skoncentrowanej formie, tak 
aby w stosunkowo niewielkiej dziennej dawce podać ilość energii i składników pokarmowych 
wystarczającą do szybkiego wzrostu i tym samym dużych przyrostów dziennych masy ciała. 
Wszystkożerność świń umożliwia więc z jednej strony wykorzystanie prawie wszystkich pasz 
produkowanych we własnym gospodarstwie, z drugiej uniezależnienie ich chowu od gospodar-
stwa rolnego, jeżeli żywienie będzie oparte wyłącznie na przemysłowych paszach treściwych. 

W żywieniu świń można wyodrębnić dwa główne kierunki: żywienie intensywne, stosowane 
w gospodarstwach specjalistycznych i na fermach towarowych, oraz żywienie ekologiczne, zwane 
też organicznym. Głównym celem żywienia intensywnego jest maksymalnie wysoki poziom pro-
dukcji, zaś żywienia ekologicznego uzyskanie dobrego i smacznego produktu końcowego bez nad-
miernej eksploatacji zwierząt. Do głównych czynników żywieniowych decydujących o efektywno-
ści chowu świń można zaliczyć: ilość i jakość pobranych w paszy składników pokarmowych, ich 
przyswajalność i metaboliczną użyteczność, dodatki paszowe, dostępność wody itp. Optymalne 
żywienie świń polega na dostarczeniu w paszy wszystkich składników pokarmowych, które są 
zwierzęciu niezbędne do życia i do produkcji. Dotyczy to zarówno energii, jak i białka, składników 
mineralnych i witamin. Potrzeby energetyczne świń określa się najczęściej w energii metabolicznej, 
choć w niektórych krajach podaje się energię netto. 
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Aktualne problemy i nowe wyzwania w zakresie żywienia świń

3.1.	Zapotrzebowanie	poszczególnych	grup	produkcyjnych	na	składniki	pokarmowe

3.1.1.	Lochy

Żywienie loch i prosiąt jest najbardziej newralgicznym etapem produkcji świń. Zapotrzebowanie 
pokarmowe lochy jest zmienne, zależy od cyklu reprodukcyjnego i stanu fizjologicznego. 
Przestrzeganie zasad żywienia jest podstawą utrzymania dobrej kondycji i zdrowia matek oraz 
urodzenia przez lochę licznego, wyrównanego pod względem masy ciała, zdrowego potomstwa 
i jego odchowu, dzięki optymalnej ilościowo i jakościowo produkcji i dostępności siary oraz mleka. 
Błędy żywieniowe (niedożywienie lub przekarmienie loch) są przyczyną rodzenia prosiąt małych 
i słabych. Prosięta często chorują, a upadki w takich miotach są duże. Wynika to m. in. z ograni-
czonego rozwoju i mniejszej masy łożyska, a w konsekwencji słabszego wzrostu płodów. Według 
Greli (Hodowla i chów…2019) normy, będące ogólna wskazówką żywienia, nie wykluczają indywi-
dualnego traktowania poszczególnych loch lub ich grup przez hodowcę (tab. 1.).

Miernikiem prawidłowego żywienia ciężarnej lochy jest zwiększenie masy ciała w czasie ciąży 
o ok. 40 kg z czego ok. 25 kg przypada na wody płodowe i płody a reszta na zachowane rezerwy. 
W kolejnych cyklach, zazwyczaj do 4-5, locha zwiększa swoją masę o 10-15 kg na cykl. Masa ciała 
ulega stabilizacji u loch dojrzałych somatycznie w wieku ok. 3 lat (Rekiel i in. 2016).

Żywienie loch stanowiące jeden z najważniejszych elementów cyklu rozpłodowego jest, jak 
wspomniano, zróżnicowane w zależności od wieku lochy jak również fazy cyklu rozrodczego. 
W przypadku młodych zwierząt ukierunkowane jest na ich wzrost i rozwój, loch prośnych na 
rozwój macicy, łożyska oraz płodów a także przygotowanie organizmu do laktacji. W przypadku 
loch karmiących żywienie decyduje o produkcji mleka i siary, ma także za zadnie ograniczać straty 
rezerw własnych z organizmu lochy. W okresie okołoodsadzeniowym i po odsadzeniu od prosiąt 
ma przygotować organizm samicy do kolejnego krycia, zapłodnienia i ciąży.

3.1.2.	Prosięta	i	warchlaki

3.1.2.1.	Dokarmianie	prosiąt	ssących	

Rozwój układu pokarmowego noworodka jest regulowany przez wiele substancji dostarcza-
nych z siarą i mlekiem lochy, m. in. immunoglobuliny, hormony, peptydy, specyficzne czynniki 
wzrostu. Zmiany obejmują wzrost masy żołądka i trzustki, długości i masy jelit oraz zmiany pH 
treści żołądka i stężenia enzymów trawiennych. Największe zmiany w strukturze jelita następują 

Stan
fizjologiczny
lochy

Miot / laktacja
1 2 3 4

MJ EM
Białko 
ogólne 

(g)
MJ EM

Białko 
ogólne 

(g)
MJ EM

Białko 
ogólne 

(g)
MJ EM

Białko 
ogólne 

(g)
< 90 dnia ciąży
91-105 dzień ciąży
> 105 dnia ciąży

32,5
33,0
33,8

350
360
426

35,0
36,0
35,0

380
390
442

35,0
36,0
35,0

380
390
442

36,0
38,4
36,3

390
415
458

Laktacja 72,5 915 75,0 945 77,5 975 77,5 975
Tabela 1. Średnie dzienne zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe loch (Grela i Skomiał 2014)



– 65 –

Aktualne problemy i nowe wyzwania w zakresie żywienia świń

w pierwszych dniach po urodzeniu oraz bezpośrednio po odsadzeniu. U oseska zwiększa się 
pofałdowanie wyścielającej jelito śluzówki, kosmki jelitowe wydłużają się, a na ich powierzchni 
zwiększa się ilość enterocytów, odpowiedzialnych za wchłanianie składników odżywczych. Po 
kilku dniach od urodzenia następuje spowolnienie tych procesów, a w wieku około 3. tygodni po 
raz kolejny rozpoczyna się przebudowa struktur jelita.	U młodych osobników	produkcja kwasu 
solnego w żołądku jest niedostateczna, jego wydzielanie jest optymalne dopiero u prosiąt 5-, 6-ty-
godniowych. Jest to ważne w aspekcie wykorzystania paszy stałej, gdyż efektywność działania 
enzymów trawiennych jest największa w środowisku kwaśnym. 

Prosięta nie są w stanie efektywnie wykorzystywać substancji pokarmowych z pasz pochodze-
nia roślinnego. Indukowanie wzrostu produkcji enzymów, takich jak amylaza, maltaza, sacharaza 
i proteazy, które trawią składniki paszy stałej jest procesem powolnym, stymulowanym przez 
podawanie prosiętom paszy dodatkowej.

Dokarmianie prosiąt ssących należy rozpocząć na tyle wcześnie, aby przyzwyczaić je do po-
bierania i trawienia paszy stałej w ilości wystarczającej do pokrycia ich zapotrzebowania po od-
sadzeniu. Zapobiega to dużym spadkom tempa wzrostu prosiąt po odłączeniu od nich lochy. Od 
3. tygodnia laktacji mleczność loch obniża się, a zapotrzebowanie pokarmowe prosiąt się zwiększa. 
Zbyt późne rozpoczęcie dokarmiania paszą stałą spowalnia wzrost prosiąt ssących, a w okresie oko-
łoodsadzeniowym sprzyja zaburzeniom żołądkowo-jelitowym z objawami biegunki. 

Im wcześniejszy planujemy termin odsadzenia, tym wcześniej musimy rozpocząć dokarmianie 
prosiąt. Im więcej paszy pobierają prosięta przy losze, tym szybciej rosną po odsadzeniu. Prosięta 
mogą uczyć się pobierania innych pasz niż mleko matki w różny sposób, np. przez naśladownic-
two. Poprzez widok matki, która je swoją paszę, uczą się, że one także powinny pobierać paszę 
z karmników. Innym sposobem jest także nauka i poznawanie smaków poprzez dietę ich matki. 
Takie znaczniki chemosensoryczne mogą być przekazywane potomstwu przez matkę różną drogą: 
przez futro, oddech lub odchody. Potomstwo może je także mieć przekazane jeszcze przed ich 
urodzeniem. Smak paszy, którą pobiera matka dociera do płodów przez płyn owodniowy i krew 
łożyskową. Smaki poznane w trakcie okresu prenatalnego mogą prowadzić do powstania prefe-
rencji w wyborze smaków przez zwierzęta po ich urodzeniu. Wzmocnienie znaczników chemo-
sensorycznych, które były poznane w okresie prenatalnym przez płody można wykonać poprzez 
podawanie pasz o takich samym smaku matce w okresie karmienia. Tą drogą matka przekaże 
określony smak swojemu potomstwu wraz z mlekiem. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu 
wydają się być dodatki sensoryczne. Ta grupa składników poprawia smak paszy, co wpływa na 
jej lepsze pobieranie przez zwierzęta. Przykładem takiego dodatku może być anyż. Zawiera on 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, białko, cholinę i cukier. Stosowany jest często jako 
stymulator trawienia, poprzez stymulację wydzielania enzymów trawiennych, a także działa po-
budzająco na apetyt zwierząt. Dodatkowo, może on spełniać rolę czynnika estrogenowego, który 
powoduje zwiększenie ilości wydzielanego mleka przez samice. Oprócz zastosowania jako doda-
tek aromatyczny, anyż spełnia także inne funkcje, stosowany jest jako przeciwutleniacz, środek 
przeciwbólowy, wykrztuśny, uspokajający, a także owadobójczy i przeciwdrobnoustrojowy. 

Dokarmianie prosiąt ssących paszami stałymi jeszcze podczas laktacji powoduje, że nie tylko 
uczą się one samego pobierania paszy i poznają nowe smaki ale co najważniejsze, przygotowują 
swój układ pokarmowy do trawienia różnych pasz, a nie tylko mleka matki. Jak najwcześniejsze 
przyzwyczajanie zwierząt do pobierania nowych pasz skutkuje tym, że w krytycznym okresie 
odsadzania, kiedy to stres jest skumulowany z wielu powodów, problem pobierania nowej paszy 
przez prosięta schodzi na dalszy plan.
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Mieszanki stosowane w dokarmianiu prosiąt ssących i odsadzanych powinny zawierać znane 
i zalecane dodatki paszowe stabilizujące procesy trawienne. Przestrzeganie zasad dokarmiania 
i żywienia jest ważne, gdyż ogranicza do minimum ryzyko choroby obrzękowej (Pejsak 2007). 

Prosięta można odsadzać po 3, 4, 5 lub 6 tygodniach odchowu przy losze. W naturze, odsta-
wienie młodych prosiąt od matki, jest procesem stopniowym, zakończonym po około dwunastu 
tygodniach od urodzenia. Odsadzanie w produkcji intensywnej, to jedna z najtrudniejszych faz 
życia prosiąt, gdyż dotyczy bardzo młodych świń. To okres, w którym występuje u nich zmniej-
szone spożycie paszy i wolniejsze tempo wzrostu oraz zwiększona częstotliwość biegunek. Świnie 
odsadzone przed ukończeniem czwartego tygodnia życia mają bowiem słabo rozwinięty układ 
trawienny, termoregulacyjny i odpornościowy.

W okresie odsadzania i bezpośrednio po nim prosięta są pod wpływem działania silnego stresu 
wynikającego z: odłączenia matki, zmiany diety, łączenia z prosiętami z innych miotów, przeniesie-
nia do obcego środowiska, ewentualnie transportu do innej fermy. W chwili odsadzenia prosięta 
tracą kontakt z lochą, która karmiła je, pielęgnowała i chroniła. W wyniku tych nagłych zmian 
mogą nawet przez kilka dni nie pobierać pokarmu, co skutkuje znacznym obniżeniem masy ciała. 

Dokarmianie prosiąt ssących jest stosowane powszechnie, skraca m.in. czas między odsadze-
niem a pierwszym pobraniem paszy, zwiększa jej spożycie i tempo wzrostu prosiąt do 8 dnia po 
odsadzeniu. Proces ten przygotowuje układ pokarmowy prosiąt, a zwłaszcza jelita, do pobierania 
paszy stałej. Dostarczanie prosiętom ssącym pasz stałych zawierających złożone węglowodany 
stymuluje wydzielanie kwasu solnego i pepsyny w żołądku oraz zwiększa aktywność niektórych 
enzymów żołądka i trzustki. 

3.1.2.2.Wzrost	i	rozwój	młodych	rosnących	świń

Średnie dzienne zapotrzebowanie prosiąt i warchlaków na energię metaboliczną i składniki 
pokarmowe przedstawiono w tabeli 2.

Świnie są w stanie uzyskiwać wysokie przyrosty po odsadzeniu, ale istnieje wiele czynników, 
które ograniczają zakres, w jakim potencjał ten jest wyrażony. Wiek i masa prosięcia przy 
odsadzeniu, żywienie i tempo wzrostu w okresie okołoodsadzeniowym, fizyczne i mikrobiolo-
giczne środowisko, w którym zwierzę bytuje oraz interakcje z innymi osobnikami – to czynniki, 
determinujące wielkość spożycia paszy i późniejsze tempo wzrostu. 

Adekwatna do zapotrzebowaniu podaż składników pokarmowych, zwłaszcza białka i energii 
najsilniej wpływa na wzrost zwierząt. Brak pokrycia zapotrzebowania zaburza zaprogramowany 

Wyszczególnienie

Prosięta Warchlaki

<10 kg 10-20 kg 20-30 kg

Potencjał wzrostowy

duży średni mały duży średni mały duży średni mały

Dzienne pobranie
Pasza +straty (kg)
EM MJ
Białko ogólne (g)

0,54
7,8
110

0,49
7,1
100

0,44
6,3
90

0,87
12,2
155

0,79
11,1
140

0,72
10,1
130

1,32
18,0
225

1,21
16,5
205

1,10
15,0
190

Tabela 2. Średnie dzienne zapotrzebowanie prosiąt i warchlaków na energię metaboliczną i składniki pokarmowe (Grela 
i Skomiał 2014)
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genetycznie przebieg wzrostu. Zjawisko będące następstwem ograniczonego żywienia w wyni-
ku, którego w okresie realimentacji składników następuje zwiększenie tempa wzrostu nazywamy 
wzrostem kompensacyjnym.	W przypadku trzody chlewnej wyraża się on korzystną zmianą masy 
ciała i dobowych przyrostów. 

U świń rosnących, po okresie ograniczonej podaży paszy, często występuje wzrost kompensa-
cyjny. Przyspieszenie tempa wzrostu może wynosić nawet do 20% i może być osiągnięte poprzez 
zwiększone spożycie paszy oraz współczynnika jej wykorzystania w porównaniu ze świniami 
otrzymującymi pasze ad libitum przez cały okres wzrostu. 

Wzrost świń może być ograniczany poprzez niedobory ilościowe i jakościowe paszy. Główny-
mi czynnikami ograniczającymi są: niedobory białka, aminokwasów, energii, a także podwyższona 
zawartość włókna w dawce pokarmowej. Kompensacja, może mieć pozytywny wpływ nie tylko na 
efekty produkcyjne, ale także na środowisko, poprzez redukcję wydalania azotu.

Mechanizmy wzrostu kompensacyjnego wciąż nie zostały dostatecznie poznane. Obserwacje 
zwierząt, u których wystąpiło zjawisko kompensacji wzrostu wykazały większą jego wydajność 
w początkowej fazie i łączą to z większym niż normalnie spożyciem paszy. Prawdopodobnym 
wyjaśnieniem kompensacji są zmiany masy (rozmiaru) oraz aktywności metabolicznej narządów 
wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki i przewód pokarmowy (Pluske i in. 2003). 

3.1.2.3.	Specyfika	funkcjonowania	układu	pokarmowego	u	rosnących	świń

W momencie odsadzenia, następuje u prosiąt zmiana żywienia, polegająca na przejściu z mleka 
matki i paszy stałej, wyłącznie na paszę stałą. Przy niskiej sekrecji kwasu solnego powoduje to 
nagłą alkalizację treści żołądka i jelit. Niskie pH, jest konieczne do przekształcenia pepsynogenu 
(proenzymu pepsyny) wydzielanego przez komórki gruczołów żołądkowych do pepsyny, roz-
kładającej białka. Przy pH >6,0 proces ten ulega zahamowaniu. W takich warunkach prosię jest 
w stanie strawić jedynie 60% pobranej paszy. Ten stan może utrzymać się nawet przez kilkanaście 
dni. Niestrawione resztki pokarmowe zalegają w jelitach, fermentują i stają się pożywką dla drob-
noustrojów chorobotwórczych. Patogeny rozmnażają się powodując biegunki. 

Po odsadzeniu, w jelitach prosiąt następuje zmniejszenie wysokości kosmków i zwiększenie głębo-
kości krypt. Wzrost produkcji komórek krypt spowodowany jest zmianami środowiskowymi, obecno-
ścią nowej diety i odmiennej mikroflory w światle jelita. Innym wyjaśnieniem zmian w strukturze ko-
smków/krypt jest obecność stanów zapalnych jelit będących wynikiem nieodpowiedniego pobierania 
paszy bezpośrednio po odsadzeniu. Enzymy trawiące paszę wytwarzane są w niewielkich ilościach 
w śliniankach, a przede wszystkim w żołądku, trzustce i jelicie cienkim. Rozwój profilu enzymatycz-
nego jest częściowo regulowany wiekiem, ale obejmuje również adaptację do poziomu składników 
odżywczych w paszy. Staje się to widoczne w momencie odsadzenia, kiedy źródło składników od-
żywczych gwałtownie zmienia się z mleka na stałą dietę na bazie zbóż. Zmiana diety jest niewątpli-
wie czynnikiem kluczowym wyzwalającym proces przebudowy błony śluzowej jelita cienkiego. 

Spadek masy ciała po odsadzeniu może wynikać m. in. z braku pobierania pokarmu i kumulacji 
wielu czynników stresowych. Prowadzi to do aktywacji współczulnego układu autonomicznego. Prze-
waga aktywności układu współczulnego nad przywspółczulnym objawia się zahamowaniem motoryki 
i sekrecji enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym. Po odsadzeniu stwierdza się u młodych 
zwierząt mniejszą odporność i większą podatność na działanie czynników chorobotwórczych. 
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Struktura błony śluzowej jelita cienkiego ulega bardzo dynamicznym zmianom w kilka dni po 
odsadzeniu. Zmiany obserwowane w błonie śluzowej, łącznie z budową kosmków i pojedynczych 
komórek nabłonka, mogą mieć bezpośredni, istotny wpływ na intensywność procesów trawienia 
i wchłaniania oraz wzrost zwierząt (Zabielski i in. 2007). 

3.1.2.4.	Czynniki	regulujące	pobranie	paszy

Głównymi czynnikami wpływającymi na spożycie paszy przez młode świnie są: system ży-
wienie, forma i smakowitość paszy, jej strawność, dostępność wody, choroby oraz mikroklimat. 
Odsadzanie oznacza drastyczną zmianę w źródle pokarmu, od karmienia mlekiem do karmy 
stałej, dlatego w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego i utrzymania 
integralności jelita, ważne jest, aby po odsadzeniu prosięta pobierały paszę w wystarczających 
ilościach. Jest to również konieczne, aby uniknąć zahamowania wzrostu, co może mieć wpływ na 
całkowity czas od odsadzenia do uboju, a tym samym na ekonomikę produkcji. 

Pobranie paszy różni się pomiędzy osobnikami, co może wynikać z faktu, że zaczynają one 
pobierać paszę w różnym czasie po odsadzeniu. Ponadto świnie tuż po odsadzeniu nie są przy-
zwyczajone do samodzielnego regulowania spożycia paszy, ponieważ w trakcie laktacji były one 
uzależnione od lochy. Można założyć, że tuż po odsadzeniu zdolność świni do odczuwania głodu 
i sytości, a następnie regulowania spożycia paszy, nie jest w pełni rozwinięta. Prowadzi to, w nie-
których przypadkach, do przejadania się, co można zaobserwować w badaniach pośmiertnych 
świń, które padły w wyniku PWD (post-weaning diarrhea, biegunka poodsadzeniowa), mających żołą-
dek wypełniony niestrawioną paszą.

Między odsadzeniem a rozpoczęciem pobierania paszy występuje znaczna przerwa. Około 
50% odsadzonych prosiąt zaczyna jeść w ciągu 4 godzin po odsadzeniu. Dopiero po ok. 50 godzi-
nach paszę pobiera ponad 95% prosiąt (Włodarczyk i Budvytis, 2012). 

Prosięta odsadzone wykazują wrodzoną preferencję dla zrównoważonej odżywczo diety. Dla 
każdego zwierzęcia istnieje optymalne spożycie składników odżywczych i optymalna równowaga 
między nimi. Nadmiar lub niedobór niezbędnych składników odżywczych sprawia, że   zwierzęta 
jedzą mniej np. dietetyczny brak równowagi aminokwasowej zwykle prowadzi do niekorzystnych 
zmian zarówno w pobieraniu pokarmu, jak i szybkości wzrostu u zwierząt. Również świeżość i sma-
kowitość paszy wpływają na jej pobranie. Zanieczyszczenie pasz mikotoksynami zmniejsza spożycie 
paszy i przyrosty masy ciała, a także niekorzystnie wpływa na zdrowie świń. Istotny wpływ na po-
branie paszy ma również zaopatrzenie w wodę i jej jakość. Świnie zazwyczaj piją podczas jedzenia 
i u nowo odsadzonych prosiąt czynność ta jest pozytywnie skorelowana z pobraniem paszy. 

3.1.3.	Żywienie	młodzieży	hodowlanej	

Młodzież hodowlana to knurki i loszki od masy ciała ok. 30 kg do momentu rozpoczęcia użyt-
kowania rozpłodowego. Wychów młodzieży hodowlanej prowadzą chlewnie zarodowe. W sta-
dach reprodukcyjnych możliwy jest wychów loszek na uzupełnienie własnego stada. Nowocze-
sne świnie typu mięsnego cechują się zwiększonym potencjałem wzrostu i umięśnieniem tuszy. 
Osobniki typowane do hodowli są więc młodsze, mniej otłuszczone i zwykle jeszcze niedojrzałe 
płciowo. W pierwszym okresie użytkowania rozpłodowego są zwierzętami wciąż rosnącymi, stąd 
zapotrzebowanie pokarmowe obejmuje także ich wzrost. Zapotrzebowanie loszek na większość 
składników pokarmowych, w tym energię i białko jest mniejsze niż tuczników; wyjątkiem są 
witaminy i składniki mineralne (Grela i Skomiał 2014). Średnie dzienne zapotrzebowanie loszek 
przedstawiono w tabeli 3.
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Po odsadzeniu od loch młode osobniki należy żywić w sposób umożliwiający im właściwy 
wzrost i rozwój oraz zapewniający szybkie osiągnięcie dojrzałości płciowej. Bez względu na spo-
sób i warunki utrzymania wszystkim zwierzętom należy zapewnić stały dostęp do wody. Popraw-
ne żywienie loszek w czasie wychowu ma na celu uzyskanie zdrowych i prawidłowo rozwiniętych 
zwierząt. Wraz z wiekiem i coraz większą masa ciała stopniowo rozwija się układ rozrodczy 
loszki. Błędem jest żywienie loszek paszą dla tuczników oraz wybieranie loszek na przyszłe matki 
z tej grupy. Takie zwierzęta zbyt szybko rosną i nadmiernie się otłuszczają. Jak podaje Grela (Ho-
dowla i chów…2019) intensywność karmienia loszek hodowlanych powinna być ok. 15% mniejsza 
niż tuczników. Do wieku 20 tygodni i osiągnięcia masy ciała 55-60 kg zaleca się intensywne ży-
wienie loszek (do woli). Pozwala to na wykorzystanie genetycznych predyspozycji do szybkiego 
wzrostu i zapobiega opóźnieniu dojrzewania płciowego. Żywienie na poziomie umiarkowanym od 
wieku ok. 6 miesięcy i masy ciała 90 kg ma na celu wyhamowanie tempa wzrostu i zmniejszenie 
otłuszczenia. 

Przed planowanym kryciem loszki należy w żywieniu zastosować „flushing” (podkarmianie), 
który wpływa korzystnie na wielkość owulacji. Polega on na zwiększeniu, w stosunku do stoso-
wanej racji żywieniowej, poziomu energii, białka albo składników mineralnych. Zabieg ten z po-
wadzeniem stosuje się również u dorosłych loch. W ich przypadku, jeżeli pasza wykorzystywana 
po odsadzeniu nie ma zwiększonego poziomu któregokolwiek z ww. składników pokarmowych, 
należy zastosować mieszankę „flushingową” pochodzącą z zakupu lub własnej produkcji. Do-
stępne na rynku produkty zawierają oprócz dwóch podstawowych składników podkarmiania, tj. 
cukrów prostych i łatwo strawnego białka szereg składników mineralno-witaminowych. Można 
też stosować najprostszą mieszankę własnej produkcji składającą się z glukozy i mączki rybnej. 
Taką mieszankę podajemy raz dziennie do momentu krycia.

Zalecania żywieniowe dla knurków są o ok 10% większe niż dla tuczników z tych samych 
grup genetycznych. Intensywne żywienie nie wpływa na zwiększenie otłuszczenia ciała, gdyż 
knurki we wczesnych okresach wzrostu same ograniczają pobieranie paszy. Jednak pobieranie 
paszy przez knurki różnych grup genetycznych może się różnić, dlatego zaleca się żywienie semi 
ad libitum a nie do woli. Pod względem koncentracji energii i składników pokarmowych w paszy 
wymagania knurka w pierwszych 6 miesiącach życia są podobne jak warchlaka w okresie wzrostu 
do 30 kg (tab.4.2).

3.1.4.	Knury

Celem utrzymywania dorosłych knurów jest maksymalne wykorzystanie ich potencjału roz-
rodczego. Skuteczność krycia lub pozyskiwania od nich ejakulatów zależy w dużym stopniu od 
żywienia. Bilansowanie potrzeb żywieniowych dorosłych knurów uwzględnia ich masę ciała <200 
lub >200 kg, potrzeby energetyczne zależą bowiem od wieku i masy ciała zwierzęcia. Starsze 

Dzienne pobranie

Masa ciała (kg)
30-60 61-90 >90

Potencjał wzrostu
duży mały duży mały duży mały

Pasza (kg) 1,82 1,65 2,42 2,20 2,80 2,50

EM MJ 24,0 21,8 31,0 28,0 35,0 31,0

Białko ogólne (g) 225 230 295 270 320 285
Tabela 3. Średnie dzienne zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe loszek (Grela i Skomiał 2014)
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osobniki większe zapotrzebowanie na energię mogą rekompensować większym pobraniem paszy. 
Koncentracja energii w mieszance dla knurów powinna wynosić 12,5 MJ/kg (Grela i Skomiał, 2014), 
a dzienne pobranie paszy 2,3-2,6 kg. Błędem jest zatuczanie knura, ponieważ doprowadza to do 
przeciążenia narządów ruchu, problemów z kończynami, a w rezultacie zmniejsza chęć krycia 
i może prowadzić do ich brakowania. Energia dostarczana w paszy powinna być łatwo dostępna. 
Istotne znaczenie w żywieniu knurów ma tłuszcz. Plemniki i plazma nasienia charakteryzują się 
wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych: linolowego, linolenowego i ara-
chidonowego. Nasienie knurów zawiera duże ilości kwasów dokozaheksaenowego (DHA) i dipi-
kolinowgo (DPA), dlatego włączenie do diety wymienionych kwasów tłuszczowych gwarantuje 
uzyskiwanie optymalnej struktury frakcji fosfolipidowej i lipidowej komórek nasienia, komórek 
plemnikotwórczych i plemników. Zmniejsza też ilość nieprawidłowo wykształconych plemników 
oraz poprawia ich ruchliwość (Hodowla i chów…2019). Ważnym składnikiem paszy dla knurów 
jest włókno którego zawartość powinna wynosić 5-7%. Stosowanie owsa pozwala optymalizację 
poziomu włókna w mieszance. Jego niedobór spowalnia pracę układu pokarmowego, natomiast 
nadmiar może obniżać spożycie paszy. Dobowe potrzeby białkowe knurów w zależności od masy 
ciała wahają od 505 do 575 g. Każdy kilogram mieszanki pełnoporcjowej powinien zawierać 220 g 
białka ogólnego i 180 g białka standaryzowanego strawnego do końca jelita cienkiego (Grela i Sko-
miał, 2015). Obniżenie poziomu białka w dawce pogarsza jakość ejakulatu. Dzienne pobranie białka 
przez knura powinno być zależne od masy ciała oraz faktycznej intensywności i czasu eksploatacji.

3.1.5.	Tuczniki

Podstawę bilansowania dawek pokarmowych dla tuczników stanowi średnie dzienne zapo-
trzebowanie na energie i składniki pokarmowe. Poziom poszczególnych składników, zwłaszcza 
standaryzowanej lizyny strawnej do końca jelita cienkiego, musi być dostosowany do poziomu 
energii, a koncentracja energii w mieszance do zakładanego potencjału wzrostowego tucznika. 
Również pozostałe egzogenne aminokwasy standaryzowane strawne do końca jelita cienkiego 
powinny być zbilansowane w stosunku do lizyny. Zapotrzebowanie na energie i składniki pokar-
mowe przedstawiono dla tuczników o dużym, średnim i małym potencjale wzrostowym (dzienny 
przyrost odpowiednio: 1000, 850 i 700 g/d) i dostosowano do tempa wzrostu (tab. 4). 

W zaleceniach zaproponowano trójfazowy system tuczu (30-60, 60-90 i >90 kg m.c.). Mieszanki 
stosowane w danym okresie tuczu mają taką samą wartość energetyczną i pokarmową, a pobranie 
energii, białka i aminokwasów standaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego regulowane 
jest apetytem wynikającym z rożnego potencjału wzrostowego tuczników.

Wyszczególnienie

Tuczniki

30-60 kg 59-90 g >90 kg

Potencjał wzrostowy

duży średni mały duży średni mały duży średni mały

Dzienne pobranie
Pasza +straty (kg)
EM MJ
Białko ogólne (g)

2,0
26,4
320

1,82
24,0
290

1,65
21,8
265

2,65
33,9
390

2,42
31,0
355

2,20
28,2
325

3,0
37,5
420

2,76
34,5
383

2,5
31,3
350

Tabela 4. Średnie dzienne zapotrzebowanie na energię metaboliczną i składniki pokarmowe tuczników o różnym po-
tencjale wzrostowym (Grela i Skomiał 2014)
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3.2.	Pasze	stosowane	w	żywieniu	świń

Rynek paszowy w Polsce oferuje bardzo szeroki asortyment mieszanek przemysło-
wych dla świń. Są to: mieszanki pełnoporcjowe, uzupełniające, dietetyczne, a także premiksy  
dla wszystkich grup produkcyjnych. Zasady produkcji tych produktów i obrót nimi oraz definicje 
poszczególnych pasz przemysłowych określają przepisy prawne (Obwieszczenie..., 2019). Warun-
kuje to ujednolicenie procedur w zakresie produkcji i dystrybucji środków żywienia zwierząt na 
terenie całej Unii Europejskiej oraz ułatwia ich kontrolę. Ustawa ściśle określa definicje poszcze-
gólnych pasz przemysłowych. 

Mieszanka	paszowa	pełnoporcjowa	to mieszanka paszowa przeznaczona do bezpośredniego 
żywienia zwierząt, o składzie zapewniającym  taką ilość składników pokarmowych, która jest nie-
zbędna do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt danego gatunku, w pewnym  
wieku lub użytkowanych w określony sposób. 

Mieszanka paszowa	 uzupełniająca	 (MPU)	 to mieszanka paszowa charakteryzująca się wy-
soką zawartością niektórych substancji, która ze względu na swój skład jest wystarczająca do 
zapewnienia dawki dziennej, oznaczającej całkowitą ilość pasz obliczoną w odniesieniu do pasz 
o wilgotności 12, niezbędną do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt danego 
gatunku, w pewnym wieku lub użytkowanych w określony  sposób, wyłącznie w przypadku, gdy 
jest stosowana z innymi paszami. 

Mieszanka paszowa	dietetyczna	służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb żywieniowych. Ze 
względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie 
stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, 
przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym 
zmianom. 

Pasze	 lecznicze	 to mieszaniny jednego lub kilku dopuszczonych do obrotu – na podstawie 
przepisów prawa farmaceutycznego – premiksów leczniczych z jedną lub kilkoma paszami, które 
ze względu na swoje właściwości profilaktyczne lub lecznicze są przeznaczone do podawania 
zwierzętom w formie niezmienionej . 

3.2.1.	Surowce	wysokobiałkowe
W obecnych uwarunkowaniach produkcyjnych i technologicznych podstawą żywienia świń 

są mieszanki pełnoporcjowe, których skład komponentowy oraz wartość pokarmowa musi być 
dostosowana do ich tempa wzrostu, a przede wszystkim do potencjału odkładania białka w ich 
mięśniach. Wysokie zapotrzebowanie na białko obecnie użytkowanych zwierząt wpływa na to, że 
obok zbóż, które są podstawą bilansowanie mieszanek paszowych, bardzo istotnymi ich składni-
kami są komponenty wysokobiałkowe (Sobotka i in. 2012). W wyniku wycofania mączek mięsnych 
i mięsno-kostnych z żywienia zwierząt zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie na pasze 
białkowe pochodzenia roślinnego, między innymi śrutę poekstrakcyjną rzepakową. Wartość po-
karmowa tej paszy zależy głównie od składu nasion, czyli zawartości w nich białka, włókna, czy 
też związków antyżywieniowych. Obecnie najpopularniejszą i najbezpieczniejszą paszą wysoko-
białkową w żywieniu świń jest poekstrakcyjna śruta sojowa. Śruta ta cechuje się wysoką zawarto-
ścią białka, wyrównanym profilem aminokwasowym oraz niską zawartością związków antyżywie-
niowych (Kiesz 2019). Pewne niedogodności związane z jej stosowaniem dotyczą niskiej zawartości 
aminokwasów siarkowych, co wymaga ich uzupełniania w paszy, a także fakt, że zawiera ona 
polisacharydy nieskrobiowe, których nie trawią zwierzęta monogastryczne. Dodatkowo nasiona 
soi pochodzą głównie z upraw genetycznie modyfikowanych (GMO), zaś obecnie coraz częściej 
dyskutuje się nad wycofaniem pasz pochodzących z upraw z GMO z żywienia zwierząt gospodar-
skich. Ponadto, jest to pasza droga, a w naszych realiach produkcyjnych pochodząca z importu. 
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Dlatego też, stale poszukuje się alternatywnych, krajowych i tańszych komponentów wysokobiał-
kowych, które mogłyby zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową w żywieniu świń (Dzwonkowski 2018, 
Kiesz 2019). Częściową alternatywę dla tej paszy mogą z pewnością stanowić rośliny bobowate, 
szczególnie grubonasienne, które można przeznaczyć na paszę dla zwierząt. Sprzyjają one wzbo-
gacaniu gleby w próchnicę i składniki pokarmowe oraz przyczyniają się do niższych kosztów 
nawożenia mineralnego. Przez ostatnie lata dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych oraz do 
materiału siewnego sprawiły, że powierzchnia ich uprawy w Polsce zwiększyła się, jednak wielu 
rolników ma świadomość, że uprawę strączkowych cechuje dosyć duże wahanie plonów, a także 
cen. Istotnym celem uprawy i wykorzystania nasion roślin strączkowych jest krajowa polityka 
ograniczenia importu produktów sojowych z zagranicy. Ceny nasion roślin strączkowych w Polsce 
są silnie uzależnione od światowych cen śruty sojowej oraz rzepakowej. Wynika to przede wszyst-
kim z niewielkiej skali i wartości obrotów nasionami roślin strączkowych na rynku krajowym. Ak-
tualnie wiemy już, że całkowite zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączko-
wych nie jest możliwe, jednakże nie ze względu na graniczne ich udziały w dietach czy obecność 
substancji antyodżywczych, z którymi potrafimy sobie radzić, ale właśnie ze względu na niską 
podaż nasion, brak wyrównanych partii surowców i stosunkowo nieatrakcyjną dla przemysłu 
cenę w porównaniu z innymi wysokobiałkowymi surowcami paszowymi. Pasze wyprodukowane 
z udziałem krajowych surowców białkowych są jednak korzystne cenowo dla małych wytwórni, 
a szczególnie, jeśli przygotowujemy je we własnym gospodarstwie. W żywieniu świń warto także 
zwrócić uwagę na możliwość łączenia w mieszankach takich surowców jak nasiona roślin strącz-
kowych i śruta rzepakowa, która w naszym kraju jest produktem dostępnym i charakteryzującym 
się wysoką jakością Zagospodarowanie tego produktu ubocznego przemysłu olejarskiego (a także 
innych produktów, jak makuchy czy wytłoki) w żywieniu zwierząt nie jest rzeczą nową, jednakże 
świadomość, że znaczna część krajowej produkcji jest wywożona za granicę, skąd powraca do nas 
w formie drogich, gotowych pasz, powinna nas zmotywować do działania. 

W celu poprawy wartości pokarmowej białka pochodzącego z soi i rzepaku oraz strawności 
składników pokarmowych pochodzących z tych komponentów, od kilku lat wykorzystywane są 
metody detoksykacji, a także ekstrakcji i separacji poekstrakcyjnych śrut, rzepakowej i sojowej. 
Jedną z tych metod jest ściśle kontrolowany i ukierunkowany proces fermentacji. 

W trakcie fermentacji materiał paszowy zostaje poddany działaniu mikroorganizmów, które 
wykorzystując produkowane w trakcie własnych procesów metabolicznych enzymy, skutecz-
nie hydrolizują białka rzepaku i soi (Soszka 2017). Proces ten może także znacznie obniżyć 
zawartość związków antyżywieniowych w śrucie, a także zwiększyć dostępność składników 
odżywczych dla zwierząt (Kiesz 2019). Według Fenga i in. (2007) fermentowana poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa wpływa pozytywnie na rozwój morfologiczny układu pokarmowego, głównie 
jelit, u trzody chlewnej. To z kolei wpływa na efektywność trawienia pasz oraz przyswaja-
nia jej składników pokarmowych. Z badań Yuana i in (2017) wynika, że mieszanki paszowe 
z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej wpływają na mikrobiotę układu po-
karmowego. Zapobiegają one rozwojowi szkodliwej mikroflory przez zakwaszenie środowiska 
przewodu pokarmowego. 

Końcowym etapem procesu fermentacji jest suszenie produktu, które odbywa się w kontro-
lowanych warunkach. Po wysuszeniu produkt przechodzi badanie, którego celem jest ocena 
jakości, i trafia na rynek. Pofermentacyjne produkty białkowe coraz częściej znajdują zastoso-
wanie w żywieniu świń oraz drobiu. Jest to związane z wysoką przyswajalnością zawartych 
w nich składników pokarmowych, bezpieczeństwem produktu oraz ograniczeniu udziału sub-
stancji antyżywieniowych w stosunku do komponentów wyjściowych. Proces fermentacji jest 
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jedynym znanym procesem, w wyniku którego w poddanym obróbce materiale paszowym na 
skutek działania mikroorganizmów może wzrastać poziom białka ogólnego w stosunku do 
komponentu wyjściowego. Dodatkowo, oprócz modyfikacji poziomu białka, znacząco zwiększa 
się również jego strawność i przyswajalność, co także związane jest z aktywnością mikroor-
ganizmów. Z chemicznego punktu widzenia wzrost przyswajalności białka tłumaczony jest 
aktywnością hydrolityczną enzymów produkowanych przez mikroorganizmy, które częściowo 
rozkładają wiązania peptydowe odpowiedzialne za utrzymanie struktury cząsteczki białka. 
Mikrobiologiczna hydroliza części wiązań utrwalających czwarto- i trzeciorzędową strukturę 
białka prowadzi do wyprostowania i rozciągnięcia struktur polipeptydowych, co finalnie zna-
cząco ułatwia działanie enzymom endogennym układu pokarmowego świń i wpływa na popra-
wę strawności oraz podwyższenie wartości biologicznej białka. Podobny mechanizm decyduje 
o obniżeniu zawartości składników antyżywieniowych w komponentach pofermentacyjnych, 
np. glukozynolanów i fitynianów w śrucie rzepakowej, czy inhibitorów proteaz w śrucie so-
jowej, co sprawa, że te materiały paszowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane w ży-
wieniu młodych zwierząt. Uzyskiwane w wyniku stosowania dodatku pasz pofermentacyjnych 
wyższe przyrosty dobowe i strawność składników pokarmowych należy tłumaczyć tym, że 
produkty pofermentacyjne stanowią źródło enzymów mikrobiologicznych, które wprowadzone 
do światła przewodu pokarmowego wspomagają zachodzące tam procesy hydrolizy. U świń 
żywionych produktami pofermentacyjnymi odnotowuje się również zwiększone dobowe spo-
życie paszy, co prawdopodobnie związane jest z lepszą integralnością jelit i wyższą wysokością 
kosmków jelitowych. Dodatkowo sam proces fermentacji wzbogaca produkty pofermentacyjne 
w pożyteczne mikroorganizmy (np. żywe kultury Lactobacillus) oraz wytworzone przez nie 
substancje bioaktywne. Poprzez wprowadzanie produktów pofermentacyjnych do mieszanek 
dla świń można także w znacznym stopniu modyfikować skład mikroflory przewodu pokar-
mowego zwierząt. W praktyce wprowadzane wraz z produktami pofermentacyjnymi mikroor-
ganizmy działają w przewodzie pokarmowym jak typowe probiotyki (Soszka 2017). Pobocznym, 
jednak równie ważnym efektem stosowania procesu fermentacji do obróbki rzepaku i soi jest 
indukowanie syntezy związków bioaktywnych, w tym przeciwutleniaczy, na skutek występo-
wania podziału strukturalnego ścian komórek rzepaku i soi.

Również uzyskanie nowych odmian poszczególnych roślin wchodzących w skład 
bazy paszowej dla zwierząt gospodarskich może przyczynić się większego wykorzystania 
krajowych roślin w ich żywieniu. Obniżona zawartość substancji antyodżywczych w nowo 
wyhodowanych odmianach roślin bobowatych (taniny, alkaloidy) oraz paszach rzepakowych 
(glukozynolany) wpływa korzystnie na wykorzystanie składników pokarmowych paszy. 
W przypadku substancji, których obniżenie na drodze genetycznej jest trudne (inhibitory, fi-
tyniany, alergeny) istnieje możliwość zastosowania dodatków enzymatycznych lub procesów 
termicznych znacząco redukujących ich negatywny wpływ na zwierzęta. Dzięki tym wszyst-
kim możliwościom zakres stosowania krajowych pasz białkowych znacząco się rozszerzył 
i pojawiły się w sprzedaży nowe produkty (ekstrudowane, ekspandowane, mikronizowane, 
fermentowane) które, stanowić mogą alternatywę dla śruty sojowej, umożliwiając uzyskanie 
podobnych rezultatów produkcyjnych czyniąc te produkty bardziej strawnymi, lepiej przy-
swajalnymi i bezpieczniejszymi. 

3.2.2.	Surowce	energetyczne

Pośród sześciu najczęściej uprawianych w Polsce zbóż największe znaczenie w żywieniu 
świń mają pszenica i jęczmień. Jęczmień jest w Polsce wciąż postrzegany jako podstawowe 
zboże paszowe, choć w dużej mierze jest to spowodowane ograniczeniem w innych zastoso-
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waniach, a nie jego rzeczywistą wartością pokarmową. W przypadku pszenicy główną przy-
czyną popularności jest relatywnie wysoka koncentracja białka i energii przy stosunkowo ni-
skiej zawartości substancji antyodżywczych. Nie bez znaczenia jest też możliwość uzyskiwania 
wysokich plonów, dzięki którym możliwe staje się zbudowanie odpowiedniej bazy paszowej 
na niższym areale upraw. Jednakże jako podstawowe zboże chlebowe pszenica jest zbożem 
kosztownym. Cena jęczmienia też należy do wysokich, głównie z powodu stosunkowo niskich 
plonów przy dużych wymaganiach agrotechnicznych. Wspólną wadą jęczmienia i pszenicy jest 
wysoka podatność na wymarzanie, co przy nader częstym w ostatnich latach występowaniu 
nagłych wczesnowiosennych mrozów bez pokrywy śnieżnej prowadzi do ogromnych strat. 
Spowodowało to wzrost popularności kukurydzy, której plony mogą zrekompensować ponie-
sione straty w uprawie ozimin, a jednocześnie ziarno stanowi wyjątkowo bogate źródło energii 
paszowej w zasadzie dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. W niektórych rejonach 
kraju dużą popularnością cieszy się też pszenżyto, którego umiarkowane wymagania agrotech-
niczne zbiegają się z dość wysokimi plonami, a cena rynkowa jest stosunkowo niska, dzięki 
czemu przy podobnym składzie chemicznym ziarna. Zboże to stanowi atrakcyjną alternatywę 
dla pszenicy.

Najnowsze polskie badania wskazują, że wykorzystanie żyta w żywieniu świń jest po pierw-
sze – bezpieczne dla zwierząt, a po drugie – obniża koszty produkcyjne. Jak podaje Schwarz 
(2018) w 2016 roku w Polsce wystartował projekt badawczy, którego liderem jest UR w Krakowie. 
Celem tego programu jest kompleksowa analiza ziaren zbóż różnych gatunków i odmian, w celu 
określenia optymalnych z produkcyjnego i ekonomicznego punktu widzenia zastosowań. Z powo-
du wysokiego poziomu wartości paszowej, określonego w badaniach pilotażowych, ogromnego 
potencjału plonowania i relatywnie niskiej ceny rynkowej ziarna szczególna uwaga w tym pro-
jekcie skierowana jest na nowoczesne odmiany żyta. Zatem żyto zdaje się bardzo interesującym 
zamiennikiem dla tradycyjnie stosowanych jęczmienia i pszenicy. Tym bardziej, że zmienia się 
obraz związków zawartych w tym zbożu, a do niedawna uchodzących za substancje antyodżyw-
cze. Niemal całkowicie obalona została teza o szkodliwości zawartych w ziarnie żyta alkilore-
zorcynoli. Substancje te mogą być potencjalnie szkodliwe, jednak w dawkach, które wielokrotnie 
przekraczaj ą ich zawartość w ziarnie jakiegokolwiek zboża. Koncentracja inhibitorów trypsyny 
w nowych odmianach żyta została obniżona trzykrotnie w stosunku do odmian starych i biorąc 
pod uwagę, że jest tylko nieznacznie wyższa od pszenicy, ale też czterokrotnie niższa od poeks-
trakcyjnej śruty sojowej, nie stanowi dla procesów trawienia żadnego zagrożenia. Ostatnim ar-
gumentem przeciwko stosowaniu żyta w żywieniu zwierząt jest wysoki udział arabinoksylanów, 
powodujących wzrost lepkości treści pokarmowej, co pogarsza dostęp enzymów trawiennych 
i tym samym strawność, przyczyniając się do wzrostu zużycia paszy na kilogram przyrostu masy 
ciała świń. Jednak coraz liczniejsze wyniki badań niemieckich i duńskich naukowców wskazują 
na pozytywny wpływ arabinoksylanów. W połączeniu z wysoką (5-10 razy wyższą niż w psze-
nicy) koncentracją fruktanów stanowią one znakomity materiał prebiotyczny, stymulujący rozwój 
w jelicie probiotycznej flory bakteryjnej oraz tworzenie maślanów o zdecydowanie prozdrowot-
nym charakterze. Okazuje się zatem, że ziarno żyta wnosi do mieszanki paszowej nie tylko war-
tość pokarmową, przede wszystkim łatwo strawną energię, ale też tanim kosztem wzbogaca ją 
w substancje poprawiające status zdrowotny przewodu pokarmowego. Może to w dużej mierze 
tłumaczyć, dlaczego wiele lat badań wskazywało na gorsze wskaźniki ziarna żyta w laborato-
rium, podczas gdy stosowane w rozsądnych dawkach nie miało negatywnego wpływu na pro-
dukcyjność zwierząt (Schwarz 2018).

Jednak wciąż zboże to jest traktowane w żywieniu zwierząt jako mniej atrakcyjny komponent 
podobnie jak owies, w którego przypadku kluczowa jest wysoka zawartość włókna.
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3.2.3.	Dodatki	paszowe

W celu zredukowania problemów związanych z okresem odsadzenia przez wiele lat w pro-
dukcji zwierzęcej stosowano antybiotyki. Ich działanie opierało się głównie na stymulacji wzrostu 
oraz zmianie składu ilościowego i jakościowego mikroflory jelitowej. Zmniejszenie ilości bakterii 
chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym poprawiało spożycie paszy nawet o 7%, co prze-
kładało się na wyższe przyrosty dobowe nawet od 3,3% do 8,8% (Woźniakowska i in. 2017). Niestety, 
zastosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu skutkowało powstaniem szczepów bakterii 
niewrażliwych na jeden lub nawet kilka antybiotyków (oporność krzyżowa). Od 1 stycznia 2006 
roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania antybiotyków w dodatkach paszowych. W związku 
z tym rozpoczęto poszukiwania preparatów niezbędnych w walce z negatywnymi skutkami okre-
su poodsadzeniowego. W grupie tej znalazły się kwasy organiczne i ich sole, kwasy nieorganiczne, 
probiotyki, prebiotyki, olejki eteryczne oraz związki cynku i miedzi. Te ostatnie, choć pozytywnie 
wpływają na zdrowie prosiąt poprzez regulację mikroflory jelit i ograniczenie biegunek, to ich 
nadmiar w paszy prowadzi do skażenia gleb.

3.2.3.1.	Kwasy	organiczne

Spośród powyższych najbardziej efektywną i wszechstronną alternatywą dla antybiotyków są 
kwasy organiczne i ich sole wapniowe i amonowe, lub kwasy nieorganiczne. Kwasy te są substan-
cjami aktywnymi w tzw. zakwaszaczach, które są od dekad powszechnie stosowanymi dodatkami 
paszowymi w żywieniu trzody chlewnej, królików, drobiu i ryb. W preparatach tych kwasy mogą 
być stosowane pojedynczo lub w mieszaninach, na nośniku stałym, lub też w postaci płynnej, gdzie 
nośnikiem jest najczęściej gliceryna. Kwasy organiczne stosowane w zakwaszaczach, to kwasy kar-
boksylowe zbudowane z łańcucha węglowodorowego i grupy karboksylowej. Istotną rolę w żywie-
niu zwierząt odgrywają głównie krótko-łańcuchowe kwasy posiadające w łańcuchu do 6 atomów 
węgla takie jak mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy, mlekowy, jabłkowy, szczawiowy i cytry-
nowy, a także kwas fumarowy i sorbowy. Praktyczne zastosowanie w komponentach dla zwierząt 
znalazł także kwas benzoesowy, który jest najprostszym aromatycznym kwasem karboksylowym. 
Coraz częściej stosowane są także średniołańcuchowe kwasy posiadające w swoim łańcuchu od 6 do 
12 atomów węgla, a wśród nich m.in. kwas kaprylowy i kaprynowy. Alifatyczne niecykliczne kwasy 
karboksylowe, które z powodu przewagi części hydrofobowej nad hydrofilową są nierozpuszczalne 
w wodzie to tzw. kwasy tłuszczowe. Kwas octowy, masłowy i propionowy należą do krótkołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych, które produkowane są w jelicie grubym ssaków przez bakterie z ro-
dzaju Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium i in., na drodze fermentacji niestrawionych węglowo-
danów. Kwas masłowy jest głównym źródłem energii dla kolonocytów, gdzie jest zużywany w 90%. 
Jego obecność wpływa pozytywnie na rozwój nabłonka jelitowego (Szewczyk i Hanczakowska, 2010). 

Kwasy organiczne mają właściwości zakwaszające, a miarą ich mocy jest zdolność danego 
kwasu do dysocjacji, czyli oddawania jonów wodorowych w roztworze. Niskie pH jest korzyst-
ne dla pożytecznej mikroflory jelitowej, która rozwija się w kwaśnym środowisku. Zakwaszenie 
treści jelitowej do pH 4,0 wzmaga sekrecję enzymów trawiennych, pozwala na przekształcenie 
pepsynogenu w pepsynę, która jest enzymem trawiącym białka. Kwas wydzielany w żołądku i sok 
trzustkowy degradują bakterie oraz alergeny 

Preparaty te wpływają także na wrażenia czuciowe i smakowe świń. Jony pochodzące od zdyso-
cjowanych kwasów pobudzają w jamie ustnej receptory błonowe, odpowiedzialne za czucie pieczenia, 
ostrości i bólu, a te z kolei przekazują sygnały sensoryczne do mózgu za pomocą nerwu trójdzielnego. 
Kwaśny smak związany z obecnością kwasów, wykrywany jest przez komórki czuciowe rozsiane 
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w kubkach smakowych języka, z których bodziec smakowy przekazywany jest do mózgu za po-
średnictwem nerwów czaszkowych odpowiedzialnych za unerwienie języka. Badania dowodzą, że 
atrakcyjny dla świń kwaśny smak pobudzany jest przez zastosowanie kwasu cytrynowego lub win-
nego. Kwasy te są delikatne i nie wywołują uczucia pieczenia. Natomiast kwas octowy, mrówkowy 
i propionowy w nieodpowiednich stężeniach może wywołać bóle somatyczne i zmniejszyć spożycie 
paszy. Stosowanie tych preparatów w odpowiednich dawkach znacząco poprawia walory smakowe 
i zapachowe paszy oraz wody, co zwiększa ich pobranie przez prosięta (Houben i in. 2015). 

Z ekonomicznego punktu widzenia zakwaszacze są niezbędne w żywieniu prosiąt. Zastosowanie 
tych preparatów pozwala na uniknięcie głównych problemów związanych z okresem odsadzenia, 
który jest jednym z najbardziej krytycznych momentów w produkcji trzody chlewnej. Zakwaszenie 
treści przewodu pokarmowego wzmaga sekrecję enzymów trawiennych i aktywację proenzymów, 
co usprawnia trawienie białek i innych składników odżywczych. Zapobiega to zaleganiu 
niestrawionej paszy w jelitach i namnażaniu patogennej mikroflory. Ponadto, dysocjacja kwasów 
w komórkach bakterii uniemożliwia namnażanie szczególnie tych z rodzaju E. Coli i Salmonella, 
które są głównymi przyczynami biegunek i upadków prosiąt. Kwasy i ich sole mogą indukować 
ekspresję niektórych peptydów przeciwbakteryjnych w komórkach nabłonkowych jelit przez co 
wspomagają zwalczanie infekcji. Maślan sodu zwiększając ekspresję okludyny, białka modelują-
cego przepuszczalność jelitową, przyczynia się do wzmocnienia integralności nabłonka jelit oraz 
wzmaga proces gojenia się ran. To wszystko wspomaga prawidłowe działanie bariery jelitowej. 
Kwasy są także źródłem niezbędnej energii dla kolonocytów. Dzięki powyższym właściwościom 
zakwaszacze mają istotny wpływ na strukturę nabłonka jelit, którego niezaburzony rozwój warun-
kuje prawidłowe wchłanianie substancji odżywczych. Efekt działania tych dodatków paszowych 
w przewodzie pokarmowym prosiąt można polepszyć przez zastosowanie zakwaszaczy otoczko-
wanych bądź mieszanin kwasów, których wspólne działanie jest silniejsze. Pozwala to maksymal-
nie poprawić spożycie paszy i zwiększyć przyrosty masy ciała prosiąt. 

3.2.3.2.	Enzymy	paszowe

Wysoka smakowitość i spowodowane nią duże pobranie paszy nie muszą być równoznacz-
ne z dostarczeniem organizmowi wystarczającej ilości składników pokarmowych. Dzieje się tak 
w przypadku niskiej strawności komponentów paszy. Zawarte w mieszance składniki nie są wtedy 
dostatecznie rozkładane na czynniki proste i wchłaniane do krwi. Powodem takiego stanu rzeczy 
jest między innymi udział włókna oraz substancji antyżywieniowych w dawce. Włókno obecne jest 
zwłaszcza w roślinach strączkowych, zbożach, warzywach i owocach. Zbudowane jest z substancji 
odpornych na działanie enzymów trawiennych. Zaliczane są do nich składniki błon komórkowych 
oraz obecne wewnątrz komórek polisacharydy.

Lepszą strawność paszy i poprawę stopnia jej wykorzystania można uzyskać stosując en-
zymy paszowe. Są one pochodnymi procesu fermentacji z udziałem różnego rodzaju grzybów 
(np. Aspergillus ssp., Penicillium ssp., Humicola ssp.) i bakterii (np. Bacillus ssp.). Działanie enzymów 
polega na rozkładzie na drodze hydrolizy związków złożonych na proste, które są absorbowane 
przez organizm zwierzęcia. Skrobia jest rozkładana do glukozy, tłuszcze do kwasów tłuszczowych, 
natomiast białka do aminokwasów. Enzymy paszowe przyczyniają się w ten sposób do lepszego 
wykorzystania paszy, wzrostu jej wartości pokarmowej oraz lepszego wchłaniania składników 
mineralnych. Powodują także ograniczenie fermentacji w jelitach oraz spadek ilości substancji an-
tyżywieniowych. Efektami są ustabilizowane trawienie, rzadsze występowanie biegunek, mniejsza 
liczba upadków oraz lepsze warunki zoohigieniczne w chlewni (Świątkiewicz 2019).
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Uważa się, że najsilniejsze niekorzystne działanie spośród składników włókna mają sole kwasu 
fitynowego (fityniany) oraz polisacharydy nieskrobiowe (NSP). Ponieważ fityniany są szeroko 
obecne w roślinach motylkowych, zbożach i różnego rodzaju śrutach, enzym fitaza dodawany 
jest do każdego rodzaju paszy zawierającej komponenty roślinne. Jest on stosowany u wszystkich 
grup świń, a często jako jedyny u loch. Ilość fosforu w fitynianach może stanowić do 80% puli 
tego pierwiastka w mieszance. Dlatego wykorzystanie fosforu przez świnie wynosi około 20-40%. 
Co prawda, rozkład fosforu pod wpływem endogennej fitazy w jelicie grubym jest większy niż 
w jelicie cienkim, jednak uwolniony w tym odcinku pierwiastek wydalany jest z kałem. Dodatek 
fitazy w paszy wpływa na zwiększenie rozkładu fitynianów we wcześniejszych odcinkach prze-
wodu, a ponadto przyczynia się do lepszego trawienia białek i wykorzystania mikroelementów 
(Dodatki paszowe… 1995).

Ksylanaza, arabinoksylanaza oraz pektynaza, to enzymy należące do grupy pentozanaz. Mają 
one zastosowanie w przypadku mieszanek z dużym udziałem pszenicy, żyta i pszenżyta. Powo-
dem jest obecność w tych zbożach substancji antyżywieniowych arabinoksylanów, które utrudniają 
absorpcję białek, tłuszczów oraz części witamin.

Do pasz z udziałem nasion roślin motylkowych oraz śruty rzepakowej i sojowej zaleca się 
dodatek enzymów pektynazy, celulazy i hemicelulozy. Część hemiceluloz oraz celuloza nie roz-
puszczają się w wodzie i ulegają pęcznieniu w przewodzie pokarmowym.

Poprawa strawności paszy wiąże się z kilkoma istotnymi korzyściami. Pozwala na wzrost opła-
calności chowu poprzez większą dowolność w komponowaniu dawki pokarmowej oraz możliwość 
wykorzystania gorszej jakości komponentów, przy jednoczesnym ograniczeniu suplementacji. Po-
nadto przyczynia się ona do lepszej kondycji zwierząt oraz zmniejszenia ilości wydalonego, szkodli-
wego dla środowiska, fosforu i azotu. Jednakże ustalając dawkę, należy mieć na uwadze to, że żadne 
z norm żywieniowych nie uwzględniają działania enzymów na komponenty paszy i wynikającej 
z tego dodatkowej energii. Natomiast nadmiar energii może zaburzyć bilans białkowo energetyczny 
dawki, co spowoduje pogorszenie mięsności i większe otłuszczenie tusz (Nowak 2017).

3.3.	Nowe	trendy	w	badaniach	żywieniowych	

3.3.1.	Nutrigenetyka	i	nutrigenomika

W nowoczesnych badaniach żywieniowych coraz częściej podejmuje się próby analizy elemen-
tów aktywności genów związanej z tzw. czynnikami epigenetycznymi, kształtującymi genetyczną 
odpowiedź organizmu. Przypuszcza się, że jednym z takich bodźców są składniki pokarmowe 
zawarte w diecie. Jednym z ustaleń potwierdzonych badaniami jest fakt, że zmiany epigenetyczne 
wywołane dietą mogą być trwałe. Oznacza to, że określone nawyki żywieniowe i ich skutki zdro-
wotne mogą podlegać dziedziczeniu, a właściwie ujawnianiu się u potomstwa. 

Wydaje się, że uzyskanie informacji na płaszczyźnie pożywienie-genom pozwoli ustalić in-
dywidualną dietę zarówno dla ludzi, jak też poszczególnych gatunków lub grup produkcyjnych 
zwierząt gospodarskich, w tym również świni domowej. W badaniach naukowych coraz częściej 
przewijają się połączone z tym aspektem dwie podstawowe definicje: nutrigenetyka i nutrigeno-
mika, związane pochodzeniowo ze słowem nutrition – żywienie. Celem nutrigenetyki jest uzy-
skanie informacji z zakresu reakcji organizmu na składnik diety w powiązaniu z określonym 
polimorfizmem pojedynczego nukleotydu (SNP) danego genu lub markera genetycznego (Babicz 
i Grela 2013). 
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Nutrigenomika jest wiedzą, a przede wszystkim metodą poznawania związków przyczynowo 
- skutkowych między genetycznymi predyspozycjami konkretnego zwierzęcia, determinowanymi 
strukturą DNA i mechanizmami dziedziczenia epigenetycznego, a fizjologiczną reakcją organizmu 
na zróżnicowanie składu i właściwości paszy. Nutrigenomika bada zależności pomiędzy składni-
kami dawki pokarmowej a zróżnicowanym indywidualnie poziomem ekspresji genów. 

Dalekosiężnym celem nutrigenomiki jest opracowanie bardziej efektywnych, indywidualnych 
strategii żywienia świń, mających na celu zapobieganie chorobom i poprawę statusu zdrowotnego. 
Na bazie analizy genetycznej można byłoby stosować indywidualne żywienie zwierząt. W zależ-
ności od zmian w genomie można drogą żywieniową, poprzez dobór odpowiednich składników 
pokarmowych i biologicznie czynnych paszy, reagować na ryzyko chorób warunkowanych wie-
loma czynnikami. Poprzez zmianę diety czy składu komponentowego paszy z konkretnym geno-
typem można zapobiec lub powstrzymać złożoną, warunkowaną wieloma czynnikami chorobę 
(Niwińska i Majka 2015).

Zastosowanie czy też wykorzystanie nutrigenomiki w chowie i hodowli świń może się przy-
czynić do produkcji wieprzowiny jako żywności funkcjonalnej, która posiada składnik bądź skład-
niki wpływające na funkcje organizmu, najczęściej o działaniu prozdrowotnym. Nie należy jednak 
mylić zmian ekspresji genów, będących skutkiem działania czynników epigenetycznych (w tym 
żywienia), z uzyskaniem organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), które samoistnie nie 
pojawiłyby się w naturze, a swoje istnienie zawdzięczają celowemu działaniu człowieka z wyko-
rzystaniem inżynierii genetycznej (Pieszka i Pietras 2010).

Zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi molekularnych może już w niedalekiej przy-
szłości pozwolić na rozpoznanie i ustalenie substancji i związków zawartych w pożywieniu 
wpływających na genom ssaków. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie właściwej, indywi-
dualnej diety dostosowanej do genetycznych uwarunkowań funkcjonowania organizmu ludzi 
i zwierząt.

3.3.2.	Białko	ziemniaczane

Jak już wspomniano jako tzw. nieantybiotykowe stymulatory wzrostu stosuje się obecnie 
zioła i ich ekstrakty, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki i zakwaszacze. Taką rolę mogą też pełnić 
peptydy o aktywności przeciwdrobnoustrojowej – AMPs. Peptydy o aktywności przeciwdrob-
noustrojowej (AMPs) były izolowane z tkanek wielu organizmów. Stanowią one linię obrony 
przed patogenami u większości istot żywych. AMPs są niewielkimi cząsteczkami peptydowymi 
aktywnymi wobec wielu bakterii, zarówno Gram dodatnich, jak i Gram ujemnych oraz wobec 
grzybów patogennych. 

Jedna z nowszych odmian ziemniaka o nazwie „Gogu Valley” charakteryzuje się bardzo dużą 
odpornością na choroby oraz gnicie podczas przechowywania. W trakcie badań okazało się, że 
wyciąg komórkowy pozyskany z tej odmiany miał właściwości hamujące wzrost takich bakterii 
chorobotwórczych, jak Clostridium perfringens czy E. coli. Natomiast, co ciekawe, wyciąg ten sto-
sowany w żywieniu trzody chlewnej stymuluje z kolei wzrost bakterii z rodzaju Bifidobacterium 
i Lactobacillus, znanych jako mikroorganizmy pozytywnie wpływające na zdrowotność zwierząt 
(Jin i in. 2009). Proteiny zawarte w ziemniakach mają dobre właściwości odżywcze. Właściwo-
ści przeciwdrobnoustrojowe są zatem dodatkową bardzo cenną cechą, podobnie jak właściwości 
stymulujące wzrost pożytecznych bakterii kwasu mlekowego w jelitach zwierząt. Białko ziem-
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niaczane wytwarzane jest przez wielu producentów. Jego skład jest w zasadzie bardzo zbliżony, 
niezależnie od pochodzenia. Białko to, otrzymywane jest poprzez koagulację kwasowo-termiczną 
soku komórkowego pozyskiwanego z ziemniaków. Następnie, koagulat ten jest wstępnie odwad-
niany i suszony. Oprócz wielu aminokwasów, preparat białkowy z ziemniaków zawiera popiół, 
niewielkie ilości roślinnych substancji różnego typu oraz wodę w ilości do 10%. Co jednak bardzo 
ważne, białko ziemniaczane może również pozytywnie oddziaływać na zdrowotność zwierząt, 
przede wszystkim jako dodatek stymulujący ilość i rodzaj flory bakteryjnej, a także stymulujący 
mechanizmy odporności.

3.3.3.	Eubiotyki

Dominację bakterii probiotycznych w przewodzie pokarmowym zapewnia także jednoczesne 
stosowanie probiotyków i prebiotyków, czyli tak zwanych synbiotyków. Liczne wyniki badań wy-
kazały, że stosowanie synbiotyków jest bardziej efektywne niż podaż tych komponentów osobno. 
W ostatnich latach, obok synbiotyku, w ofercie różnych firm produkujących dodatki paszowe 
można spotkać nazwę eubiotyk. Definicja eubiotyku nie określa jego składu mikrobiologicznego 
ani jego funkcji. W nauce i praktyce pod nazwą eubiotyk funkcjonuje naturalny produkt stymulu-
jący trawienie u zwierząt gospodarskich zawierający obok pro i prebiotyku substancje biologicznie 
czynne jak choćby olejki eteryczne czy wyciągi z ziół. Eubiotyk nie tylko zastępuje antybiotyk, ale 
wpływa pozytywnie na mikroflorę przewodu pokarmowego.

Komplementarne dodatki eubiotyczne mogą działać zarówno miejscowo (bezpośrednio), jak 
i systemowo (pośrednio) poprzez: – stabilizację i utrzymanie równowagi flory bakteryjnej prze-
wodu pokarmowego; – poprawę spożycia, strawności i wykorzystania paszy; – poprawę wzrostu 
zwierząt; – poprawę odporności i zdrowotności zwierząt.

3.4.	Żywienie	ekologiczne

Jedną z gałęzi współczesnego chowu świń, której celem jest m.in. respektowanie dobrostanu 
i otrzymywanie wysokiej jakości produktów żywnościowych jest chów ekologiczny. W chowie 
tego typu dąży się do stworzenia świniom warunków możliwie najbardziej zbliżonych do natu-
ralnych, co jednocześnie znacząco obniża koszty chowu. Jest to jedna z zalet tego systemu, gdyż 
koszty całkowite w nim ponoszone stanowią 40-70% kosztów ponoszonych w systemie tradycyj-
nym. Ekologiczna produkcja zwierzęca to taka, w której szeroko pojęte środowisko (a więc suma 
czynników kształtujących jakość egzystencji zwierzęcia włącznie z żywieniem) pozbawione jest, 
w miarę możliwości, wpływu nieorganicznych związków chemicznych. 

We współczesnym chowie główną paszę w żywieniu świń są mieszanki pełnoporcjowe. Na-
tomiast jednym z podstawowych założeń chowu ekologicznego jest m.in. stały dostęp zwierząt 
do wybiegu lub pastwiska, a także udostępnienie świniom, obok pasz pełnoporcjowych, dodatku 
pasz objętościowych, zwłaszcza w okresie, gdy z powodów klimatycznych nie mają dostępu do 
okólników. Rolę taką może spełnić m.in. sianokiszonka z lucerny.

Lucerna będąca obok koniczyny czerwonej podstawową rośliną pastewną dostarcza rocznie 
40-50 ton zielonej masy z 1 ha, co odpowiada około 1,8 do 2,3 t/ha białka. Jej zielonka jest bardzo 
cenna w – suchej masie zawiera 18-26% białka ogólnego. Obecnie sianokiszonka z lucerny stano-
wi podstawę żywienia bydła, zwłaszcza w dużych gospodarstwach rolnych, które bardzo często 
prowadzą także chów trzody chlewnej, dlatego też może być ona wykorzystywana w żywieniu 
obu gatunków. 
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Obok lucerny rolę dodatku paszy objętościowej do mieszanki pełnoporcjowej w żywieniu świń 
rosnących może z powodzeniem spełniać kiszonka z kolb kukurydzy CCM. Pasza ta była szeroko 
propagowana w Polsce pod koniec lat 80. Zdecydowanych zwolenników tej paszy można było 
znaleźć przede wszystkim wśród producentów tuczników. Jednak zmiana technologii żywienia 
przyczyniła się do spadku zainteresowania tą kiszonką. Dynamiczny wzrost powierzchni uprawy 
kukurydzy obserwowany w naszym kraju w ostatnich 15 latach (o ponad 300%) może przyczynić 
się do powrotu CCM do diet dla tuczników.
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Możliwością zwiększenia opłacalności produkcji świń przy jednoczesnym braku bezpośred-
niego wpływu na kształtowanie cen jest obniżenie kosztów produkcji. Na opłacalność produkcji 
trzody chlewnej mają również wpływ podstawowe warunku chowu czyli dobrostan. Zapewnienie 
właściwych warunkach związanych z zagęszczeniem zwierząt w zależności od grup wiekowych 
i produkcyjnych, temperaturą, wilgotnością czy wentylacją ma również kluczowy wpływ na opła-
calność produkcji. Zagwarantowanie odpowiednich warunków dobrostanu ma z kolei bezpośred-
ni wpływ na minimalizację możliwości zawleczenia chorób zakaźnych trzody chlewnej, które 
w obecnej chwili odgrywają najważniejszą rolę w hodowli świń w kraju.

4.1	Aktualne	problemy	spowodowane	przez	choroby	wirusowe	świń	w	Polsce

Obecnie najważniejszymi jednostkami chorobowymi świń o etiologii wirusowej jest afrykański 
pomór świń (ASF), zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS), grypa świń (SI) oraz cirkowiroza 
świń spowodowana zakażeniami cirkowirusem typu 2 (PCV2). 

4.1.1.Afrykański	Pomór	Świń	(ASF)	

Jest olbrzymim zagrożeniem w produkcji trzody chlewnej wynikającym, nie tylko z gwałtow-
nego przebiegu choroby u zakażonych zwierząt, ale też głównie ze względu na konsekwencje 
administracyjne związane z zabijaniem wszystkich świń w ognisku choroby, koniecznością zabicia 
świń z tzw. stad kontaktowych w promieniu 3 km wokół ogniska oraz ograniczeniami w handlu 
krajowym i międzynarodowym. ASF jest chorobą wolno szerzącą się w stadzie, jednakże o bardzo 
wysokiej śmiertelności dochodzącej do 100 procent. Pomimo wieloletnich prób i wysiłków związa-
nych z opracowaniem skutecznej szczepionki jej dotychczasowy brak wymusza stosowanie jedynie 
urzędowych metod zwalczania tej choroby. Jedynym sposobem jest zapobieganie zawleczenia 
wirusa ze środowiska występowania wirusa (pól i lasów) na których występują dziki zakażone wi-
rusem ASF poprzez wdrożenie i ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Ze względu na istotność 
problemu związanego z ASF, o aktualnej sytuacji z nim związanej oraz metodach bioasekuracji, 
można zapoznać się w kolejnych podrozdziałach.

4.1.2.	Zespół	rozrodczo-oddechowy	świń	(PRRS)

Kolejnym istotnym problem wpływającym na opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju 
jest występowanie PRRS, szczególnie w przypadku wystąpienia choroby w stadach loch pro-
śnych, u których może dochodzić do poronień i rodzenia martwych płodów. PRRS może również 
objawiać się podwyższoną śmiertelnością u prosiąt przed odsadzeniem. Z kolei pośród prosiąt 
odsadzonych wirus PRRS może przez długi czas nie dawać charakterystycznych objawów kli-
nicznych, oprócz redukcji przyrostów, przez co stanowi znaczący czynnik wpływających na eko-
nomikę produkcji.

W związku z dużą presją związaną z potrzebą wdrożenia skutecznych metod profilaktyki 
i zwalczania PRRS głównymi nurtami strategii zwalczania tej choroby u trzody chlewnej jest 
zarządzanie organizacją produkcji świń. Podobnie, jak w przypadku ASF w przypadku PRRS 
bardzo istotne znaczenie ma przestrzeganie podstawowych przepisów bioasekuracji, w tym prze-
strzeganie zasady: całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (cpp-cpp), utrzymywanie 
poszczególnych grup wiekowych świń w różnych pomieszczeniach, czy też prawidłowo prowa-
dzone procesy czyszczenia i dezynfekcji. Szczepienia ochronne przeciwko PRRS chronią przed 
wystąpieniem objawów klinicznych choroby, jednakże nie przed zakażeniem patogennym szcze-
pem terenowym PRRSV. W tym obszarze podobnie, jak w przypadku profilaktyki innych chorób 
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wirusowych świń najbardziej skuteczne są szczepionki żywe zawierające atenuowany szczep wi-
rusa np. dostępne w obrocie handlowym szczepionki: Porcilis® PRRS (Merc), Ingelvac PRRS® MLV 
oraz Ingelvac PRRSFLEX® (Boehringer-Ingelheim), ReproCyc® PRRS-PLE (Boheringer-Ingelheim), 
Ingelvac PRRSATP®, Fostera® PRRS (Zoetis), Pyrsvac-183 (SYVA) Amervac-PRRS (Hipra). 

Celem zwalczania PRRS na fermie jest dążenie do stabilizacji stada, czyli przerwania łańcucha 
zakażenia wirusem, szczególnie pośród loch. Osiągnięcie tego statusu wymaga jednak żmudnej 
współpracy pomiędzy lekarzem weterynarii, hodowcą oraz laboratorium wykonującym badania 
diagnostyczne. Za stado stabilne przyjmuje się takie, w którym u loch można zidentyfikować ni-
skie miana przeciwciał przy jednoczesnym braku wirusa. 

4.1.3.	Grypa	Świń	(SI)

Grypa świń (SI) zwana również influenzą zazwyczaj występuje powszechnie w stadach trzody 
chlewnej i ze względu na niską śmiertelność, ale wysoką zachorowalność może być przyczyną 
poważnych konsekwencji ekonomicznych. Choroba zazwyczaj objawia się wysoką gorączką (po-
wyżej 41ºC), osiwieniem, kaszlem z dusznością oraz niekiedy wyciekiem z oczu i nosa. W związku 
z towarzyszącymi zakażeniami bakteryjnymi antybiotykoterapia prowadzi często do polepsze-
nia ogólnej kondycji świń w stadzie. Podobnie, jak w przypadku PRRS, grypa ma szczególne 
znaczenie w przypadku macior zakażonych wirusem, u których może powodować poronienia. 
Wyraźne jest również wychudzenie u prosiąt oraz zmniejszenie przyrostów w przypadku tuczni-
ków. Kluczowym elementem w zapobieganiu wystąpienia SI jest przestrzeganie przez hodowców 
podstawowych zasad bioasekuracji. W niektórych krajach stosowane są szczepionki zawierające 
inaktywowany antygen wirusa (Duphar, Suvaxyn, Gripork). 

4.1.4.	Cirkowirozy

Cirkowirozy świń określane również jako poodsadzeniowy, wielonarządowy zespół wynisz-
czający (PMWS) lub też zespół skórno-nerkowy (PDNS), czy też zespół oddechowy świń (PRDC) 
powodowane są przez cirkowirus świń typu 2 (PCV2). Z punktu widzenia ekonomii produkcji 
trzody chlewnej największe znaczenie ma PMWS, w przebiegu którego obserwuje się objawy ze 
strony układu oddechowego, zahamowanie przyrostów masy ciała i ogólne wyniszczenie. Śmier-
telność w przebiegu PMWS dochodzi do 30 procent. Zakażenia PCV2 są powszechne u trzody 
chlewnej, szczególnie w przypadku hodowli wielkotowarowej. Najczęściej zakażenie przebiega 
bezobjawowo, jednakże w przypadku występującej konifekcji wirusem PRRS, parwowirusem 
świń (PPV) lub patogenami bakteryjnymi, takimi jak Actinobacillus pleuropneumoniae (App) lub My-
coplasma hyopneumoniame (Mhp) dochodzi do rozwoju wieloczynnikowego zespołu chorobowego. 
Z uwagi na mieszaną etiologię w celu potwierdzenia PMWS i innych typów cirkowirozy świń 
niezbędna jest odpowiednia diagnostyka różnicowa, w tym laboratoryjna. W profilaktyce cirkowi-
rozy zaleca się stosowanie podstawowych zasad bioasekuracji, w tym unikanie mieszania zwierząt 
pomiędzy grupami, co może zwiększyć ryzyko transmisji wirusa. Duże znaczenie ma zapewnienie 
odpowiednich warunków hodowli składającej się na dobrostan. Ponadto w obrocie handlowym 
dostępne są szczepionki (Circovac, Suvaxyn, CircoFLEX) dla loch i loszek, warchlaków i prosiąt.

Podsumowując, zachowanie odpowiednich zasad bioasekuracji gospodarstw trzody chlewnej 
wraz z właściwym zarządzaniem stadem pozwala na uniknięcie zawleczenia większości z omówio-
nych i najważniejszych z ekonomicznego punktu widzenia chorób wirusowych świń. Odpowiednio 
wczesna i skuteczna diagnostyka tych chorób pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia, bądź 
też w przypadku chorób zwalczanych z urzędu – podjęcie odpowiednich kroków administracyjnych.
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4.2.	Afrykański	pomór	świń	(ASF)	w	Polsce	–	aktualna	sytuacja	epizootyczna	u	świń	
domowych	i	dzików

Afrykański pomór świń (ASF) jest jedną z najważniejszych epizootii trzody chlewnej w Eu-
ropie oraz w Rosji i Azji. Choroba ta ma znaczący wpływ na opłacalność produkcji świń, co jest 
spowodowane m.in. ograniczeniami w międzynarodowym handlu samymi zwierzętami oraz 
mięsem pochodzenia wieprzowego. ASF jest wirusową, zakaźną, chorobą świń i dzików, zwal-
czaną urzędowo i podlegająca obowiązkowi zgłaszania do Międzynarodowej Organizacji Zdro-
wia Zwierząt (OIE). Wirus ASF (ASFV) jest wysoce zakaźny, czego konsekwencją jest możliwość 
wywołania zakażenia świń bardzo niską dawką wirusa wynoszącą nawet 5 jednostek wirusa 
(miano ASFV wyraża się jako HAU – haemadsorption unit/mililitr). Pomimo wysokiej śmier-
telności występującej w przebiegu ASF u świń domowych, choroba ta charakteryzuje się niską 
zaraźliwością oraz powoli szerzy się pośród zakażonych zwierząt w stadzie. Pośród zakażonych 
dzików występuje pewien odsetek (w Polsce ok 1%) zwierząt, które przeżywają zakażenie wi-
rusem [Walczak M., i in., 2020]. W przebiegu ASF wyróżnia się 4 postacie kliniczne: nadostrą, 
ostrą, podostrą i przewlekłą [Sánchez-Vizcaíno J.M. i in., 2012, Kolbasov D. i in., 2018]. W krajach 
afrykańskich znane są przypadki subklinicznego, bezobjawowego przebiegu ASF pośród wolno-
żyjących świń (guźców i świń rzecznych). Dotychczas tego typu przebiegu choroby nie obser-
wowano ani w Polsce ani w innych państwach Europy, czy Azji w których ASF wystąpił u świń 
domowych. Przebieg choroby jest uzależniony od zjadliwości konkretnego szczepu, gatunku i rasy 
świń, oraz drogi zakażenia. Charakterystycznymi zmianami anatomopatologicznymi w ostrej po-
staci ASF jest splenomegalia oraz silne przekrwienie śledziony, której kolor wskutek silnej hemolizy 
krwinek czerwonych przybiera barwę ciemnofioletową [Sánchez-Vizcaíno J.M. i in., 2012, Walczak 
M., i in., 2020]. Często można zaobserwować powiększenie węzłów chłonnych, ogniska martwicze 
i wybroczyny na powierzchni nerek [Sánchez-Vizcaíno J.M. i in., 2012]. Pomimo, że ASF nie jest 
chorobą nową, stwierdzoną po raz pierwszy w 1921 roku w Kenii , jej kolejne „fale” epizootii wy-
stępowały w Afryce, na Półwyspie Iberyjskim (Hiszpania i Portugalia) od 1957 roku, a następnie 
w Europie Zachodniej czyli we Francji (1986), we Włoszech (1967-1969, 1993), na Malcie (1978), 
w Belgii (1985) i w Holandii (1986) a także na Kubie (1971, 1980), w Brazylii i Dominikanie (1978) 
[Sánchez-Vizcaíno J.M. i in., 2012, Arias, M., i in., 2018]. Od 1978 roku wirus występuje endemicznie 
na Sardynii u dzików oraz wolnożyjących świń, często nierejestrowanych zwanych potocznie brado 
[Sánchez-Vizcaíno J.M. i in., 2012, Arias, M., i in., 2018, Gallardo, C., i in., 2015].

Nowa era ASF, o bardzo dużym znaczeniu dla międzynarodowej produkcji oraz handlu trzodą 
chlewną rozpoczęła się w 2017 roku w Gruzji. Źródłem wirusa ASF były prawdopodobnie odpad-
ki spożywcze (zlewki) zanieczyszczone wirusem transportowane przez statek przewożący świnie 
z Mozambiku do portu Poti u wybrzeży Morza Czarnego. Następnie w ciągu kilku kolejnych lat – 
w 2012 roku ASF pojawił się na Białorusi i Ukrainie a następnie w 2014 roku w Estonii, na Litwie, 
Łotwie oraz finalnie również w Polsce [Pejsak, Z., i in., 2018, Śmietanka, K., i in., 2016]. 

Źródłem i rezerwuarem wirusa ASF w Rosji, oraz państwach Europy, w których ta choroba 
wystąpiła włączając Polskę były dziki europejskie (Sus scrofa scrofa). Gatunek ten posiada niezwy-
kle dużą zdolność przystosowania się do zróżnicowanych warunków środowiska i dostępności 
żywności, w związku z czym przez ostatnie kilkanaście lat obserwuje się ciągły wzrost populacji 
tych zwierząt [EFSA 2020,]. Według danych dotyczących przebiegu ASF sformułowanych przez 
Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności aktualny przebieg choroby na terenie Litwy, 
Łotwy i Estonii wskazuje na zmianę kierunku w przebiegu endemicznej formy choroby, co nie 
ma miejsca np. w przypadku naszego kraju [EFSA 2020, Frant, M., 2020]. Państwami Europy, 
w których w sposób skuteczny zwalczono ASF u dzików w czasie „nowej ery” ASF są Republika 
Czech oraz Belgia [OIE 2020]. Zwalczenie choroby w tych Państwach możliwe było ze względu na 
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„punktowy” (ang. hot-spot) charakter wprowadzenia choroby oraz dzięki radykalnym elementom 
zwalczania ASF poprzez zastosowanie ogrodzenia elektrycznego, repelentów przeciwko dzikom, czy 
też odłowowi dzików i strategii całkowitej depopulacji tych zwierząt na terenie występowania ASF. 

Po raz pierwszy w Polsce ASF stwierdzono u padłego dzika w lutym 2014 roku, w woj. 
podlaskim, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Białorusią [Pejsak, Z., i in., 2018, Śmietanka, 
K., i in., 2016]. Od tamtej pory ASF szerzy się w populacji dzików w sposób powolny lecz kon-
sekwentny w tempie około 10-15 na rok, co jest zgodne z wcześniejszymi opiniami EFSA [Śmie-
tanka, K., i in., 2016]. Niestety w 2016 wskutek działalności człowieka poprzez zakopanie w lesie 
świń padłych z powodu ASF wirus został zawleczony do powiatu monieckiego woj. podlaskiego. 
Kolejnym, trudnym do wytłumaczenia epizodem było też wprowadzenie wirusa do populacji 
dzików na terenie pow. warszawskiego i piaseczyńskiego w odległości ponad 120 km od stref 
związanych z występowaniem Polski [Pejsak, Z., i in., 2018, Frant, M., 2020]. W 2018 roku ASF 
stwierdzono u dzików na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w okolicy Obwodu Kaliningradz-
kiego. Fakt ten świadczy o braku granic w szerzeniu się chorób zakaźnych w tym ASF poprzez 
granice państw sąsiadujących, w których występują choroby zakaźne. Kolejnym, dramatycznym 
dla hodowli trzody chlewnej w Polsce wydarzeniem było wystąpienie ASF w listopadzie 2019 
roku u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym na zachodzie kraju, w gminie Sława w wo-
jewództwie lubuskim. 

W Polsce Zachodniej po raz pierwszy w historii zwalczania ASF wdrożono nowe środku 
w zwalczaniu ASF zaadaptowane po raz pierwszy przez Czechy oraz Belgię. Poprzez zastoso-
wanie ogrodzenia z tzw. „siatki leśnej” oraz zamknięciu przepustów dla zwierząt przy drogach 
ekspresowych i autostradach udało się przynajmniej częściowo „wyhamować” szerzenie się ASF 
w populacji dzików, w kierunkach północnym, południowym i wschodnim. 

4.2.1.	Świnie

Od 2014 roku w Polsce ogniska choroby stwierdza się prawie wyłącznie na terenie występo-
wania ASF u dzików (strefa czerwona, czyli część II według załącznika do decyzji Komisji Euro-
pejskiej 2014/709/KE). Podobnie w Polsce Zachodniej w marcu 2020 r. stwierdzono dwa ogniska 
ASF u świń w gospodarstwie, w którym utrzymywano 23 746 świń (6904 loch, 16037 prosiąt, 776 
warchlaków i 29 knurów), położonym w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie 
lubuskim. Drugie ognisko stwierdzono w gminie Dopiewo, w powiecie poznańskim w woj. Wiel-
kopolskim. Było to gospodarstwo kontaktowe z pierwszym ogniskiem, w związku z przemiesz-
czaniem świń. 

Łącznie w 2020 r. do dnia 25.08.2020 stwierdzono 66 ognisk ASF u świń, z czego 46 z nich 
wystąpiło na terenie województwa lubelskiego pośród małotowarowych (40) ale również wiel-
kotowarowych (6) stad trzody chlewnej, w których utrzymywano od 450-2648 świń. Z kolei 
w województwie podkarpackim w 2020 zanotowano 6 ognisk ASF w hodowli małotowarowej 
świń o wielkości gospodarstw od 1 do 35 świń. W 2020 roku ogniska ASF zanotowano również 
w województwach: warmińsko-mazurskim (6) w gospodarstwach utrzymujących od 28 do 855 
świń, lubuskim (3) w gospodarstwach liczących od 9 do 23766 świń, wielkopolskim (2) w gospo-
darstwach liczących 24 i 10074 świnie, w mazowieckim (2) w gospodarstwach utrzymujących 7 
i 26 świń oraz dolnośląskim (1) w gospodarstwie utrzymującym 23 świnie. Łącznie w ogniskach 
ASF w 2020 roku zabito 45749 świń, czyli o ponad 10 tysięcy świń więcej niż w 2019 roku, 
gdy w ogniskach ASF zabito 35319 tych zwierząt. Na podstawie powyższych wyników należy 
stwierdzić, iż podstawowe zasady bioasekuracji powinny być przedmiotem ulepszenia nie tylko 
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pośród hodowców utrzymujących kilka świń na użytek własny, ale również pośród właścicieli 
gospodarstw wielkotowarowych. W tym aspekcie nie ma znaczenia, czy są to gospodarstwa 
o pełnym cyklu produkcyjnym, tuczarnie, czy też stada zachowawcze, czego przykładem może 
być ognisko ASF w hodowli świń węgierskiej rasy Mangalica w woj. lubelskim. Nawet drobne 
uchybienia w zakresie dobrostanu i ochrony gospodarstw przed wniknięciem wirusa ASF mogą 
być przyczyną wystąpienia nowych ognisk choroby na terenie, gdzie epizoocja jest obecna w po-
pulacji dzików. Aktualną sytuację epizootyczną w Polsce związaną z występowaniem ognisk 
i przypadków ASF przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Ogniska i przypadki ASF w Polsce w 2020 roku. Czerwonymi punktami zaznaczono przypadki ASF u dzików, 
niebieskimi trójkątami ogniska ASF u trzody chlewnej. Stan na dzień 25.08.2020.

W województwie lubelskim na podstawie odległości pomiędzy gospodarstwami „kontaktowy-
mi”, w których stwierdzono ogniska ASF widoczny jest wpływ bezpośredniego sąsiedztwa gospo-
darstw, w których stwierdzono chorobę. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w powiatach: biłgoraj-
skim, hrubieszowskim, lubartowskim i zamojskim. Znamienne jest „sekwencyjne: występowanie 
ognisk w powiecie zamojskim, gdzie odległość pomiędzy gospodarstwami wynosiła od kilkuset 
metrów do około 1,5 km wzdłuż DK74 (rys. 2). Zależność ta wskazuje na istotną rolę podstawo-
wych zasad bioasekuracji zewnętrznej, wskazującej na zalecaną odległość gospodarstw trzody 
chlewnej wynoszącą 3 km. Kryterium to jest trudne do spełnienia w przypadku gospodarstw przy-
zagrodowych oraz małotowarowych, które w Polsce stanowią prawie 70 procent hodowli świń. 
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Rys. 2. Ogniska ASF u trzody chlewnej w 2020 roku na terenie powiatu zamojskiego w woj. lubelskim. Odległość po-
między gospodarstwami wynosiła od kilkuset metrów do około 1,5 km.

Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy potencjalnych źródeł wprowadzenia 
wirusa do gospodarstw trzody chlewnej 
najbardziej realna wydaje się hipoteza 
stosowania zanieczyszczonych wirusem 
maszyn rolniczych oraz sprzętu rolnicze-
go na terenie występowania ASF w po-
pulacji dzików (rys. 3).

Nie bez znaczenia jest również in-
tensyfikacja poruszania się hodowców 
pomiędzy obszarami polnymi i leśnymi, 
w których stwierdzano przypadki ASF 
u dzików oraz gospodarstwami trzody 
chlewnej. Ogniska pojawiły się szczegól-
nie w obszarze kilku powiatów o istotnym 
zagęszczeniu małych gospodarstw utrzy-
mujących trzodę chlewną, liczących od 
kilku do kilkunastu świń. Takie zagęszcze-
nie niestety prowokuje występowanie 
ognisk ASF, kiedy nawet jedno z nich bę-
dzie miało potwierdzoną obecność wirusa 
ASF. Dlatego też, podjęta przez Głównego 
Lekarza Weterynarii decyzja o większej 
konsekwencji w wyznaczaniu i ogranicza-
niu hodowli świń w tzw. gospodarstwach 
kontaktowych jest kluczową strategią  
w ograniczeniu „fal” ognisk w poszcze-
gólnych powiatach, w których wystąpiła 
ta choroba.

Rys. 3. Ogniska ASF u trzody chlewnej w 2020 roku na terenie 
woj. lubelskiego. Widoczne jest bezpośrednie sąsiedztwo przypad-
ków ASF u dzików (czerwone punkty) wokół stwierdzonych ognisk 
ASF u trzody chlewnej (niebieskie trójkąty).
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W związku z występowaniem intensywnych opadów atmosferycznych w lipcu b.r. sformuło-
wano również hipotezę dotyczącą możliwości przeniesienia wirusa z pól, na których występowały 
szczątki dzików padłych z powodu ASF do gospodarstw utrzymujących świnie. Hipoteza ta po-
mimo podobnych teorii z dochodzeń epizootycznych z Rumunii, czy też Litwy jest mniej praw-
dopodobna. Co prawda na podstawie badań eksperymentalnych prowadzonych w KLR ds. ASF 
w PIWet-PIB wykazano, iż okres przeżywalności (przetrwalności) wirusa ASF w wodzie jest nawet 
2-3 krotnie dłuższy w porównaniu do przeżywalności wirusa w glebie, sianie, czy na słomie. 

Dementując kolejną potencjalną przyczynę ognisk ASF w Polsce, na podstawie badań owadów 
z rodzin muchówkowych i bąkowatych pozyskanych z ognisk ASF w woj. lubelskim, podkarpac-
kim i warmińsko-mazurskim, które wystąpiły w latach 2019-2020 nie stwierdzono, aby mogły one 
być wektorem w szerzeniu się wirusa w Polsce.

Najbliższa przyszłość jest uwarunkowana ludzkimi zachowaniami. Rolnicy powinni być świa-
domi zagrożenia, jakie niesie ze sobą ASF. Tylko odpowiednia czujność w zakresie bioasekuracji, 
w celu zapobiegania zawleczenia wirusa ASF do gospodarstwa jest gwarantem sukcesu w mini-
malizowaniu pojawiania się nowych ognisk tej choroby.

W związku z występowaniem ognisk ASF u świń w gospodarstwach, realizowane są działania 
wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 754), obejmujące w szczególności:
• zabijanie świń w ogniskach ASF i bezpieczne przekazywanie zwłok padłych i zabitych świń do 

utylizacji;
• dezynfekcję wstępną i końcową w ogniskach ASF;
• bezpieczne usunięcie materiałów (w tym pasz i ściółki) nienadających się do skutecznej dekon-

taminacji;
• objęcie nadzorem gospodarstw kontaktowych i likwidację świń (jeżeli właściwy powiatowy 

lekarz weterynarii stwierdzi, iż jest to konieczne);
• wyznaczenie obszarów wokół ognisk ASF (zagrożonego o promieniu co najmniej 10 km i za-

wartego w nim obszaru zapowietrzonego o promieniu co najmniej 3 km), ustanowienie czaso-
wych zakazów i nakazów w obszarach, prowadzenie perlustracji w wyznaczonych obszarach;

• działania mające na celu uchylenie czasowych zakazów i nakazów w ustanowionych obszarach 
w terminach i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do występowania ognisk ASF u świń 
zależy zawsze przede wszystkim od skuteczności działań w zakresie zachowania podstawowych 
zasad bioasekuracji przez hodowców. Dane z analiz epizootycznych dowodzą, że główną przyczy-
ną występowania ognisk ASF w 2020 roku było niewystarczające zrozumienie tych zasad przez 
hodowców utrzymujących świnie na trenie tzw. strefy czerwonej. Jak wspominano we wstępie 
niniejszego opracowania ryzyko wprowadzenia wirusa do gospodarstwa dotyczy wszystkich ho-
dowców niezależnie od wielkości gospodarstwa i cyklu produkcji. Nie sposób nie apelować rów-
nież do myśliwych i innych odpowiedzialnych struktur za prowadzenie odstrzału dzików oraz 
odszukiwania i usuwania ze środowiska dzików padłych – o właściwe odpowiedzialne działania, 
których celem jest obniżenie, drastyczne obniżenie niedoszacowanej populacji dzików, które są 
wektorem i rezerwuarem ASF. Na podstawie badań filogenetycznych prowadzonych w KLR ds. 
ASF w PIWet-PIB stwierdzono wysokie podobieństwo szczepów wirusa izolowanych z ognisk 
ASF do szczepów izolowanych od dzików na terenie bezpośrednio sąsiadujących z gospodarstwa-
mi trzody chlewnej. Obserwacja ta wskazuje na środowiskowe pochodzenie wirusa, który w 2020 
roku był przyczyną fali ognisk u świń.
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4.2.2.	Dziki

Liczba przypadków ASF potwierdzonych od początku bieżącego (2020) roku wynosi ogółem 
3036 przypadków (Ryc.4), natomiast od początku epizoocji ASF w Polsce w 2014 roku stwierdzono 
łącznie 8873 przypadków. Najwięcej przypadków w 2020 roku stwierdzano w woj. warmińsko
-mazurskim (1094), lubuskim (738), lubelskim (598), podkarpackim (180), wielkopolskim (166), 
mazowieckim (148) podlaskim (89) i dolnośląskim (35). Pojedynczy przypadek ASF stwierdzono 
również w woj. pomorskim.

Ryc.4. Aktualnie aktywne obszary występowania ASF w Polsce u dzików i trzody chlewnej. Ogniska ASF u trzody 
chlewnej w 2020 roku na terenie woj. lubelskiego. Widoczne jest bezpośrednie sąsiedztwo przypadków ASF u dzików 
(czerwone punkty) wokół stwierdzonych ognisk ASF u trzody chlewnej (niebieskie trójkąty).

Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania epizootyczne w 2020 roku można wyróżnić 5 ob-
szarów występowania ASF u dzików w Polsce. Są to region woj. mazowieckiego, lubelskiego 
oraz woj. podkarpackiego, woj. podlaskiego, woj. warmińsko-mazurskiego oraz łączny obszar 
woj. lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Ponadto, biorąc pod uwagę przebieg choroby 
w latach 2014-2020 pomimo starań zwalczenia ASF w woj. podlaskim czy mazowieckim nadal 
występują mniej liczne przypadki tej choroby u dzików. Przyczyną tego zjawiska może być długi 
okres utrzymywania się zakaźnego wirusa w środowisku (do 2 lat) wraz ze zwłokami padłych 
dzików, których nie da się wyeliminować w 100%, jak również ciągła migracja dzików z terenów 
przyległych występowania choroby np. w woj. lubelskim, czy w przypadku Podlasia z woj. war-
mińsko-mazurskiego, które to jest w sposób ciągły „zasilane” dzikami zakażonymi ASF z terenu 
Obwodu Kaliningradzkiego.
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Problem występowania przypadków może być ograniczony poprzez intensywny odstrzał dzi-
ków na terenach otaczających obszar zakażenia w odległości 50-100 km oraz odstrzał indywidual-
ny, bez naganki w bezpośrednim epicentrum zakażenia, tj. 5 do 10 km wokół miejsca znalezienia 
padłego dzika. 

Ponadto według zaleceń EFSA w obszarach, gdzie stwierdzane są nowe przypadki ASF u dzi-
ków należy:
• położyć szczególny nacisk na poszukiwanie i utylizację zwłok padłych dzików, natomiast; 
• intensywny odstrzał powinien być prowadzony w odległości 50 km od epicentrum zakażenia; 
• na terenach sąsiadujących (5-10 km) z miejscem występowania przypadków należy wprowa-

dzić polowania indywidualne – najlepiej z użyciem tłumików i/lub termo- oraz noktowizji.

Rosnąca dynamicznie liczba przypadków oraz rozproszenie epizootii stwarzają sytuację, w któ-
rej koncentracja wirusa w obszarach leśnych i na polach jest coraz większa, większy jest także 
obszar występowania choroby.

Wypracowanie bardziej precyzyjnych metod szacowania wielkości populacji zwierząt łownych, 
a w szczególności dzików, które posłużą do osiągnięcia założonego celu w postaci uzyskania rze-
telnych informacji w zakresie rzeczywistej lub, co najmniej zbliżonej do stanu faktycznego, liczby 
dzików na terytorium Polski. Tylko takie dane mogą zagwarantować, że szacunkowe liczby zwie-
rząt przewidzianych do pozyskania w danym sezonie łowieckim nie będą tak znacznie odbiegały 
od stanu faktycznego, jak ma to miejsce obecnie, a tym samym uzyskanie poziomu 0,1 dzika/km 
kwadratowy. Wiadomym jest, iż w 2020 roku populacja dzików, podobnie jak innych gatunków 
zwierzyny łownej w Polsce uległa znacznemu powiększeniu, co jest m.in. efektem zaniechania 
polowań podczas pandemii spowodowanej COVID-19. Pośrednim efektem liczniejszej populacji 
dzików jest również rekordowa jak dotąd liczba przypadków – 3036 w 2020 w porównaniu do 
2313 w 2019 roku, nie wspominając o latach 2014-2018.

4.2.3.	Wnioski

• dotychczasowe ogniska ASF, które wystąpiły w 2020 roku znajdują się na obszarze zagrożenia 
(strefa czerwona) związana z występowaniem ASF u dzików,

• konieczne jest podjęcie maksymalnych działań związanych z wdrożeniem zasad bioasekuracji 
w hodowli trzody chlewnej we wszystkich gospodarstwach na terenie występowania ASF 
u dzików (woj. lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie, wielkopolskie, dol-
nośląskie, podlaskie i mazowieckie).

• tylko dalszy odstrzał redukcyjny oraz poszukiwanie i utylizacja szczątków dzików padłych z po-
wodu ASF może spowodować ograniczenie wystąpienia kolejnych ognisk ASF na terenie strefy 
związanej z ograniczeniami (część II wg. załącznika do Decyzji Komisji EU 2014/709/EU), 
okres pandemii COVID-19 z pewnością nie wpływa pozytywnie na prawidłową regulację li-
czebności populacji dzików na terenie RP,

• w realnej ocenie liczebności populacji dzików cenne mogą okazać się bezzałogowe statki po-
wietrzne (drony) wyposażone w nokto- i termowizyjne kamery oraz system zdalnej identyfi-
kacji gatunku tych zwierząt,

• konieczna jest organizacja cyklicznych spotkań dla hodowców trzody chlewnej uświadamia-
jących ryzyko zawleczenia ASF do hodowli trzody chlewnej na terenach występowania ASF 
u dzików, udział w tego typu spotkaniach powinni wziąć hodowcy ze wszystkich grup pro-
dukcji trzody chlewnej, ponieważ żadna z nich nie jest w pełni zabezpieczona przez możliwo-
ścią zwleczenia ASFV,
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• w przypadku braku podjęcia działań zmierzających ku redukcji populacji dzików może dojść 
do dalszej, powolnej ale konsekwentnej ekspansji tej choroby do województw sąsiadują-
cych, szczególnie z woj. warmińsko-mazurskim – w kierunku zachodnim, podkarpackim –  
w kierunku południowo wschodnim, oraz wielkopolskim i lubuskim we wszystkich kierun-
kach włączając możliwą introdukcję ASF wraz z migrującymi dzikami zakażonymi ASF na 
teren Republiki Niemiec. 

W tym aspekcie cenne wydają się być rozwiązania podjęte przez GIW w 2019 roku z zastoso-
waniem ogrodzeń z siatki leśnej, odłowni, repelentów zapachowych czy też ogrodzeń „elektrycz-
nych” wokół obszarów występowania ASF u dzików.

4.3.	Bioasekuracja	i	zasady	Dezynfekcji,	Dezynfekcji	i	Deratyzacji	–	teoria	a	praktyka
dr inż. Rodian Pawłowski, 

Dział Technologii Produkcji Rolniczej, WMODR w Olsztynie

Należy	pamiętać,	że	gospodarstwo,	które	nie	przestrzega	zasad	bioasekuracji	i	DDD,	stwarza	
istotne	zagrożenie	dla	innych	sąsiadujących	produkcji,	posiadających	odpowiednie	zabezpie-
czenia.	Wystąpienie	np.	ASF	chociażby	w	niewielkim	gospodarstwie,	skutkuje	wyznaczeniem	
obszarów	 zapowietrzonego	 i	 zagrożonego,	 na	 których	wszystkie	 sąsiadujące	 gospodarstwa	 -	
niezależnie	od	skali	produkcji	świń	–	są	narażone	na	restrykcje	sanitarne	i	straty	ekonomiczne.	

Wszystkie informacje dotyczące rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń i ogra-
niczeń związanych z występowaniem wirusa na danym obszarze spowodowały wprowadzenie 
w naszym kraju Programu, który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykań-
ski pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Głównym celem 
programu jest zastosowanie środków, zapewniających wzmocnienie ochrony terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przed ASF:
• Bioasekuracja gospodarstw i środków transportu, zapewniających utrzymanie na terenach 

uznanych za obszary wysokiego ryzyka ASF gospodarstw o najwyższym stopniu bioasekuracji,
• Monitoring i informowanie o sytuacji w związku z ASF.
• Depopulację dzików i usuwanie sztuk padłych.
• Rzetelna analiza badanych prób pod kątem obecności wirusa.
• Umożliwienie hodowcom dobrowolnej, czasowej rezygnacji z hodowli świń w przypadku nie-

spełnienia wymagań określonych w Programie bioasekuracji.
• Uzyskanie odszkodowania za ubite/zabite świnie przebywające w gospodarstwie (przy braku 

przesłanek do odmowy wypłacenia tych odszkodowań), oraz możliwość w przypadku dobro-
wolnej rezygnacji z utrzymywania świń uzyskania rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymy-
wanie świń w tym gospodarstwie do końca okresu obowiązywania Programu.

Powyższe tematy wśród interesariuszy, czyli rolników i producentów trzody chlewnej, leśni-
ków i myśliwych, inspekcji weterynaryjnej, a także przedstawicieli zakładów mięsnych budzą 
największe kontrowersje i są przedmiotem sporów. Niestety, jak zawsze racja leży po środku 
i oczywistym jest, że ze względu na społeczny i ekonomiczny wymiar, afrykański pomór świń 
jest tematem zapalnym. Jak czytaliśmy w poprzednich podrozdziałach afrykański pomór świń to 
szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki 
oraz dziki. Wirus ASF jest oporny na czynniki środowiskowe i w zależności od warunków może 
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przetrwać w krwi 18 tygodni, w odchodach od 60 do 100 dni w temperaturze pokojowej, w suro-
wym mięsie w temperaturze 4oC 150 dni, natomiast w mięsie mrożonym nawet ponad 1000 dni, 
w szpiku kostnym do 6 miesięcy, w gnijących tkankach świń lub dzików do 8 miesięcy. W związ-
ku z powyższym należy wyszukiwać i wdrażać te przepisy, które umożliwiają realizację założeń 
zwalczania ASF, w tym zasad bioasekuracji.

4.3.1.	Pojęcie	Bioasekuracji	

BIOASEKURACJA to sposób organizacji produkcji, który uniemożliwia bądź skutecznie ograni-
cza wprowadzenie i rozprzestrzenienie się czynników chorobotwórczych na terenie gospodarstwa. 
Bioasekurację ze względu na sposób jej prowadzenia i wektory szerzenia się chorób zakaźnych moż-
na podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. W oparciu o wektory, bioasekuracja obejmuje następujące 
elementy: lokalizację obiektu, środki transportu, ogrodzenie, ludzi i prowadzone przez nich czynno-
ści, ściółkę, paszę, zwierzęta towarzyszące, utylizację zwierząt padłych oraz zwalczanie szkodników.

Schemat 1. Elementy bioasekuracji zewnętrznej

Schemat 2. Elementy bioasekuracji wewnętrznej
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Pojęcie bioasekuracji w nomenklaturze zootechniczno-weterynaryjnej znane jest już od dawna, 
jednak zaczęto do niej przywiązywać większą wagę dopiero w sytuacji wystąpienia afrykańskie-
go pomoru świń. Wcześniej wspomniany „Program” bioasekuracji, zakłada prowadzenie szeregu 
działań informacyjnych i wdrożeniowych (prewencyjnych i profilaktycznych). Ponadto od 28 lute-
go 2018 roku przepisy dotyczące wprowadzania procedur i zasad bioasekuracji swym zasięgiem 
obejmują teren całego kraju. Od tego dnia weszło bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie środków podejmowanych w związ-
ku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. o tym samym tytule, które swymi zapisami obejmowały tylko 
obszary ochronne, obszary objęte ograniczeniami oraz obszary zagrożenia. 

Choć raport NIK z 2018 roku na temat realizacji programu bioasekuracji w latach 2015-2017 
nie był zadowalający (aż 74% gospodarstw nie posiadało odpowiednich zabezpieczeń), to obecnie 
na podstawie wyników przedstawianych przez pracowników inspekcji weterynaryjnej na szkole-
niach i konferencjach można powiedzieć o znacznej poprawie sytuacji związanej z bioasekuracją 
gospodarstw rolnych w naszym kraju. Inspekcja weterynaryjna kontrolując dane gospodarstwo 
skrupulatnie sprawdza dostosowanie się do poszczególnych wymogów wynikających z poszcze-
gólnych aktów prawnych, a w sytuacji niespełniania tych wymogów, wydaje pisemne zalecenia. 
Zalecenie te zostały także zweryfikowane przez praktykę, a rozwój technologii i techniki rolniczej 
poprzez dostarczanie nowych narzędzi i urządzeń pozwala na efektywniejszą walkę z wirusem 
ASF. Dla porównania przejazdowe maty dezynfekcyjne nie do końca sprawdziły się w dezyn-
fekcji pojazdów, natomiast lepszym rozwiązaniem stały się zadaszone niecki przejazdowe czy 
nowoczesne bramy dezynfekcyjne, które są w stanie odkażać każdą zewnętrzną płaszczyznę 
pojazdów od dachu poprzez drzwi, a na podwoziu i kołach kończąc. Należy przy tym jednak pa-
miętać, że samo odkażenie może być nieskuteczne, dlatego jednym z wymogów jest także mycie 
powierzchni, które będziemy odkażać. Znajdujące się np. na pojazdach lub bieżniku opon błoto 
może skutecznie zabezpieczyć rezerwuar wirusa przed środkiem dezynfekcyjnym. Coraz więk-
sza liczba producentów trzody chlewnej, spełniając rygorystyczne wymagania inspekcji wetery-
naryjnej zabezpiecza swoje gospodarstwo przed przedostawaniem się zwierząt dziko żyjących 
i towarzyszących, decyduje się na montaż ogrodzenia wokół całego gospodarstwa lub budynków 
inwentarskich. Wśród producentów rolnych zaczęto, także zwracać uwagę na możliwości reorga-
nizacji terenu gospodarstwa pod kątem wydzielenia stref białych i szarych, a także wprowadzać 
procedury i rozwiązania związane z kierunkiem poruszania się w budynkach inwentarskich i na 
terenie gospodarstwa. 

4.3.2.	Zasady	Dezynfekcji,	Dezynsekcji	i	Deratyzacji	

W dobie zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się ASF, rolnicy w swoich chlewniach 
zaczęli również wprowadzać nowoczesne metody dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (DDD) 
oraz stosować zasadę całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP), która sku-
tecznie pozwala na przerwanie łańcucha zakażeń między zwierzętami w chlewni. Przestrzeganie 
zasad DDD pomieszczeń inwentarskich stosuje się nie tylko w walce z zakażeniami wirusowymi, 
takimi jak ASF. Są one również istotnym narzędziem niszczącym zakażenia pochodzenia bakte-
ryjnego oraz grzybicznego (mykotoksyny). Wektorami tak natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
w rozprzestrzenianiu drobnoustrojów chorobotwórczych mogą być pracownicy budynków in-
wentarskich, gryzonie, owady, ptaki, środki transportu oraz użytkowany sprzęt. Wpływ na wiel-
kość oraz aktywność drobnoustrojów w pomieszczeniach inwentarskich zależy od temperatury 
oraz wilgotności powietrza, sprawności wentylacji, ściółki oraz długości cyklu produkcyjnego. 
Czynniki te wpływają na obniżenie odporności, pozwalając tym samym na wtargnięcie związków 
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chorobotwórczych do osłabionych organizmów zwierząt. Zasady DDD obiektów inwentarskich 
obejmują kilka rodzajów zabiegów technologicznych, gdyż nie mogą skupić się tylko i wyłącznie 
na jednym rozwiązaniu. Należy stosować metody zwalczania mieszane, które będą obejmowa-
ły stosowanie preparatów biologicznych, chemicznych i urządzeń mechanicznych. Ważnym jest 
aby zastosowanie odpowiednich technik było poprzedzone właściwą analizą, opierającą się na 
poszukaniu źródeł potencjalnych zagrożeń i ich skutecznej identyfikacji. Na sukces dezynfekcji, 
dezynsekcji i deratyzacji wpływa odpowiedni dobór metod i preparatów oraz dokładne i staran-
ne wykonanie następujących po sobie czynności, składających się na cały proces. Ważne jest, by 
preparaty do dezynfekcji i dezynsekcji miały jak najszerszy obszar działania, likwidując jedno-
cześnie bakterie, wirusy, grzyby a także insekty i pasożyty. Należy również pamiętać, iż w celu 
maksymalizacji skuteczności DDD w fermie, wszelkie działania powinno prowadzić się również 
w obrębie śluzy sanitarne, wybiegów, magazynów pasz, silosów, dróg, ramp oraz środków trans-
portu. Poszczególne elementy prowadzenia Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji mają swoją 
określoną rolę.

4.3.2.1.	Dezynfekcja

DEZYNFEKCJA jako sposób walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi: 
• Dezynfekcja zapobiegawcza – profilaktyczna – prowadzona w sposób ciągły lub okresowy 

związany z przemieszczaniem zwierząt między sektorami.
• Dezynfekcja wstępna – po potwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej,
• Dezynfekcja bieżąca (ogniskowa) – podczas występowania choroby zakaźnej,
• Dezynfekcja końcowa – kończąca zwalczanie choroby zakaźnej.

4.3.2.2.	Dezynsekcja

DEZYNSEKCJA jako sposób walki z owadami powinna uwzględniać:
• Identyfikacje i zwalczanie poszczególnych zagrożeń dla zwierząt: pasożytów i owadów (much, 

komarów, meszek, os, szerszeni, mrówek, karaluchów, prusaków, pcheł, pluskw, gryzków, ry-
bików cukrowych, pająków, roztoczy, kleszczy i innych)

• Identyfikacje i zwalczanie szkodników magazynowych: wołek zbożowy, rozkruszek mączny, 
strąkowiec, mkliki mączne, omacnica spichrzanka, mącznik młynarek i inne

• Dobór metod i montaż systemu zwalczania owadów.

4.3.2.3.	Deratyzacja

DERATYZACJA jako sposób walki z gryzoniami powinna polegać na: 
• Identyfikacji gryzoni – myszy, szczury, nornice. 
• Wyborze sposobu zwalczenia gryzoni.
• Montażu odpowiednich systemów zwalczania gryzoni.
• Obsłudze i serwisie urządzeń deratyzacyjnych – chwytacze, karmniki, pułapki, odstra-

szacze.

Obecnie na rynku oprócz wielu preparatów gwarantujących sukces prowadzenia DDD, dostęp-
nych jest także wiele urządzeń, które pozwalają na skuteczne rozprowadzanie substancji dezyn-
fekcyjnych i dezynsekcyjnych w pomieszczeniach inwentarskich i otoczeniu gospodarstwa. Są to 
m. in. zamgławiacze wózkowe, zamgławiacze ręczne, myjki ciśnieniowe z lancami o regulowanej 
długości pozwalające na dostęp do powierzchni znajdujących się na wysokościach, a także dezyn-
fekcyjne bramy przejazdowe. 
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Pojawia się także coraz więcej rozwiązań do dezynfekcji osobistej np. kombinezony i maski, 
przenośne zamgławiacze i prysznice terenowe, urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji obuwia 
oraz rąk, a także w celach bioasekuracyjnych pełne wyposażenie śluz sanitarnych i rozwiązań 
prewencyjnych (np. system ławeczkowy). 

Zamgławiacz
kompaktowy
(źródło: sanitbiotech.pl)

Zamgławiacz wózkowy
do dezynfekcji pomieszczeń
(źródło: sanitbiotech.pl)

Przejazdowa brama dezynfekcyjna, wraz z pompowaną 
wanną dezynfekcyjną (źródło: WMODR)

Stacjonarna brama dezynfekcyjna (unidoz.pl)

Urządzenie do dezynfekcji obuwia (źródło: unidoz.pl) Podział śluzy sanitarnej na strefy – „System ławeczko-
wy” (źródło: bondevennen.no)
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Do zwalczania gryzoni natomiast jest pełna gama karmników deratyzacyjnych, urządzeń od-
straszających (akustycznych, ultradźwiękowych, zapachowych i rażących).

4.4.	Obowiązki	hodowców	 i	producentów	 trzody	 chlewnej	w	zakresie	bioasekuracji	
gospodarstw	wynikające	z	przepisów	prawa.	

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM w Olsztynie

Jak już wcześniej wspomniano bioasekuracja polega na takiej organizacji i kierowaniu pro-
dukcją, która uniemożliwia lub istotnie ogranicza możliwości wprowadzenia drobnoustrojów 
chorobotwórczych na teren chlewni. Program bioasekuracji jest skuteczny, kiedy stanowi solidną 
barierę dla przenikania zarazków. Istotnym elementem bioasekuracji jest także poddawanie zaku-
pionych zwierząt do stada kwarantannie. Celem kwarantanny jest monitorowanie zdrowia świń 
wprowadzanych do stada. Pomieszczenia do izolacji powinny być użytkowane według zasady 
„całe pomieszczenia pełne – całe pomieszczenia puste” i znajdować się w innym budynku, jeżeli 
jest to możliwe to poza gospodarstwem, gdzie utrzymywane są inne świnie. Czas kwarantan-
ny - im jest dłuższy, tym dokładniejsza jest kontrola i większe bezpieczeństwo wprowadzania 
zdrowych świń. Minimalny czas kwarantanny powinien wynosić 4 tygodnie. Zalecany jest jednak 
okres 6-8 tygodni.

Elektryczna pułapka na gryzonie
(źródło: odstraszanie.pl)

Ultradźwiękowy odstraszacz na gryzonie
(źródło: linarem.pl)

Lp.
Data

i godzina 
wjazdu

Numer rejestracyjny 
pojazdu 

i/lub nazwa
podmiotu

wjeżdżającego
do gospodarstwa 

Cel wjazdu
(np. kupno/

sprzedaż świń, 
odbiór padłych 

zwierząt)

Informacje o miejscu 
ostatniego pobytu danego 

pojazdu/podmiotu
przed wjazdem

do gospodarstwa
(jeśli wiadomo) 

Podpis osoby 
odpowiedzialnej
za prowadzenie 

rejestru

1 12.08.2020 NO12345,Transport 
zwierząt Kowalski Sprzedaż świń Zakłady mięsne Kowalski

2

3

Tabela 1. Wzór rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa
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Nowym wyzwaniem, z którym od niedawna mierzy się każdy producent świń jest posiadanie 
i prowadzenie dokumentacji w zakresie przemieszczania się w obrębie gospodarstwa osób, pojaz-
dów czy czynności związanych z zabezpieczeniem i sprzątaniem budynków inwentarskich. Pro-
ducent trzody chlewnej zobowiązany jest do prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu 
świń wjeżdżających na teren gospodarstwa (tab. 1) oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń (tab. 2), 
w których są utrzymywane świnie. 

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na posiadaczy trzody chlewnej obciążającym czasowo i fi-
nansowo każdego producenta trzody chlewnej, jest zabezpieczenia budynku, w którym są utrzy-
mywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Okna w chlewni 
należy zabezpieczyć siatkami, drzwi wejściowe powinny mieć mechanizmy samozamykające lub 
powinny być zawsze zamykane, a ściany i drzwi obiektu powinny zapewnić szczelne, by tą drogą 
nie doszło do wnikania zwierząt z zewnątrz. Sprawdzanie szczelności budynków należy wykony-
wać cyklicznie co 2 tygodnie, fakt ten należy odnotować w dokumentacji (tab. 3). 
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1 12.08.2020 Jan
Kowalski

Inspekcja 
weterynaryjna

Kontrola 
obiektu

Nie
dotyczy 18.09.2018 tak

2

3

Tabela 2. Wzór rejestru osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
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Tabela 3. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt domowych i wolnożyjących
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Osoby wchodzące do budynków inwentarskich przed podjęciem czynności związanych z ob-
sługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, zobowiązane są do zastosowania środków higieny 
niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym mycia i odkażania rąk (preparatami 
do dezynfekcji rąk dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski) oraz oczyszczania, mycia i odkaża-
nie obuwia. Przed wejściem do pomieszczeń w których utrzymywane są zwierzęta należy zmienić 
obuwie oraz odzież roboczą lub założyć kombinezon jednorazowy.

Rolnik zobowiązany jest w ramach wprowadzonych przepisów do bieżącego oczyszczania 
i odkażania narzędzi oraz sprzętów. Wszelkiego rodzaju narzędzia wykorzystywane do obsługi 
stada świń powinny być używane tylko w jednym gospodarstwie, a idealnym rozwiązaniem jest 
używanie osobno narzędzi w każdym z posiadanych budynków. Należy pamiętać, że skuteczne 
zdezynfekowanie narzędzi możliwe jest tylko i wyłącznie, jeżeli będą pozbawione one jakichkol-
wiek pozostałości odchodów lub paszy. Sprzęt używany do transportu zwierząt powinien być 
czyszczony po każdorazowym użyciu, a do ewidencji prowadzonych czynności należy prowadzić 
odpowiednią dokumentację (tab. 4). 

Od 28 lutego 2018 roku każdy posiadacz świń powinien sporządzać spis zwierząt oraz na 
bieżąco go aktualizować. Spis aktualizuje się po każdym zaistniałym zdarzeniu zmieniającym stan 
liczbowy stada wynikającego ze sprzedaży, kupna, padnięcia itp., ale także podczas przeklasyfiko-
wania zwierząt z poszczególnych grup wiekowych np.: prosięta przekwalifikowane na warchlaki, 
a warchlaki na tuczniki (tab. 5).

Ze względu na to, iż tusze dzików, części tusz dzików, trofea, zwłoki dzików, produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów jak 
również sprzęt używany w lesie podczas polowania, prac leśnym może być wektorem przeniesie-
nia ASF do chlewni wprowadzono zakaz ich wnoszenia i wwożenia do gospodarstwa. 

Data
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Tabela 4. Przykładowy wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Data spisu Liczba 
prosiąt 

Liczba
warchlaków 

Liczba 
tuczników 

Liczba
loch 

Liczba 
loszek 

Liczba 
knurów 

Liczba 
knurków

Podpis 
osoby

spisującej

28.08.2018 190 370 900 100 25 0 0

Tabela 5. Przykładowy spis świń w gospodarstwie
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Kolejnym zakazem mającym na celu poprawę walki z ASF jaki został nałożony na rolników 
posiadających świnie i osoby zajmujące się obsługa zwierząt, jest zakaz wykonywania czynności 
związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polo-
waniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. Uczestnictwo w takim zdarzeniu powinno 
zostać odnotwane.

Przyczyna wystąpienia ASF w stadzie może być słoma pochodząca z obszaru, w którym wy-
stępuje ta choroba u dzików lub trzody chlewnej. Z tego względu zakaz wykorzystywania w po-
mieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej 
z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce 
w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co 
najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem. Ze względu na to, iż ASF nie stanowi zagrożenia 
dla innych gatunków zwierząt gospodarskich słoma z tych terenów może być wykorzystywana 
w ich produkcji.

Jak już wcześniej wspomniano, wirus ASF może zostać wprowadzony do stada z zielonką 
zanieczyszczoną wirusem dlatego też wprowadzono zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem 
pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że poddane zo-
staną obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla 
dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiatowi lekarze weterynarii (ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt) w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań: będzie wydawał decyzje ad-
ministracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy; lub będą mogli 
wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospo-
darstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, 
czy też ubojowi na użytek własny; będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń 
i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie 5 miesięcy (za ubite 
lub zabite świnie rolnikowi nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa). Gospo-
darstwo na które nałożono decyzję o zakazie utrzymywania świń, nie wcześniej jednak niż przed 
upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, producent może zgłosić 
do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola 
weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie 
zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą 
utrzymywania w tym gospodarstwie świń. 

Należy zawsze pamiętać, że wystąpienie ASF na danym terenie powoduje restrykcje i wiąże się 
z koniecznością likwidacji zakażonych stad oraz wprowadzeniem obszarów ryzyka, co pociąga to 
za sobą nieodwracalne skutki ekonomiczne i społeczne. Za ochronę stada przed wirusem afrykań-
skiego pomoru świń odpowiada przede wszystkim właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć 
takie działania, które nie dopuszczą do pojawienia się choroby na terenie fermy.
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Dobrostan zwierząt w sposób bezpośredni lub pośredni warunkuje produkcyjność i zdrowot-
ność zwierząt gospodarskich oraz wpływa na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (Broom 
1991, Duncan 1996, Kołacz i Bodak 1999). Zagadnienie dobrostanu zwierząt pojawia się w róż-
nych przepisach i uregulowaniach prawnych odnośnie hodowli, chowu, użytkowania i ochrony 
zwierząt gospodarskich. Również w ostatnich latach społeczeństwo coraz bardziej interesuje się 
warunkami, w jakich utrzymywane są i użytkowane zwierzęta gospodarskie.

Pojęcie dobrostanu nie jest łatwe do zdefiniowania, ponieważ ściśle wiąże się z takimi ter-
minami biologicznymi, jak stres, adaptacja, kondycja i homeostaza czy wzbogacone i zubożone 
środowisko życia. Dotyczy organizmu jako całości i dotyczy wszystkich jego funkcji, od reakcji 
psychicznych (emocje, odczucia) do zjawisk zachodzących na poziomie komórkowym. Interak-
cje między różnymi poziomami dobrostanu a równowagą biologiczną organizmu dotyczą całego 
okresu życia i podlegają wpływom środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. 

Podczas trwających dyskusji na temat dobrostanu pojawiały się różne jego definicje. Baerends 
(1978, za Jezierski i Kopowski 1997) określił dobrostan zwierząt jako sytuację, w której bodźce 
i informacje środowiskowe, działające na system nerwowy, mieszczą się w zakresie wielkości ak-
ceptowanych przez organizm. Bardziej złożone definicje włączają aspekt emocjonalny i psychiczny, 
a także odczucia zwierząt:
• Hughes i Duncan (1988, za Kołacz i Bodak 1999) – dobrostan jest to stan zdrowia fizycznego 

i psychicznego, osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku; 
• Meyer (1984, cyt. za Jezierski i Kopowski 1997) – stan charakteryzujący się zaspokojeniem 

wszystkich gatunkowo specyficznych i indywidualnych potrzeb życiowych, który może być 
utrzymywany przez dłuższy czas dzięki nieskrępowanemu przebiegowi wszystkich funkcji 
organizmu;

• Broom (1986) – dobrostan jest takim stanem ustroju, w którym zwierzę potrafi „dawać sobie 
radę” lub „uporać się” (coping) z czynnikami występującymi w jego środowisku. Zdolność 
„coping” związana jest z funkcjami struktur mózgu, które synchronizują informacje pochodzą-
ce ze środowiska zewnętrznego z aktywnością metaboliczną ustroju.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) w 2008 roku przyjęła następującą definicję: 
„Dobrostan zwierząt oznacza, w jakim stopniu zwierzę radzi sobie w warunkach, w jakich żyje. 
Dobrostan zwierząt określa się jako dobry, jeżeli (według kryteriów naukowych) zwierzę jest 
zdrowe, zadowolone, dobrze odżywione, bezpieczne, potrafi wyrażać wrodzone zachowania 
i jeżeli nie odczuwa takich nieprzyjemnych stanów, jak: ból, strach czy wyczerpanie. Dobrostan 
zwierząt wymaga profilaktyki i opieki weterynaryjnej, odpowiednich pomieszczeń, warunków 
chowu, żywienia, transportu, jak też humanitarnego sposobu uboju. Dobrostan zwierząt określa 
stan zwierzęcia; traktowanie zwierząt obejmuje takie terminy, jak: opieka nad zwierzęciem, wa-
runki chowu i humanitarne traktowanie” (Truszczyński i Kołacz 2009). Tak więc utrzymując zwie-
rzęta gospodarskie należy zapewnić im takie warunki chowu, które będą zapewniać im właściwy 
poziom dobrostanu, który będzie zaspakajać ich potrzeby biologiczne i behawioralne a zwierzęta 
będą adaptowały się bez problemów do zmian zachodzących w ich środowisku. 

W procesie udomowienia zwierząt gospodarskich, zmiany w morfologii, fizjologii i zachowa-
niu się zwierząt oraz zmiany w chowie powodujące zwiększenie się ich wydajności zachodziły 
bardzo wolno, umożliwiając stopniowe ich adaptowanie się do zachodzących zmian (Empel 1999). 
Wyraźne zintensyfikowanie chowu zwierząt nastąpiło w XIX wieku, kiedy to wyhodowano liczne 
nowe rasy, zróżnicowane pod względem budowy i użytkowości, które intensywniej żywione coraz 
więcej czasu spędzały w pomieszczeniach. W XX wieku, gdy zaczęto wprowadzać różne tech-
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nologie chowu intensywnego sytuacja zwierząt jeszcze bardziej się zmieniła. Technologie chowu 
intensywnego charakteryzowały się dużym zagęszczeniem zwierząt, utrzymaniem bezściołowym 
czy w bateriach, wyeliminowaniem pastwisk oraz wybiegów, ograniczeniem możliwości ruchu, 
wysokim stopniem mechanizacji, a ponadto koniecznością wielu manipulacji i zabiegów (kolczy-
kowanie, kastracja, obcinanie ogonków, kiełków, dziobów itd.). 

Większość technologii chowu wielkostadnego jak również wykonywane zabiegi nie zawsze 
należą do przyjaznych dla zwierząt, często są przyczyną stresów, zaburzeń w sferze emocjonalnej, 
w efekcie powodując obniżenie wyników produkcyjnych, rozrodczych i zdrowotnych. Długotrwa-
łe niezaspokojenie potrzeb związanych ze sferą somatyczną, zwanych potrzebami biologicznymi, 
prowadzi do zaburzeń metabolizmu, choroby a nawet śmierci. Długotrwałe niezaspokojenie po-
trzeb związanych ze sferą psychiczną, zwanych potrzebami behawioralnymi, wywołuje frustrację 
i cierpienie, objawiające się nietypowymi formami zachowania się (Empel 1999). Ponadto techno-
logie chowu intensywnego okazały się ogromnym obciążeniem dla środowiska. Po wprowadzeniu 
nowych technologii, już na przełomie lat 60-tych ubiegłego wieku, hodowcy i lekarze weterynarii 
zauważyli związki między nowymi metodami chowu zwierząt, a obniżaniem się standardów 
higienicznych i wzrostem występowania niektórych schorzeń (schorzeń o technologicznej, środo-
wiskowej etiologii). Przeprowadzone później badania i obserwacje wykazały, że istnieje potrzeba 
dostosowywania rozwiązań technicznych do potrzeb zwierząt oraz że istnieje potrzeba wnikliwej 
oceny nowych technologii i systemów utrzymania zwierząt z uwzględnieniem ich potrzeb. 

Główne założenia dobrostanu zwierząt gospodarskich ujęte zostały w Kodeksie Dobrostanu 
Zwierząt Gospodarskich (Cods for the Welfare of Livestock) opublikowanym w 1983 roku (Kołacz 
i Dobrzański 2019). Przedstawione w Kodeksie wymogi dobrostanu stanowią zbiór najbardziej 
podstawowych zasad odnośnie postępowania ze zwierzętami i nakazują, by zwierzęta były:
• wolne od głodu i pragnienia – przez zapewnienie im świeżej wody i paszy zabezpieczających 

ich potrzeby w zakresie dobrej zdrowotności, wzrostu i żywotności;
• wolne od dyskomfortu – przez zabezpieczenie im schronienia, optymalnych warunków środo-

wiska i wygodnej powierzchni legowiska do wypoczynku;
• wolne od bólu, urazów i chorób – przez zapewnienie im odpowiedniej prewencji, profilaktyki, 

szybkiej diagnostyki i leczenia;
• zdolne do wyrażania normalnego behawioru – przez zapewnienie im odpowiedniego i właści-

wego składu socjalnego w grupie;
• wolne od strachu i stresu – poprzez eliminacje czynników powodujących stres.

Złożoność pojęcia dobrostan stwarza problem ustalenia obiektywnych kryteriów jego oceny, 
dlatego do tego celu należy wykorzystywać możliwie szeroki wachlarz wskaźników uwzględnia-
jących kryteria obiektywne: diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, pomiary makro i mikroklimatu, 
analizy statystyczne, badania etologiczne oraz kryteria subiektywne: prowadzone na bieżąco ob-
serwacje zachowania zwierząt i indywidualne odczucie stanu środowiska (Kołacz i Bodak 1999).

Wskaźniki	(kryteria)	oceny	dobrostanu (Jezierski i Kopowski 1997, Kołacz i Bodak 1999, Ko-
łacz i Dobrzański 2019) mogą mieć więc różny charakter i można je podzielić na kilka grup: 
•	 fizjologiczne – wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi, temperatura ciała, ciśnienie 

krwi i tętno;
•	 behawioralne – obserwacje zachowań zwierząt w określonych warunkach środowiska;
•	 zdrowotne	(weterynaryjne)	–	zachorowalność, śmiertelność;
•	 produkcyjne (zootechniczne) – wygląd zwierzęcia i jego kondycja, uszkodzenia ciała, produk-

cyjność czy rozrodczość.
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W szacowaniu dobrostanu ważne jest również kryterium	etyczne, związane ze zmianą punktu 
odniesienia do zwierząt, które z przedmiotu produkcji stają się podmiotem zdolnym do odczu-
wania cierpienia.

Urazogenność i awaryjność urządzeń, stosowanie materiałów nieobojętnych dla zdrowia lub 
nawet toksycznych, jak również wadliwe rozwiązania funkcjonalne w budynkach inwentarskich 
oraz zaniedbania w zakresie prewencji i profilaktyki stanowią poważne zagrożenie dobrostanu 
zwierząt. Dlatego wśród wskaźników produkcyjnych możemy wyodrębnić jeszcze kilka dodatko-
wych kryteriów	uzupełniających	(Kołacz i Bodak 1999). Będą to kryteria związane z parametra-
mi techniczno-technologicznymi budynków inwentarskich (ciepłochronność przegród konstruk-
cyjnych, rodzaj materiałów użytych do budowy obiektów inwentarskich i konstrukcji urządzeń, 
sprawność systemów wentylacyjnych i grzewczych), rodzaj podłogi i materiału ściołowego, do-
stępna powierzchnia dla zwierząt oraz sposób ograniczania swobody zwierząt. 

Biorąc pod uwagę obecne wymogi prawne w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich oraz 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności, można wyodrębnić wśród uzupełniających wskaź-
ników dobrostanu również grupę wskaźników	higienicznych,	które także decydują o poziomie 
dobrostanu, a tym samym o stanie zdrowia i produkcyjności zwierząt. Będą to głównie: warunki 
termiczno-wilgotnościowe panujące w pomieszczeniach inwentarskich wraz z wskaźnikami do-
datkowymi (temperatura odczuwalna, ochładzanie, ruch powietrza), poziom zanieczyszczeń po-
wietrza (mikrobiologiczne, pyłowe oraz gazowe – zwłaszcza amoniak), jakość ściółki oraz jakość 
stosowanych pasz i wody (Wójcik i in. 2017, Wójcik i in. 2019). Za wskaźniki higieniczne możemy 
uznać również zabiegi mające na celu unieszkodliwienie potencjalnych źródeł zakażenia zwierząt, 
takie jak: dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. W końcowej fazie utrzymania zwierząt gospo-
darskich istotny wpływ na ich dobrostan ma obrót przedubojowy, którego głównym elementem 
jest transport.

Można stwierdzić, że nie ma jednego, pojedynczego i obiektywnego kryterium, na którym 
można by się oprzeć oceniając dany system chowu pod kątem dobrostanu zwierząt. Każde z wy-
mienionych kryteriów, brane pojedynczo pod uwagę, może być nieadekwatne, dlatego też ocenia-
jąc dobrostan należy uwzględniać możliwie dużą ich liczbę.

Dobrostan może przybierać różne poziomy: od wysokiego, poprzez obniżony do niskiego po-
ziom dobrostanu (Broom 1991, 1997). Wysoki poziom dobrostanu to m.in.:
• prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt; 
• wysoka płodność i plenność oraz wysoka produkcyjność;
• dobry stan zdrowia i utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych;
• przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania.

W kontaktach ze zwierzętami zwracają jednak naszą uwagę przede wszystkim oznaki obniżo-
nego i niskiego poziomu dobrostanu, którego objawy behawioralne, fizjologiczne i patologiczne są 
bardziej widoczne. Niski poziom dobrostanu to:
• obniżona zdolność wzrostu i rozwoju zwierząt;
• uszkodzenia ciała (urazogenność środowiska); 
• obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych;
• ograniczenia w przejawianiu naturalnych reakcji behawioralnych;
• patologie behawioralne (stereotypie);
• obniżenie odporności i choroby.
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Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele kryteriów oceny poziomu dobrostanu, konieczne jest opra-
cowanie metod, które w sposób możliwie jak najbardziej obiektywny oceniałyby dany system 
chowu pod kątem dobrostanu zwierząt. Musimy brać pod uwagę, że każdy z wymienionych 
wcześniej wskaźników, brany pojedynczo pod uwagę, może być nieadekwatny, dlatego też oce-
niając dobrostan należy uwzględniać możliwie dużą liczbę wskaźników. Opracowywane od lat 
osiemdziesiątych metody opisowo-punktowe (m.in. metoda TGI 35L i TGI 200) uwzględniają do 
oceny poziomu dobrostanu trzy kategorie parametrów: dotyczące środowiska bytowania zwierząt, 
dotyczące samego zwierzęcia i dotyczące zarządzania i opieki nad zwierzętami (Aerts i in., 2006, 
Bartussek 1999, Bracke i in., 2001, Johnsen i in., 2001, Sundrum i in. 1994).

Unia Europejska przykłada ogromną wagę do propagowania założeń dobrostanu i możliwości 
jego oceny. Efektem podejmowanych przez UE działań, była realizacja w 6. i 7. Programie Ramo-
wym projektów badawczych: Welfare Quality® i Animal Welfare Indicators (AWIN 2015), w efek-
cie których zostały opracowane protokoły oceny dobrostanu dla zwierząt gospodarskich, w tym 
dla świń (Welfare Quality 2009). Ocena dobrostanu obejmuje 12. kryteriów przyporządkowanych 
do czterech obszarów: żywienie, budynek, zdrowie i zachowanie zwierząt. Każde kryterium jest 
punktowane a suma punktów umożliwia dopiero ocenę dobrostanu zwierząt.

Założenia Kodeksu Dobrostanu Zwierząt dały również impuls do opracowania nowych, 
uwzględniających potrzeby zwierząt, europejskich aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt 
gospodarskich. W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym ochronę zwierząt, jest 
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 111, poz. 724, tekst jedno-
lity Dz. U. 2020, poz. 638), która w rozdziale trzecim podaje podstawowe zasady ochrony zwierząt 
gospodarskich, według których zwierzętom gospodarskim należy zapewnić opiekę i właściwe wa-
runki bytowania, a warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszko-
dzeń ciała lub innych cierpień. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku wdraża postanowienia 
Dyrektyw i wykonuje postanowienia Rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczące ochrony zwierząt. 

Aktami wykonawczymi do Ustawy o ochronie zwierząt są dwa rozporządzenia: Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i spo-
sobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 wraz 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 
czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodar-
skich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2010, nr 116, poz. 778, tekst jednolity 2019, poz. 1966 wraz z późn. zm.). Rozporządzenia 
te określają minimalne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich, odrębnie dla każdego 
gatunku, wieku i stanu fizjologicznego tych zwierząt, w tym obsadę zwierząt w zależności od 
systemów utrzymywania. 

Obecnie najbardziej popularnym rozumieniem dobrostanu zwierząt jest zapewnienie im mi-
nimalnych warunków utrzymania, które zawarte są w wyżej wymienionych aktach prawnych. 
Jednak ich spełnienie, gwarantuje tylko podstawowy poziom dobrostanu zwierząt. Zgodnie 
z Ustawą o ochronie zwierząt, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, zo-
stał powierzony Inspekcji Weterynaryjnej, która w oparciu o listy kontrolne SPIWET prowadzi 
kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod kątem spełniania wymogów 
dobrostanu. Dodatkowym bodźcem do dbałości o dobrostan zwierząt jest powiązanie od 1 stycz-
nia 2013 roku, wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnieniem wymogów do-
brostanu zwierząt.
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5.1.	Wskaźniki	oceny	poziomu	dobrostanu

5.1.1.	Wskaźniki	fizjologiczne

Z definicji dobrostanu wynika, że stan ten jest przeciwstawny stresowi. Rozwój reakcji stre-
sowych w sposób jednoznaczny kojarzy się z obniżonym lub niskim poziomem dobrostanu. Wy-
znaczenie wyraźnej granicy między stresem i dobrostanem nie jest tak łatwe, jak wynikałoby to 
z samych tylko definicji (Kołacz i Dobrzański 2019). Współczesne rasy trzody chlewnej, ukierun-
kowane na wysoką produkcyjność stały się bardzo wymagające w zakresie warunków utrzyma-
nia, żywienia i obsługi. Jednocześnie wykazują one dużą wrażliwość na zmiany tych warunków. 
Dlatego też wszelkie odchylenia od zaleceń zootechnicznych, żywieniowych czy środowiskowych, 
mogą być przyczyną stresu u zwierząt, który następnie ujemnie wpływa na wszystkie wyniki pro-
dukcyjne, stan zdrowia świń oraz w efekcie końcowym wpływa również na jakość mięsa. 

Przez stres rozumiemy odczyn ogólny bądź miejscowy organizmu na nieswoiste bodźce środo-
wiska zewnętrznego działającego na organizm. Stres jest nieodłącznie związany z żywym organi-
zmem i jest głównym sprawcą procesów adaptacji warunkujących homeostazę organizmu. Według 
współczesnych poglądów adaptacja organizmów zwierząt do zmieniających się warunków środo-
wiska jest procesem dynamicznym, obejmującym fizjologiczne, neurohormonalne i behawioralne 
dostosowania się do określonej sytuacji, której celem jest niedopuszczenie do powstania szkodliwych 
następstw działania bodźców stresowych. Stres, umiarkowany w swym nasileniu, występuje stale 
w organizmach żywych i jest pożądany do ogólnych aktywacji fizjologicznych, biochemicznych 
i behawioralnych mechanizmów przystosowawczych. Silne lub długotrwałe działanie stresorów na 
organizm powoduje wyczerpania adaptacyjnych możliwości tkanek i narządów. Jest też przyczyną 
różnych odchyleń w czynnościach i budowie narządów i tkanek, w przemianie materii oraz wyzwa-
la nietypowe, patologiczne objawy behawioru przybierające niekiedy postać tzw. stereotypii.

W świetle badań (Kania i in. 2001) stres oznacza bodźce pochodzenia endo- lub egzogennego, bodź-
ce chemiczne, fizyczne lub emocjonalne i psychiczne lub o charakterze mieszanym, które pobudzają 
neurony podwzgórza do wydzielania czynnika uwalniającego kortykotropinę przysadkową (CRH), 
argininowazopresynę (AVP), katecholaminy (KA), β-endorfinę i enkefaliny oraz z kory nadnerczy – 
kortyzol i/lub kortykosteron, w stężeniach większych niż te, które mogłyby być uwalniane w czasie, 
gdyby tych bodźców nie było. Stresem są więc wszystkie bodźce, których działanie powoduje zwięk-
szenie wydzielania przysadkowej kortykotropiny (ACTH) u zdrowych zwierząt i ludzi zwiększając 
jednocześnie stężenie krążących we krwi glikokortykoidów. Hormony te wydzielane w optymalnych 
stężeniach, są niezbędne dla adaptacji organizmów do działającego na organizm czynnika – bodźca 
i utrzymania przez organizm równowagi środowiska wewnętrznego (homeostazy). 

Zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem stresu noszą nazwę zespołu ogólnej adaptacji 
(General Adaptation Syndrom – GAS). Reakcją na działanie stresora jest reakcja alarmowa określa-
na jako pierwsze stadium stresu, w której dochodzi do pobudzenia całego organizmu (wstrząsu) 
a następnie do czynnej obrony, czyli działania przeciwwstrząsowego. Jej następstwem jest uwal-
nianie katecholamin nadnerczowych, a procesowi temu towarzyszą mocniejsze bicie serca, pod-
wyższenie ciśnienia krwi, wydzielanie potu oraz zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Zwierzęta 
reagując na niekorzystne dla nich zmiany (żywieniowe czy środowiskowe) mobilizują wszystkie 
siły obronne organizmu, łącznie z układem immunologicznym, wykorzystują rezerwy energe-
tyczne serca, wątroby, a nawet mięśni. Wzmożona praca serca umożliwia pokrycie zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu na tlen, przy równoczesnym ograniczeniu ukrwienia mniej istotnych 
w sytuacji stresowej organów lub narządów np. przewodu pokarmowego. 
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W drugiej fazie stresu – fazie przystosowania (reakcja oporności lub adaptacji), organizm przy-
stosowuje się do zmienionych w wyniku działania stresora warunków, poprzez wpływy uwal-
nianych z kory nadnerczy glikokortykoidów (u świń – kortyzol). Hormony te we krwi osiągają 
maksymalny poziom po 30 – 60 minutach od momentu zadziałania stresora. Glikokortykoidy 
poprzez stymulowanie glukoneogenezy powodują podwyższenie poziomu glukozy we krwi oraz 
zwiększają przemianę białkową, zapobiegając wyczerpaniu się zasobów energii w organizmie. 
Glikokortykoidy działają również przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo, przeciwwstrząsowo, prze-
ciwalergicznie, przeciwświądowo, a nawet przeciwbólowo. Równoczesne uwalnianie aldosteronu, 
hormonu wzrostu (GH) oraz wazopresyny wraz z hormonami kory nadnerczy umożliwia organi-
zmowi przetrwanie mimo szkodliwego działania stresora.

Jeśli natężenie bądź czas trwania działania stresora są ponad możliwości adaptacyjne organi-
zmu, wówczas faza oporności może prowadzić do rozwinięcia się chorób z nie przystosowania np. 
zespół stresowy świń – PPS, a nawet do śmierci (Kania i in., 2001). Inne konsekwencje stresu dla 
produkcyjności świń: zaburzenia rozrodu u loch, hypo- lub agalakcja (mała ilość mleka lub bez-
mleczność), obniżenie wartości immunologicznej siary, zaburzenia płodności u knurów, obniżenie 
odporności, częstsze schorzenia warunkowo-zakaźne, owrzodzenia żołądka, obniżenie przyrostów 
masy ciała, pogorszenie wykorzystania paszy, nagła śmierć sercowa.

W produkcji trzody chlewnej do najczęściej spotykanych stresorów należy zaliczyć niewła-
ściwy mikroklimat, (gwałtowne zmiany warunków termiczno – wilgotnościowych lub ich chro-
niczne oddziaływanie na organizm, duże stężenia szkodliwych domieszek gazowych, a przede 
wszystkim amoniaku), niedostosowaną do potrzeb świń ilość światła, niezbilansowaną paszę oraz 
zmiany paszy pod względem jakościowym i asortymentowym, zbyt mała ilość wody pitnej, nie-
dostateczna ilość karmideł i poideł, hałas, transport, zabiegi zootechniczne i weterynaryjne, brak 
możliwości wyrażania naturalnego behawioru: utrudniony kontakt lochy z prosiętami, nadmierne 
zagęszczenie zwierząt, ograniczona możliwość ruchu oraz niewyrównanie w kojcach zwierząt pod 
względem masy ciała czy wieku.

Najsilniejsze reakcje stresowe u zwierząt powodują jednak stresory będące czynnikami 
o charakterze emocjonalnym (chwytanie zwierząt, wprowadzanie zwierząt do nowej grupy, 
niewłaściwa obsługa, lęk, agresja, izolacja od stada) oraz polietiologicznym, gdzie wystę-
puje jednocześnie kilka, czasem kilkanaście czynników stresowych. Takim rodzajem stresu 
polietiologicznego jest stres obrotu przedubojowego. Jednym z elementów obrotu przedu-
bojowego jest transport, podczas którego zwierzęta narażone są właśnie na szeroki zakres 
działających razem stresorów: mikroklimat transportu, ruch, przyspieszenie, wibracje, wstrzą-
sy, brak żywności i wody, hałas, ograniczenie naturalnych zachowań, zniszczenie hierarchii 
stadnej (Broom, 1997). Powoduje to straty masy ciała, pogorszenie jakości mięsa oraz nasilenie 
śmiertelności. 

Symptomy stresu (stwierdzane na podstawie stężenia kortykosterydów) nie muszą świadczyć 
o obniżonym dobrostanie, a raczej stanowią u zwierząt prawidłową reakcję adaptacyjną. Ogra-
niczone reakcje hormonalne w odpowiedzi na obciążenia emocjonalne nie stanowią dowodu, iż 
spełnione są kryteria dobrostanu. Przy obciążeniach o małej intensywności poziom dobrostanu 
może być szacowany jako wysoki; dopiero zmiany w stężeniu substratów gospodarki energetycz-
nej i białkowej, obniżenie odporności oraz pogorszenie wydajności zwierząt ujawniają rzeczywisty 
koszt ponoszony przez zwierzęta na skutek bytowania w warunkach nieadekwatnych do ich po-
trzeb. Szczególnie niekorzystna w aspekcie dobrostanu zwierząt jest przewlekła reakcja stresowa, 
której towarzyszy stały wzrost kortykosterydów.
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Wskaźniki fizjologiczne wykorzystywane do oceny dobrostanu u zwierząt: tętno, oddech, 
temperatura ciała, ciśnienie krwi, EKG, EEG, wskaźniki hematologiczne, wskaźniki biochemiczne 
(glukoza, mocznik, enzymy, białka ostrej fazy), wskaźniki immunologiczne, poziom katecholamin 
i kortykosterydów.

5.1.2.	Wskaźniki	–	behawioralne	(etologiczne)

Zachowanie zwierząt stanowi najbardziej miarodajne źródło informacji o stopniu tolerancji wa-
runków bytowych, ponieważ zwierzęta reagują na zmiany czynników środowiskowych nie tylko 
poprzez reakcje na poziomie fizjologicznym, ale przede wszystkim zmianami zachowania się. Ocena 
odchyleń reakcji behawioralnych od normy stanowi ważne wskazanie, co do konieczności modyfikacji 
systemu technologicznego. Im więcej osobników przejawia zaawansowane stany patoetologiczne, tym 
pilniejsze jest dokonanie określonych zmian w środowisku zwierząt. Porównanie różnic w czasowym 
i ilościowym rozkładzie poszczególnych form zachowania, utrzymywanych w różnych systemach 
zwierząt gospodarskich, do zachowania zwierząt tego samego gatunku, żyjącego na swobodzie lub 
w stanie dzikim, wykorzystywane powinno być do określania poziomu dobrostanu zwierząt na 
podstawie wskaźników behawioralnych. Dlatego w praktyce zootechnicznej i weterynaryjnej bardzo 
ważna jest znajomość funkcjonowania zmysłów zwierząt i postrzegania świata przez zwierzęta oraz 
znajomość naturalnych form zachowania się zwierząt. Prowadzone systematycznie obserwacje reakcji 
behawioralnych zwierząt powinny być składnikiem diagnozy co do dobrostanu zwierząt oraz mogą 
być elementem diagnozy weterynaryjnej co do ich zdrowia. Przy ocenie poziomu dobrostanu zwie-
rząt gospodarskich, należy brać pod uwagę następujące formy zachowania się zwierząt:
• zachowania społeczne, a w nich m.in. zachowania związane z dominacją i hierarchią w stadzie;
• zachowania reprodukcyjne i lęgowe, wraz zachowaniami opiekuńczymi w stosunku do po-

tomstwa; 
• zachowania pokarmowe, wydalnicze i znakujące;
• zachowania motoryczne, w tym zachowania eksploracyjne (poznawcze) i zabawę; 
• zachowania odpoczynkowe i sen;
• zachowania komfortowe i pielęgnacyjne.

Zwierzęta żyjące na swobodzie, z wyjątkiem czasu snu i odpoczynku, stale zajęte są poszuki-
waniem i zdobywaniem pokarmu, czynnościami związanymi z rozrodem i pielęgnacją potomstwa, 
pielęgnacją własnego ciała, zabawą, czynnościami eksploracyjnymi. W trakcie udomowienia zwie-
rząt zmieniło się ich zachowanie, a rola niektórych popędów i instynktów straciła na znaczeniu, 
choć nie uległy one eliminacji. Na przykład zapewnieniem pokarmu i organizacją rozrodu, czę-
ściowo również opieką nad potomstwem i pielęgnacją zajmuje się hodowca. Mimo to możliwość 
realizacji tych zachowań, często u zwierząt gospodarskich nieuzasadniona z punktu widzenia 
strategii przetrwania, przetrwała jako wrodzona potrzeba behawioralna. 

Warunki chowu intensywnego prowadzą do obniżenia poziomu dobrostanu świń, ponieważ 
uniemożliwiają im realizowanie większości wrodzonych potrzeb behawioralnych: 
• pokarmowych: poszukiwanie pokarmu, jego gryzienie i żucie, niedostateczna ilość włókna w paszy, 
• eksploracyjnych: rycie w ściółce czy w innym podłożu (brak możliwości odbierania bodźców 

czuciowych, węchowych i smakowych na poziomie ryja); 
• macierzyńskich i opiekuńczych: ścielenie gniazda przed porodem, pielęgnowania i obrony 

potomstwa, porozumiewania się loch i prosiąt na drodze wokalizacji;
• ruchowych: ograniczenie powierzchni życiowej uniemożliwia swobodne poruszanie się i zabawę; 
• wypoczynkowych: brak miękkiego podłoża do odpoczynku, ubogie i nudne środowisko w koj-

cach bezściołowych; 
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• czy prawidłowych reakcji obrony i ucieczki, które kształtują się w trakcie zabaw i pozorowa-
nych walk podejmowanych przez prosięta począwszy od drugiego tygodnia życia. 

Konsekwencją niezaspokojenia tych potrzeb jest występowanie stereotypii w zachowaniu świń, 
które definiuje się jako zachowania odbiegające od przyjętego dla gatunku wzorca. Źródłem ste-
reotypii może być również nieprawidłowy poziom żywienia, skład dawki, wadliwie rozwiązana 
funkcja zadawania paszy, wczesne odsadzanie prosiąt, przegęszczenie, frustracje, strach i inne 
czynniki trudne do sprecyzowania. Stereotypie u zwierząt mogą występować w różnej formie: 
motorycznej, oralnej, agresja, samoagresja, nadmierna wokalizacja oraz w różnym nasileniu jako 
stereotypie stałe lub nawracające. Przykładem zachowań stereotypowych w systemie utrzymania 
indywidualnego loch prośnych i karmiących są: gryzienie elementów kojca, bicie głową w prze-
szkody, deptanie, wąchanie, czy też tłuczenie w przedmioty powyżej poziomu podłogi, przyjmo-
wanie przez lochy pozycji „siedzącego psa”, osłabienie instynktu macierzyńskiego, zanik troskli-
wości lub nawet akty agresji loch wobec prosiąt, nie wyłączając kanibalizmu. 

Biorąc pod uwagę konsekwencje produkcyjne, wyróżnia się trzy poziomy reakcji behawioral-
nych o znamionach stereotypii (Evbank, 1973, za Kołacz i Dobrzański 2019):
• zaawansowane patoetologie prowadzące do uszkodzeń ciała, poważnie obciążające produkcję 

(kanibalizm, obgryzanie ogonów, uszu, wygryzanie boków, strefy genitalnej);
• nikłe patoetologie, o mniejszym wymiarze ekonomicznym (pozorowane żucie, potrząsanie 

uwięzią, chodzenie w kółko);
• odchylenia od naturalnych wzorców nieobciążające produkcji, które są uchwytne przy wnikli-

wych, systematycznych obserwacjach zwierząt.

5.1.3.	Wskaźniki	weterynaryjne	–	zdrowotne

Zdrowie oznacza brak specyficznych reakcji systemów fizjologicznych na obecność czynnika 
patogennego lub innych czynników uszkadzających, całkowicie mieści się w pojęciu dobrosta-
nu. Zły stan zdrowia zawsze oznacza niedostateczny dobrostan, natomiast dobremu zdrowiu 
może towarzyszyć obniżony poziom dobrostanu, co wcześniej lub później spowoduje pogorszenie 
stanu zdrowia. Jednak nie zawsze lepszemu dobrostanowi towarzyszy niższa zachorowalność 
i śmiertelność zwierząt. Przedłużone działanie ostrych czynników stresowych i związany z tym 
niedostateczny dobrostan prowadzi również do osłabienia reakcji immunologicznych organizmu 
i zwiększonej podatności na choroby, szczególnie infekcyjne (Kołacz i Dobrzański 2019).

Innym przykładem ilustrującym relacje między niskim poziomem dobrostanu i pogorszonym 
stanem zdrowia zwierząt jest nasilenie schorzeń w warunkach ferm przemysłowych. Na których 
występuje przegęszczenie obsady, utrzymanie bezokienne, bezściołowe i bezwybiegowe, ciągłe 
manipulacje na osobnikach i grupach (odłączanie, ważenie, przepędzanie, przemieszczanie, wy-
łapywanie, tatuowanie, nacinanie uszu, obcinanie kiełków i ogonków, szczepienia, kastracja), 
praca urządzeń mechanicznych, czy też niewłaściwy stosunek człowieka do zwierząt. Wyrazem 
tego jest u zwierząt wysoka ilość schorzeń zwanych technopatiami, z rzadka tylko występu-
jących poza tymi systemami (schorzenia lokomocyjne, kardiologiczne, metaboliczne), a także 
schorzeń infekcyjnych (mykoplazmowe zapalenie płuc, biegunki typu coli, MMA). Skuteczność 
zapobiegania tym schorzeniom zależy od właściwie prowadzonego monitoringu zdrowotno-
ści stada, działań profilaktycznych wynikających z uzyskanych danych monitoringowych oraz 
stałej kontroli technicznej urządzeń. Duże znaczenie ma ukierunkowana na dobrostan opieka 
nad zwierzętami, aczkolwiek wymagająca dodatkowych nakładów pracy, jednak w ostatecznym 
rachunku jest opłacalna.
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5.1.4.	Wskaźniki	–	produkcyjne	(zootechniczne)

Zaburzenia poziomu dobrostanu u zwierząt gospodarskich można stosunkowo szybko zauwa-
żyć analizując bieżące wyniki produkcyjne. Najczęściej analizowanymi wskaźnikami produkcyjny-
mi w kontekście dobrostanu u zwierząt są: 

Produkcyjność zwierząt. Jednostkowa wysoka wydajność zwierząt jest rezultatem przede 
wszystkim ostrej selekcji hodowlanej i intensywnego żywienia. Jednak przy utrzymaniu świń 
w pozaoptymalnych warunkach środowiskowych, przy niezbilansowanym żywieniu czy przy na-
rażeniu zwierząt na działanie innych czynników stresujących, nie uzyskamy takich przyrostów 
masy ciała tuczników jakie tkwią w ich potencjale genetycznym. Wysoka wydajność może być 
niekiedy uzyskiwana również przy pogorszonym dobrostanie, co z reguły odbija się negatywnie 
na długości okresu użytkowania. W przypadku świń jest to np.: krótszy okres użytkowania roz-
płodowego loch. 

Płodność i plenność. Chronicznie obniżony dobrostan odbija się negatywnie na wynikach 
rozrodu u świń w postaci np. słabszych objawów rujowych, gorszej jakości nasienia, trudniej-
szych porodów. Wśród macior utrzymywanych na wybiegach zapewniających ruch, obserwuje 
się dużo bardziej wyraźne objawy rui niż wśród macior na stanowiskach indywidualnych. Po-
nadto u macior przebywających na stanowiskach odnotowywano dłuższe porody oraz większy 
procent upadków prosiąt po urodzeniu w porównaniu z maciorami mającymi możliwość ruchu 
na wybiegach. 

Wygląd zwierzęcia i jego kondycja. Chroniczne wychudzenie zwierzęcia, zły stan skóry, 
sierści lub upierzenia, okaleczenia, kulawizny itp. pozwalają wnioskować o niedostatecznym 
dobrostanie. Z kolei bardzo dobra kondycja, tzw. opasowa, jest możliwa do osiągnięcia przy 
niezaspokojeniu potrzeb ruchowych, a więc nie zawsze może być wyrazem pełnego dobrostanu. 
Stan zabrudzenia zwierząt jest natomiast dość dyskusyjnym wskaźnikiem dobrostanu. W przy-
padku świń czystość ich będzie uzależniona od systemu utrzymania – ściołowy lub bezścioło-
wy, częstości sprzątania w kojcach czy od obsady w kojcach. Do naturalnych zachowań trzody 
chlewnej należy tarzanie się w piasku lub w błocie w celu regulacji temperatury ciała, więc świ-
nie utrzymywane w systemie otwartym z pewnością będą wykazywały tego typu zachowanie, 
ale czyste nie będą. 

Dostępna powierzchnia dla zwierząt (obsada zwierząt). Właściwy dobrostan trzody chlewnej 
zapewnimy m.in. uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzy-
mywania (tabela 1 i 2). W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym powierzchnia 
w przeliczeniu na dorosłą sztukę, powinna wynosić co najmniej 15 m2. Kojce dla świń muszą 
być zaprojektowane i wykonane tak aby zapewnić im swobodę ruchu, a każde zwierzę mogło 
swobodnie położyć się oraz wstać bez przeszkód. W czasie odpoczynku zwierzęta powinny leżeć 
na czystym i suchym legowisku. Podłogi powinny być gładkie, ale nie śliskie, wykonane w taki 
sposób, aby nie powodowały zranień albo cierpienia leżących lub stojących na nich świń. Podłoga 
powinna być równa, twarda i stabilna, dopasowana do wielkości i masy świń. Jeżeli w kojcach 
grupowych jest podłoga szczelinowa to parametry rusztu również muszą być dostosowane do 
wielkości i masy ciała świń (tabela 3). Wskaźnikami dobrostanu, jeśli chodzi o oddziaływanie 
rodzaju podłogi (szczególnie w kojcach bezściołowych) mogą być kulawizny i częstość ich wystę-
powania.
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W przypadku utrzymywania loch pojedynczo wymiary kojca powinny wynosić co najmniej:
1) długość – odpowiadać długości zwierzęcia powiększonej o 0,3 m, nie mniej jednak niż 2 m;
2) szerokość – 0,6 m.

Ściółka. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, najkorzystniejsze jest dla świń utrzymanie 
ich na ściółce, czy to w systemie na głębokiej ściółce, płytkiej ściółce, czy na posadzkach o dużym 
kącie nachylenia (tzw. posadzki samooczyszczające się). Ściółka spełnia kilka ról, jest nie tylko ma-
teriałem, który wchłania odchody zwierząt, daje świniom fizyczny i cieplny komfort, ale również 
jest chętnie zjadana przez świnie ze względu na zawarte w niej włókno, a ponadto spełnia też 
ich potrzeby behawioralne. Świnie chętnie ryją i buchtują w ściółce, zaspokajając swoje naturalne 
odziedziczone po przodkach potrzeby poszukiwania pokarmu. W takich kojcach obserwuje się 
również ograniczenie agresji w stosunku do innych zwierząt, przejawiające się m.in. obgryzaniem 

Kategoria zwierząt Powierzchnia kojca w m2/szt.

Knury co najmniej 6,0

Knury w przypadku krycia w kojcu co najmniej 10,0

Lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących co najmniej 3,5

Knurki i loszki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg co najmniej 2,7

Tabela 1. Powierzchnia kojca przy utrzymaniu świń pojedynczo

Kategoria zwierząt Powierzchnia kojca w m2/szt.
Knury co najmniej 6,0

Warchlaki i tuczniki o masie ciała:
Do 10 kg co najmniej 0,15

Powyżej 10 do 20 kg co najmniej 0,2
Powyżej 20 do 30 kg co najmniej 0,3
Powyżej 30 do 50 kg co najmniej 0,4
Powyżej 50 do 85 kg co najmniej 0,55
Powyżej 85 do 110 kg co najmniej 0,65

Powyżej 110 kg co najmniej 1,0
Knurki i loszki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg co najmniej 1,4

Lochy co najmniej 2,25
Przy czym dla loch prośnych – co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże

i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa
Loszki po pokryciu co najmniej 1,64

przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże
i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa

Powierzchnia kojca w przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po pokryciu:
1) do 5 sztuk – powinna być większa o 10%;

2) powyżej 39 sztuk – może być mniejsza o 10%.
W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 10 loch lub loszek po pokryciu długość każdego z boków 

kojca powinna wynosić w przypadku grup:
1) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.
Tabela 2. Powierzchnia kojca przy utrzymaniu świń grupowo
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ogonów czy uszu. Ważnym elementem przy utrzymaniu ściołowym świń jest jakość ściółki, która 
wpływa na warunki mikroklimatyczne pomieszczeń, a pośrednio również na stan zdrowia i po-
ziom produkcji świń. Niezwykle istotne jest więc utrzymanie prawidłowych parametrów ściółki, 
co sprzyja utrzymaniu prawidłowego mikroklimatu pomieszczeń, a w konsekwencji zapewnieniu 
szeroko rozumianego dobrostanu zwierzętom. Do parametrów fizykochemicznych ściółki zalicza-
my: temperaturę i wilgotność względną oraz odczyn (pH). Parametry te wpływają m. in. na emisję 
amoniaku, zapylenie czy zawartości pary wodnej w pomieszczeniach inwentarskich. 

5.1.5.	Wskaźniki	mikroklimatyczne

Pogorszony dobrostan zwierząt występuje często przy nieprawidłowych warunkach mikrokli-
matycznych w pomieszczeniach inwentarskich. Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach 
zależy od: klimatu zewnętrznego (temperatury, wilgotności, ruchu powietrza, nasłonecznienia); 
obsady zwierząt i systemu utrzymania; właściwości termicznych budynku oraz ogrzewania i wen-
tylacji. Zwierzęta gospodarskie biorą udział w wytwarzaniu swoistego mikroklimatu pomiesz-
czenia jednocześnie podlega jego wpływom i reaguje na niego odpowiednią produkcją i stanem 
zdrowia. 

Na mikroklimat pomieszczenia składają się czynniki fizyczne (temperatura, wilgotność powie-
trza, ochładzanie i ruch powietrza), chemiczne (szkodliwe domieszki gazowe: NH3, CO2, H2S), me-
chaniczne (zapylenie) i biologiczne (bakterie, grzyby) oraz natężenie światła i zjawiska akustyczne. 
Badania wykazują, że największy wpływ na efekty produkcyjne zwierząt oraz na ich zdrowie mają 
warunki termiczno-wilgotnościowe w budynkach. 

Do często spotykanych pozaoptymalnych układów termiczno-wilgotnościowych wpływających 
na obniżenie dobrostanu zwierząt są niska temperatura przy wysokiej wilgotności względnej oraz 
wysoka temperatura przy niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniach. Układ pierwszy spo-
tykany jest w większości obiektów o niskiej ciepłochronności przegród budowlanych, niewłaściwie 
funkcjonującej kanalizacji i wentylacji. Zwierzęta przebywające w takich zimnych i wilgotnych po-
mieszczeniach zmuszone są do zwiększonego oddawania ciepła w celu ogrzania powietrza a tym 
samym swojego środowiska. Oddawanie ciepła z organizmu do otoczenia wzmaga się znacznie, 
gdy w pomieszczeniu są przeciągi (ruch powietrza powyżej 0,3 m/s). Duże ochłodzenie organi-
zmu zwierząt w tych warunkach prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia (choroby dróg odde-
chowych i przewodu pokarmowego) oraz spadku produkcji np. obniżenia dobowych przyrostów 
masy ciała oraz wzrostu spożycia paszy. 

Drugi układ wysoka temperatura (wyższa od optymalnej dla danej grupy) przy niskiej wil-
gotności względnej występuje w budynkach ogrzewanych i może doprowadzić u zwierząt do 
przegrzania organizmu. Zwierzęta nie mają możliwości oddawania ciepła z organizmu do oto-

Kategoria zwierząt Szerokość otworów w podłodze 
[mm]

Szerokość beleczki w podłodze 
[mm]

Prosięta Nie więcej niż 11 Co najmniej 50

Warchlaki Nie więcej niż 14 Co najmniej 50

Loszki i knurki hodowlane Nie więcej niż 14 Co najmniej 80

Tuczniki Nie więcej niż 18 Co najmniej 80

Lochy lub loszki po pokryciu Nie więcej niż 20 Co najmniej 80
Tabela 3. Parametry rusztu przy utrzymaniu świń w kojcach grupowych na betonowej podłodze szczelinowej
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czenia, tracą zdolność regulacji temperatury ciała powodując śmierć na udar cieplny. U zwierząt 
przegrzanych obserwuje się osowiałość z okresową pobudliwością, dyszenie, chwiejny chód, bie-
gunkę zwiększone pragnienie. Taki układ termiczno-wilgotnościowy prowadzi do obniżenia ape-
tytu, zmniejszenia pobierania paszy i gorszego jej wykorzystania a także mniejszej produkcyjności 
zwierząt, ponadto do wysuszania błon śluzowych górnych dróg oddechowych powodując wtórne 
zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi. 

Innym czynnikiem środowiskowym wpływającym na obniżenie się poziomu dobrostanu 
zwierząt jest amoniak powstający z rozkładu białka, mocznika, amidów i kwasu moczowego 
znajdujących się w odchodach zwierząt i w ściółce. Pod wpływem aktywności znajdujących 
się w ściółce drobnoustrojów urykolitycznych dochodzi do rozkładu związków azotowych do 
amoniaku. Główną rolę w tych procesach odgrywają bakterie tlenowe, które wytwarzają enzymy 
(m.in. urykazę i ureazę) potrzebne do tego typu reakcji. Stężenie amoniaku wzrasta w pomiesz-
czeniach wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności powietrza a intensywność wytwarzania 
amoniaku zależy m.in. od rodzaju ściółki i jej właściwości fizykochemicznych (temperatura, wil-
gotność i odczyn – pH) oraz od koncentracji związków azotowych w odchodach. Nadmierne 
stężenie amoniaku w pomieszczeniach związane jest również ze sprawnością działania wentylacji 
oraz z obsadą zwierząt. 

Amoniak wchłania się do organizmu głównie przez drogi oddechowe a także przez skórę 
i błony śluzowe. Amoniak łatwo łączy się z wodą tworząc wodorotlenek amonowy, który przeni-
ka w głąb tkanki, powodując stany zapalne błon śluzowych i obniżenie ich odporności. Wskutek 
tych zmian drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze przenikają do krwi i do tkanek, wywołu-
jąc w ten sposób stany zapalne dróg oddechowych. Przy wyższym stężeniu tego gazu następuje 
obrzęk płuc, wylewy krwawe do tchawicy i oskrzeli. Amoniak łatwo przechodzi przez ścianki 
pęcherzyków płucnych do krwi, gdzie zmienia hemoglobinę w hematynę zasadową obniżając po-
ziom hemoglobiny w ustroju, a poprzez wiązanie kwasu glutaminowego w glutaminę obniża się 
przemiana tlenowa (zmniejszając przez to wymianę gazową). Amoniak może również powodować 
mętność rogówki, stan zapalny rogówki i spojówki oraz stan ropny spojówek. Nawet minimalne 
ilości amoniaku przy długotrwałym oddziaływaniu powoduje obniżenie poziomu frakcji gamma-
globulinowych białka surowicy krwi, co również prowadzi do spadku odporności organizmu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z 2010 roku w pomieszczeniach inwentarskich dla świń 
hałas nie powinien być stały lub wywoływany nagle, a jego natężenie nie powinno przekraczać 85 
dB. Stężenie szkodliwych gazów nie powinno przekraczać: dwutlenku węgla (CO2) – 3 000 ppm, 
siarkowodoru (H2S) – 5 ppm, a koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm.

Zapylenie. Powietrze wewnątrz budynku inwentarskiego zanieczyszczone jest pyłem o różnej 
wielkości cząstek, które pochodzą z powietrza atmosferycznego a także z paszy, ściółki i od sa-
mych zwierząt (suche cząstki odchodów, sierści, nabłonka). Pyły są również „nosicielami” bakterii, 
zarodników pleśni i grzybów tworząc tzw. pyły uorganizowane. Wzrostowi zapylenia w pomiesz-
czeniach sprzyja m.in. wadliwie działająca wentylacja czy niska wilgotność powietrza.

Zanieczyszczenie skóry pyłem prowadzi do jej podrażnienia, świądu i stanów zapalnych. Za-
nieczyszczenie oczu pyłami powoduje mechaniczne drażnienie spojówek do zapalenia spojówek 
włącznie. Pyły oddziaływają głównie na układ oddechowy. Jego szkodliwość jest tym większa, im 
głębiej do płuc wnikają jego cząstki. Pyły osadzając się w pęcherzykach płucnych trwale uszka-
dzają je poprzez działanie mechaniczne i chemiczne. Dochodzi wówczas do przewlekłych stanów 
zapalnych, do zwłóknienia pęcherzyków płucnych i przerostu tkanką łączną. 
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Zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Duże zanieczyszczenie mikrobiologiczne pomieszczeń 
inwentarskich to zagrożenie wystąpienia chorób zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych, grzybo-
wych), chorób alergicznych oraz zatruć np. endotoksynami i mykotoksynami. Źródłem drobno-
ustrojów w powietrzu są przede wszystkim same zwierzęta, pasza oraz ściółka, a ich poziom jest 
uzależniony w głównej mierze od wentylacji i zapylenia w budynkach. 

Jakość stosowanych pasz i wody. Obecnie w intensywnej hodowli trzody chlewnej stosowane 
są mieszanki pełnoporcjowe, dostosowane do określonej grupy technologicznej, o których jakość 
powinna zadbać przede wszystkim wytwórnia pasz (Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny 
pasz, Dz.U. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1), to hodowcy muszą pamiętać, że jakość wody używanej 
na fermie musi odpowiadać wodzie przeznaczonej do picia przez ludzi (Rozporządzenie (WE) 
852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.U. WE, L 139 z 30.04.2004, str. 1-54; za-
łącznik I, część A, pkt II ppkt 4 lit. D, oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Jakość zadawanej wody oraz czystość systemów pojenia ma wpływ na kondycję zdrowotną stada, 
a poprzez to na dobrostan świń. 

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospo-
darskie bardzo ważne jest dbanie o odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, a zabiegi takie 
jak dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja można uznać również za uzupełniające wskaźniki oceny 
dobrostanu. Zabiegi DDD wchodzą w skład podstawowych zasad bioasekuracji na fermach i speł-
niają swoją profilaktyczną rolę, pod warunkiem, że są systematycznie stosowane. Niewykonywa-
nie tych zabiegów może narażać zwierzęta na kontakt z czynnikami zagrażającymi ich zdrowiu. 
Dezynfekcja ma na celu zabezpieczenie świń przed zakażeniem poprzez niszczenie różnych form 
drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku, w którym one przebywają. Zabieg dezynfekcji 
przeprowadzamy różnymi metodami i sposobami w zależności od rodzaju i typu budynku, gru-
py zwierząt i zastosowanej technologii utrzymania zwierząt. Oprócz przeprowadzania zabiegów 
odkażających wewnątrz chlewni konieczne jest zabezpieczenie ich przed zarazkami chorobotwór-
czymi z zewnątrz gospodarstwa. W tym celu należy stosować ciągłą dezynfekcję w postaci mat 
wykładanych przed wjazdem do gospodarstwa i przed budynkami inwentarskimi. 

Dezynsekcja to szereg procedur, których systematyczne stosowanie zabezpiecza zarówno teren 
fermy, chlewnie oraz budynki gospodarcze przed owadami i pajęczakami. Na fermie należy pro-
wadzić tzw. zintegrowaną walkę ze szkodnikami (IPM), która polega m.in. na monitorowaniu ak-
tualnej aktywności szkodnika, określeniu czynników mogących sprzyjać tej aktywności oraz spre-
cyzowaniu programów i metod eliminacji szkodników. Wdrażane na terenach ferm programów 
IPM ma za zadanie nie tylko określić działania profilaktyczne i interwencyjne w celu niedopusz-
czenia do migracji na teren ferm insektów i zasiedlania przez nie budynków, ale także stworzenie 
w budynkach takich warunków, które nie sprzyjają ich bytowaniu. Ważne jest, aby monitoringu 
nie przerywać nawet wówczas, gdy w obiekcie nie stwierdza się już obecności insektów. 

Deratyzacja – gryzonie, zwłaszcza szczury są ogromnym zagrożeniem sanitarnym i gospo-
darczym, są nosicielami wielu bardzo groźnych chorób, ponadto zanieczyszczają i zjadają paszę. 
Podobnie, jak w przypadku owadów, na fermach powinien być system deratyzacji, który w moż-
liwie jak największym stopniu ograniczy ilość gryzoni na fermie i w jej bezpośrednim otoczeniu. 
Najczęściej spotykanym sposobem walki z gryzoniami (szczurami, myszami), jest rozmieszczenie 
wzdłuż ścian budynków i ogrodzenia gospodarstwa tzw. karmników deratyzacyjnych, w których 
umieszcza się rodentocydy (trucizny do zwalczania gryzoni). 
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W dyskusji nad dobrostanem zwierząt mocnemu uwypukleniu ulega aspekt	 etyczny, co 
związane jest ze wzrastającą wrażliwością społeczeństw na ból i cierpienie, jakich doświadcza-
ją zwierzęta poddawane eksperymentom medycznym, w niewoli lub też w warunkach ogra-
niczeń produkcyjnych. Nieprzekraczalną granicą dobrostanu jest taki stopień obciążeń, do któ-
rych zwierzęta mogą adaptować się bez cierpienia. Cierpienie zwierząt wyrasta przynajmniej 
z trzech źródeł, z których każde może być przyczyną równie intensywnego przeżywania. Źródłem 
cierpienia somatycznego są ból, głód, pragnienie, zimno czy gorąco. Źródłem stanów lękowych, od 
zaniepokojenia po paniczny strach, są sytuacje nieprzyjazne lub niebezpieczne, a także zdarzenia 
nieprzewidywalne dla zwierzęcia, których osobnik (osobniki) nie może lub nie potrafi uniknąć. 
Lęk u zwierząt występuje nie tylko w odpowiedzi na zachowania drastyczne: bicie, kopanie, czy 
też działania z konieczności silnie obciążające: bolesne zabiegi, ale również w sytuacjach, które 
z punktu widzenia człowieka nie powinny powodować ujemnych reakcji. 

Osoby zajmujące się obsługą nie muszą przejawiać drastycznych zachowań, aby wywoływać 
stany lęku u zwierząt. Podobnie silny strach budzą osoby nie przejawiające agresji, a tylko po-
stępujące rutynowo lub „średnio nieprzyjaźnie”. Nawet nie ujawniana przez człowieka niechęć, 
często nie uświadomiona, jest przez zwierzęta odczuwana i wywołuje bardzo wysoki poziom 
lęku, zwłaszcza jeżeli zwierzę kojarzy osobę z uprzednio doznanym przykrym doświadczeniem. 
Samo pojawianie się obsługi w bliskości kojców czy stanowisk może wzniecać niepokój i po-
wodować próby unikania, ucieczki lub chowania się, które jako nieskuteczne, wywołują reakcje 
o znamionach stereotypii. Ponieważ interakcje człowiek – zwierzę mają daleko idące konsekwencje 
produkcyjne, nie jest to obojętne, jakiego typu cechy osobowości prezentują osoby zatrudnione 
bezpośrednio przy obsłudze zwierząt. Osoby zatrudnione przy obsłudze zwierząt powinny prze-
jawiać w stosunku do nich wypływającą z przekonania życzliwość, która pozwala zwierzętom 
zaakceptować człowieka jako „element” ich siedliska. Jest to podstawowy warunek minimalizacji 
lęku przed człowiekiem, a przez to kształtowania produkcyjności stada.

Inne czynniki produkcyjno-technologiczne, jak wielkość i skład socjalny grupy oraz przestrzeń 
życiowa, mogą stan lęku nasilać lub osłabiać. Narastanie panicznego strachu można obserwować 
na skutek odbioru informacji o bólu i zagrożeniu jakich doświadczają inne zwierzęta, np. podczas 
kastracji i uboju. Przyczyną strachu może być przemieszczenie zwierzęcia do nieznanego mu miej-
sca lub obcej grupy, izolacja, agresja zwierząt dominujących oraz urazogenne urządzenia. 

Trzecim, jak dotąd rzadko uwzględnianym, a obecnie coraz częściej sygnalizowanym źródłem 
cierpienia zwierząt hodowlanych jest niemożność przejawiania, a następnie zaspokajania silnych, 
wrodzonych, gatunkowo swoistych popędów i instynktów. Tego typu ograniczenia są typowe dla 
ferm przemysłowych, projektowanych z pominięciem najbardziej podstawowych potrzeb beha-
wioralnych zwierząt. Ograniczenia w przejawianiu instynktów wyzwalają stany silnej frustracji, 
prowadzące do poważnych zaburzeń somatycznych i stereotypii, aż do samookaleczeń i kaniba-
lizmu. Systemy alternatywne, poprzez wprowadzanie do otoczenia elementów przynajmniej po 
części zaspokajających te potrzeby (ściółka, przestrzeń życiowa, zwiększony udział włókna w pa-
szy), ewoluują w kierunku środowiska ekstensywnego, co nie oznacza środowiska prymitywnego.

5.2.	Analiza	systemów	utrzymania	w	kontekście	dobrostanu	świń

Warunki utrzymania w chowie świń muszą być oparte na kryteriach dobrostanu oraz na re-
akcjach behawioralnych zwierząt (Kołacz i Dobrzański 2019, Kondracki i in. 2014, Nawrocki 2011, 
Rekiel i in. 2019). Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umożliwienie korzystania świniom z wy-
biegów, okólników lub pastwisk, gdzie mogą w pełni wykazywać swoje naturalne zachowanie. 
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Aby zapewnić świniom utrzymywanym w budynkach inwentarskich chociaż w minimalnym 
stopniu możliwość wykazywania naturalnego zachowania, musimy w przypadku loch pamiętać o:
• utrzymaniu w grupach, co odpowiada właściwościom gatunku,
• przebywaniu na miękkich podłożach umożliwiających przejawianie instynktów,
• wydłużenie czasu karmienia, co wiąże się z ilościowym i jakościowym składem diety,
• dostępności materiału przydatnego do budowy gniazda,
• przebywaniu w obecności knura.

Aby zadbać o dobrostan prosiąt i warchlaków należy:
• umożliwić im jak najdłuższe przebywanie w obecności matki oraz kontakt z osobnikami ró-

wieśniczymi;
• zapewnić miękkie, bogate w bodźce podłoże umożliwiające zaspokojenie instynktu poznaw-

czego;
• odpowiednią przestrzeń, w której mogą przejawiać aktywność ruchową (zabawy, pozorowane 

walki).

5.2.1. System utrzymania indywidualnego loch 

System ten jest typowy dla chowu intensywnego i stosowany jest ze względu na: możliwość 
uproszczenia wielu uciążliwych prac, łatwość dokonywania zabiegów inseminacji, dogodność 
nadzoru zootechniczno-weterynaryjnego, możliwość indywidualnego dozowania dawek paszo-
wych zgodnie ze stanem fizjologicznym loch, a także eliminacją konkurencji przy stole paszowym 
występującej przy utrzymaniu grupowym. Obecne przepisy zabraniają utrzymywania loch i lo-
szek w kojcach indywidualnych w okresie od 4. tygodnia ciąży do 7. dnia przed spodziewanym 
porodem. W wyjątkowych przypadkach, kiedy lochy są atakowane przez inne lub są chore, albo 
ranne, mogą czasowo być utrzymywane w kojcach indywidualnych. W kojcach indywidualnych 
można również utrzymywać lochy, gdy w gospodarstwie jest mniej niż 10 loch. Wymiary kojców 
podano w tabeli 1. 

Z uwagi na praktyczny brak ruchu loch w kojcu indywidualnym, obserwuje się u loch wiele 
problemów zdrowotnych i behawioralnych. Unieruchomienie lochy ciężarnej prowadzi do scho-
rzeń lokomocyjnych, które są bardzo bolesne, uniemożliwiające zmiany pozycji ciała (wstawanie, 
kładzenie się). Obserwuje się także utratę równowagi przez lochy na skutek bólu wynikającego 
ze schorzeń racic. Nasilenie problemów z kończynami (kulawizny) może być potęgowane ślisko-
ścią lub nadmierną chropowatością podłogi bezściołowej. Chroniczny stres jakiemu poddane są 
lochy w indywidualnym systemie utrzymania, prowadzi do dysfunkcji hormonalnej organizmu, 
wrzodów żołądka, obniżenia odporności, zmniejszenia odpowiedzi immunologicznej na antygeny 
szczepionkowe, arytmii i zwyrodnienia mięśnia sercowego, ponadto dysfunkcje hormonalne pod-
czas stresu prowadzą do zaburzeń w rozrodzie. Ponadto w kojcach indywidualnych, z powodu 
bardzo ograniczonej powierzchni i braku strefy defekacyjnej, lochy najczęściej leżą we własnych 
odchodach i moczu, co może prowadzić do infekcji dróg moczowych oraz zapalenia nerek i pę-
cherza moczowego.

Charakterystycznym objawem dyskomfortu loch utrzymywanych w indywidualnych kojcach 
są pojawiające się stereotypie, które są wynikiem albo chronicznego stresu powstającego w wyniku 
nieodpowiedniego środowiska, albo nudy, lub frustracji powstających w wyniku braku stymulacji 
środowiska bądź tłumienia instynktów. Do najczęściej obserwowanych stereotypii behawioralnych 
u loch zaliczamy: gryzienie krat, pozorowanie żucia, potrząsanie łańcuchem, przyjmowanie pozy-
cji siedzącego psa. 
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Znacznie częściej problemy zdrowotne i behawioralne obserwuje się u loch utrzymywanych 
w bezściołowych kojcach indywidualnych niż w kojcach grupowych na ściółce. Skrócenie okresu 
przebywania loch w kojcach indywidualnych tylko do czasu potwierdzenia ciąży, przyczynia się 
do ograniczenia problemów zdrowotnych i zachowań stereotypowych u loch.

5.2.2.	System	grupowego	utrzymania	loch

Jest alternatywą utrzymania indywidualnego. System grupowego utrzymania loch ciężarnych 
jest mniej stresogenny i zapewnia większy komfort ich utrzymania. Jednocześnie pozwala na 
spełnianie wymogów dobrostanu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznych oraz realiami eko-
nomicznymi produkcji. W systemie tym lochy utrzymywane są na podłogach ściółkowych lub bez-
ściołowych, w budynkach zamkniętych albo z dostępem do wybiegów, żywionych grupowo lub 
indywidualnie. Konstrukcja kojców grupowych dla loch ciężarnych lub loszek powinna uwzględ-
niać wydzielenie wspólnej powierzchni do leżenia i dodatkowej powierzchni defekacyjnej, jak 
również stanowiska lub boksy pokarmowe. Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia 
prawidłowości rozwoju płodu, jest stosowanie w kojcach grupowych żywienia indywidualnego 
loch, ponadto eliminuje to agresywność zwierząt podczas zadawania paszy przy żywieniu gru-
powym. 

Grupowy system utrzymania daje lochom możliwość swobodnego poruszania się, znajdowa-
nia sobie dogodnego miejsca do odpoczynku, przebywania w grupie, korzystania w przypadku 
niższej temperatury – z wzajemnego ogrzewania się. Lochy prośne w kojcach grupowych są w lep-
szej kondycji, co wpływa na sprawny przebieg porodu i mniejszą liczbę prosiąt martwo urodzo-
nych. W przypadku loch luźnych obserwuje się wcześniej i silniej manifestowane objawy rujowe, 
skrócenie okresu odpoczynku. Wszystkie zalety utrzymania grupowego świń uwidaczniają się 
jeszcze bardziej, gdy umożliwi się im korzystanie z ruchu na wybiegach.

Problemem, z którym możemy spotkać się w tym systemie, są walki o pozycję w hierarchii 
stada. Przy łączeniu loch w jedna grupę lub przy dołączaniu loch do grup już istniejących, nale-
ży przez pierwsze kilka dni obserwować ich zachowanie, w którym powinno nastąpić ustalenie 
hierarchii stada. W przypadku bardzo intensywnych walk, należy odizolować osobniki bardzo 
agresywne. Efektem walk o hierarchię w stadzie mogą być uszkodzenia ciała, poronienia, czy też 
uniemożliwienie słabszym osobnikom wyboru lepszego miejsca do odpoczynku, czy też utrudnia-
nie pobierania paszy słabszym osobnikom. 

Do innych form utrzymania należy zaliczyć utrzymanie wolnowybiegowe, pastwiskowe 
(outdoor) oraz w tzw. grupach familijnych. Uwzględniają one naturalne potrzeby zwierząt oraz 
umożliwiają realizację naturalnych form zachowania, co sprzyja zdrowotności i produkcyjności 
świń. Wysoki poziom dobrostanu osiągany jest dzięki aktywności ruchowej, wyrażającej się nie-
ustannym przeszukiwaniu podłoża (ryciu), pobieraniu z niego elementów pokarmowych oraz 
utrzymywaniu kontaktów osobniczych. Możliwość korzystania z ruchu na zewnątrz pomieszczeń 
sprzyja gospodarce hormonalnej i wapniowej, poprawia się sprawność lokomotoryczna, przemia-
na materii oraz zwiększa się odporność zwierząt. 

Ten sposób utrzymania loch korzystnie kształtuje ich potencjał rozrodczy, wcześniej osiągają 
one dojrzałość płciową, obserwuje się wcześniejsze i silniejsze manifestowanie objawów rujowych, 
większą skuteczność krycia. Lochy na pastwiskach najczęściej bardzo troskliwie opiekują się po-
tomstwem.
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5.2.3.	Utrzymanie	loch	w	kojcach	porodowych

Kojce porodowe muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały bezpieczny poród, zabez-
pieczały prosięta przed przygniataniem, zapewniały prosiętom lite, suche i wygodne legowiska 
z dodatkowym źródłem ciepła oraz dostateczną powierzchnią do swobodnego ssania. Jednym 
z najsilniej przejawianych zachowań przez lochy tuż przed porodem jest silny instynkt budowy 
gniazda, a w okresie 24 godzin poprzedzających poród potrzeba ta jest tak silna, jak pobieranie 
pokarmu. Dlatego w każdym kojcu na tydzień przed spodziewanym terminem oproszenia należy 
maciorom i loszkom udostępnić słomę do budowy „gniazda”, chyba że sposób utrzymania i usu-
wania odchodów wyklucza taką możliwość. 

U loch utrzymywanych w kojcach typu jarzmowego, negatywne emocje wynikające z ogra-
niczenia ruchu, a także niemożliwość rycia w podłożu i ścielenia gniazda przed porodem 
wyrażane są poprzez bicie głową w przeszkody, deptanie, wąchanie czy też tłuczenie w przed-
mioty powyżej poziomu podłogi. Są to stereotypie nagminne i wysoce niepożądane. U loch 
można obserwować również obojętność i apatię. Locha często stoi lub przybiera pozycję „sie-
dzącego psa”, a jej reaktywność jest wyraźnie obniżona. Brak materiałów manipulacyjnych 
w kojcu porodowym uniemożliwiającym ścielenie gniazda wywołuje u loch silny stres mani-
festujący się wieloma zaburzeniami hormonalnymi, w tym między innym; spadkiem pozio-
mu ocytocyny, wydłużonym czasem trwania porodów, większą liczbą martwo urodzonych 
prosiąt, mniejszą mlecznością i zawartością ciał odpornościowych w siarze, a przez to niższą 
odpornością prosiąt, mniejszymi ich przyrostami i większą śmiertelnością w miocie. Ponadto 
obserwuje się u loch osłabienie instynktu macierzyńskiego lub nawet akty agresji loch wobec 
prosiąt, nie wyłączając kanibalizmu. Lochy mające możliwość w miarę swobodnego porusza-
nia się i korzystania ze ściółki są wyraźnie bardziej opiekuńcze i wrażliwe na każdy sygnał 
ze strony prosiąt. 

Utrzymanie loch karmiących w bezściołowych kojcach jarzmowych sprzyja także występo-
waniu anomalii w zachowaniu się prosiąt. Zachowania związane z ryciem prosięta zaczynają 
wykazywać już w pierwszym tygodniu życia. Brak ściółki w kojcach porodowych a przez to 
ograniczone możliwości eksploracji i zabawy prosiąt, powodują pojawianie się niespecyficz-
nych zainteresowań, np. sutkami lochy. Prosięta natarczywie ją masując, skubiąc i dokonując in-
nych manipulacji, wywołują u loch dyskomfort i częstsze zranienia. Ponadto prosięta wykazują 
zainteresowanie częściami ciała innych prosiąt, co prowadzić może w dalszym okresie chowu 
do obgryzania ogonów, uszu i okaleczeń strefy genitalnej. Wykazano, że dodanie w kojcu po-
rodowym materiałów manipulacyjnych (wzbogacających środowisko) pozwalało na przekie-
rowanie zachowań poznawczych z prosiąt czy loch na wyłożony materiał, co w konsekwencji 
prowadziło do zmniejszenia urazów wymion u loch. Umożliwienie dostępu do odpowiednich 
materiałów manipulacyjnych we wczesnych etapach życia prosiąt zmniejsza ich agresywność 
po odsadzeniu i w czasie tuczu a także wpływa pozytywnie na zachowanie się podczas odży-
wiania.

Konsekwencją systemu odchowu prosiąt z brakiem „materiałów manipulacyjnych” jest u nich 
późniejszy brak prawidłowych reakcji obrony i ucieczki. Jeżeli przestrzeń w kojcu jest zbyt mała 
lub jeżeli zwierzęta są odłączane zbyt wcześnie, co przerywa naturalne więzi międzyosobnicze 
w miotach, zwierzęta tracą możliwość nabywania doświadczeń pozwalających oceniać stopień za-
grożenia ze strony innych osobników, jak również dokonywania prawidłowych wyborów między 
wariantami walka-unik-ucieczka. 
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Oprócz kojców jarzmowych spotyka się również swobodne	kojce	porodowe,	które	umożli-
wiają	losze w trzecim dniu po oproszeniu na swobodę ruchu przy wyposażeniu kojców w barierki 
ochronne przed przygniataniem. Kojce te mogą być rusztowe lub ściołowe. Lochy utrzymywane 
w kojcach swobodnych mają większą możliwość ruchu i lepszego kontaktu z prosiętami.

Z punktu widzenia potrzeb behawioralnych świń najkorzystniejsze są kojce tradycyjne ze ściół-
ką, w których locha ma nieograniczoną możliwość poruszania się i stały bezpośredni kontakt 
z prosiętami. Swoboda ruchu w przypadku wstawienia do kojca porodowego lochy już na 1-2 
tyg. przed planowanym terminem oproszenia pozwala zachować zwierzęciu lepszą kondycję, 
w konsekwencji zwierzę jest sprawniejsze, a przedłużające się porody są bardzo rzadkie. Locha ma 
możliwość swobodnego zachowania się przed i w trakcie porodu. Obecność ściółki pozwala losze 
przed porodem przygotować gniazdo dla prosiąt, co jest silnym atawizmem i pozytywnie (uspo-
kajająco) wpływa na zwierzę. Kojec taki stwarza lepsze warunki do wychowu prosiąt, większa 
powierzchnia daje swobodę ruchu. Prosięta mają możliwość wykazywania naturalnych zachowań 
eksploracyjnych i wykształcenia prawidłowych reakcji obrony i ucieczki.

5.2.4.	Systemy	utrzymania	tuczników	

Anomalie behawioralne w sektorze tuczu wynikają z przegęszczenia zwierząt, tworzenia nie-
jednorodnych wagowo grup, braku ściółki, błędnie rozwiązanych kojców (strefa legowiskowa 
powinna być wyraźnie odgraniczona od defekacyjnej, dostęp do koryt i poideł powinien być 
bezkolizyjny), nieprawidłowego mikroklimatu, zakłóceń w terminach karmienia i błędów żywie-
niowych czy trudności w dostępie do paszy i wody. Efektami niedostatecznego dobrostanu w tych 
obiektach są anomalie behawioralne objawiające się nadmierną agresywnością, obgryzaniem ogo-
nów, uszu łub całkowitym kanibalizmem, ponadto obserwuje się obniżony wzrost zwierząt i częste 
infekcje przebiegające objawowo lub bezobjawowo. 

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na dobrostan świń jest rodzaj zasto-
sowanej technologii: ściołowa czy bezściołowa. Utrzymanie ściółkowe zapewnia świniom wy-
godne legowisko, poprawia higienę, zwiększa przyczepność do podłoża. Ściółka odwraca uwagę 
zwierząt, stwarzając możliwość jej penetrowania i zabawy. Natomiast utrzymanie bezściołowe 
warchlaków i tuczników powoduje ograniczenia w manifestowaniu naturalnych dla tych grup 
zachowań, jakimi są intensywna eksploracja przestrzeni oraz zabawy z różnego typu przedmiota-
mi albo osobnikami rówieśniczymi. Ograniczenie naturalnej aktywności, jak również możliwości 
odbierania bodźców czuciowych, węchowych i smakowych na poziomie ryja wywołują u tych 
zwierząt stres oraz zachowania stereotypowe. Mogą się one przejawiać walką z przejawami silnej 
agresji, wzajemnym obgryzanie uszu i ogonów, atakowaniem i uszkadzaniem regionów genital-
nych. W efekcie zachowania takie mogą prowadzić do uszkodzeń ciała włącznie z zagryzieniem 
śmiertelnym. Agresja jaką możemy obserwować u świń wynika również z relacji socjalnych, ukie-
runkowanych na utrzymanie pozycji w hierarchii stada. 

Inną kategorię problemów w systemach bezściołowych stanowią schorzenia lokomocyjne: ku-
lawizny, będące następstwem słabości kończyn, stanów zapalnych stawów, uszkodzenia racic i in-
nych urazów kończyn.

Zapobieganie anomaliom behawioralnym powinno odbywać się poprzez eliminowanie czyn-
ników ryzyka, wzbogacanie środowiska lub stosowanie preparatów farmakologicznych czy spe-
cjalnych dodatków paszowych, łagodzących nadmierne pobudzenie trzody chlewnej w sytuacjach 
stresowych i powodujący zmniejszenie zachowań agresywnych. 
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5.3.	Wzbogacanie	środowiska	jako	element	poprawiający	dobrostan	świń

Wszystkie świnie utrzymywane w systemach bezściołowych powinny mieć możliwość stałego 
dostępu do materiału, umożliwiającego im rycie (ściółka ze słomy, siana, torf, trociny) lub innych 
materiałów wzbogacających środowisko świń, celem zaspokojenia ich potrzeb behawioralnych. 
Materiały wzbogacające powinny być bezpieczne (o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu 
na zdrowie świń) oraz posiadać następujące cechy: 
• być	jadalne	– by świnie mogły je jeść lub obwąchiwać - a o ile to możliwe, powinny one też 

mieć walory odżywcze;
• nadawać	się	do	żucia	– by świnie mogły je gryźć;
• nadawać się do badania – by	świnie	mogły	je	badać;
• nadawać	się	do	manipulacji	– by świnie mogły zmieniać ich położenie, wygląd lub strukturę.

Materiały wzbogacające środowisko powinny być wykładane w taki sposób, by:
• wzbudzały stałe zainteresowanie, czyli powinny one pobudzać zachowania poszukiwawcze 

świń i być regularnie zastępowane oraz uzupełniane;
• umożliwiały manipulację oralną;
• były dostępne w wystarczających ilościach;
• były czyste i higieniczne. 

Świnie szybko przyzwyczajają się i stają się znudzone wprowadzanymi obiektami, które nie 
posiadają odpowiednich cech. Wykazano, że w okresie 5 dni od umieszczenia w kojcu nowych 
obiektów manipulacyjnych notowano u świń obniżenie zainteresowania się tymi obiektami 
i wyrażania wobec nich zachowań eksploracyjnych, W ubogim w bodźce środowisku zachowania 
eksploracyjne i „manipulacyjne” skierowane są na ograniczoną liczbę obiektów i stąd w tak „ 
jałowym” środowisku naturalna skłonność świń do rycia i żucia skierowana jest na inne świnie 
w kojcu oraz na elementy wyposażenia, które po pewnym czasie ulegają zniszczeniu. Taka sytu-
acja sprzyja przejawom agresji oraz gryzieniu ogonów czy uszu.

Badania wykazały, że zastosowanie elementów wzbogacających, nasączonych substancjami 
zapachowymi, charakteryzujących się możliwością odkształcania, przeżuwania i ewentualnego 
zniszczenia, a także podwieszania ich czynią te obiekty bardziej atrakcyjne niż obiekty nieposia-
dające tych cech, a przez to są skuteczniejszą metodą dłuższego utrzymania zainteresowania się 
tymi obiektami przez świnie, a w konsekwencji efektywną metodą zmniejszenia częstotliwości 
zachowań agresywnych (Kołacz i Dobrzański 2019).

Wprowadzanie do otoczenia świń, szczególnie warchlaków i tuczników, elementów przynaj-
mniej po części zaspokajających ich potrzeby: ściółki, większej przestrzeni życiowej, zwiększonego 
udziału włókna w paszy, mogą przyczynić się do eliminacji nieprawidłowych zachowań i agresji 
u zwierząt, co w efekcie znacznie obniży koszty produkcji i zwiększy biologiczną wartość pro-
duktu.
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Fotogaleria

Faza apatii i wyczerpania stresem u młodej lochy po przeniesieniu do kojca porodowego z jarzmem. Fot. D. Bugnacka

Behawior	i	dobrostan	świń
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Fotogaleria

Niektóre lochy utrzymywane w klatce z jarzmem są tak zdeterminowane aby mieć kontakt z potomstwem, że rozbią 
wszystko aby do tego doprowadzić. Fot. D. Bugnacka

Locha przed porodem powinna mieć możliwość wyrażenia swojego instynktu macierzyńskiego. Na zdjęciu locha ścieląca 
gniazdo. Fot. D. Bugnacka
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Fotogaleria

Ograniczenie możliwości swobodnego poruszania się w klatce z jarzmem generuje stres i ogranicza możliwości opieki 
lochy nad prosiętami. Fot. D. Bugnacka

Objawy walk hierarchicznych w grupowym utrzymaniu tuczników. Fot. R. Pawłowski
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Fotogaleria

Zabawa słomą w trakcie ścielenia kojca. Fot. R. Pawłowski

Stereotypie u loch (anomalie behawioralne) są skutkiem braku możliwości wyrażenia instynktu macierzyńskiego w okre-
sie okołoporodowym. Fot. D. Bugnacka
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Fotogaleria

Grupowy system utrzymania loch w systemie ściołowym. Fot. D. Bugnacka

Systemy	utrzymania	i	wyposażenie	chlewni
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Fotogaleria

Kojec porodowy w systemie ściołowym. Fot. D. Bugnacka

Kojce w systemie samospławialnym. Fot. D. Bugnacka
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Fotogaleria

Kojec porodowy z jarzmem skośnym w systemie ściołowym. Fot. D. Bugnacka

Kojec porodowy z jarzmem skośnym w systemie bezściołowym. Fot. D. Bugnacka
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Fotogaleria

Pobieranie paszy z podwójnego autokarmnika. Fot. K. Karpiesiuk

Locha karmiąca w kojcu porodowym ściołowym. Fot. A.Wójcik
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Sektor krycia i ciąży. Fot. K. Karpiesiuk

Pobieranie paszy z pojedynczego autokarmnika. Fot. R. Pawłowski
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Fotogaleria

System utrzymania świń na płytkiej ściółce. Fot. D. Bugnacka

Tradycyjny system utrzymania na płytkiej ściółce. Fot. D. Bugnacka
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Fotogaleria

Utrzymanie w systemie głębokiej ściółki. Fot. D. Bugnacka

Wybiegi przy odchowalni młodzieży w chlewni hodowlanej. Fot. D. Bugnacka
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Wyposażenie kojców dla prosiąt odsadzonych. Fot. R. Pawłowski

Zbiornik na gnojowicę. Fot. K. Karpiesiuk
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Fotogaleria

Pobieranie krwi u loszki. Fot. R. Pawłowski

Ochrona	zdrowia	świń
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Fotogaleria

Powiększona śledziona – objaw anatomopatologiczny ASF. Fot. G. Woźniakowski

Wybroczyny nerek – objaw anatomopatologiczny ASF. Fot. G. Woźniakowski
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Fotogaleria

Wydzielina z nosa – objaw kliniczny ASF. Fot. G. Woźniakowski
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