
Kongres odbył się w  dniach 
7–10 czerwca 2016 r. i był połączony 

z Europejskim Sympozjum Zarządzania 
Zdrowia Świń (8th European Symposium 
of Porcine Health Managment – ESPHM). 
W  spotkaniu w  Dublinie udział wzięło 
około 3200 uczestników z 67 krajów, ze 
wszystkich kontynentów. Liczna była gru-
pa polskich lekarzy weterynarii. Ich licz-
ba przekroczyła 70. Niestety, prawdopo-
dobnie z powodów finansowych, w gru-
pie pracowników naukowych znaleźli się 
tylko naukowcy z Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach oraz poje-
dynczy naukowcy z SGGW w Warszawie 
i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. W trakcie kongresu zaprezento-
wano 116 20-minutowych doniesień ust-
nych i przedstawiono 16 interesujących 
wykładów plenarnych, które wygłosili wy-
brani przez organizatorów uznani w ska-
li globalnej naukowcy i przedstawili swój 
punkt widzenia na zagadnienia istotne dla 
optymalizacji produkcji trzody chlewnej.

W kolejnych artykułach planuję przed-
stawienie najciekawszych i  ważnych 
z  praktycznego punktu widzenia oma-
wianych w Dublinie danych dotyczących: 
rozrodu, ochrony zdrowia i optymaliza-
cji wyników chowu oraz produkcji świń.

Rozrodowi poświęcono na spotkaniu 
sporo miejsca, czego dowodzi, między 
innymi, fakt, że dwa wykłady plenarne 
dotyczyły tego tematu. Pierwszy odno-
sił się do roli knurów w optymalnym wy-
korzystaniu potencjału rozrodczego loch 
(1), a drugi – czynników wpływających na 
rozrodczość loch (2). Ponadto zaprezen-
towano kilkadziesiąt związanych bezpo-
średnio lub pośrednio z rozrodem donie-
sień ustnych i plakatowych.

Wykład plenarny wprowadzający 
w problemy rozrodu rejestrowane w sta-
dach komercyjnych wygłosił Japończyk 
Y. Koketsu (2). Zwrócił on uwagę, że ist-
niejąca od niedawna możliwość zbiera-
nia, przechowywania, wymiany i  anali-
zy ogromnej liczby danych związanych 
z rozrodem świń pozwala na uwidocznie-
nie pewnych ważnych praktycznie prawi-
dłowości. Analiza takich danych pozwa-
la producentom i  lekarzom weterynarii 
na wczesną i bardziej precyzyjną identy-
fikację problemów produkcyjnych związa-
nych z tym najważniejszym działem pro-
dukcji prosiąt i tuczników. Ocena tysięcy 
danych pozwala na ustalenie czynników 
ryzyka istotnie wpływających na poten-
cjał rozrodczy poszczególnych loch i ca-
łego stada podstawowego. Na przykład 
liczba prosiąt żywo urodzonych w mio-
cie, jakkolwiek nie jest czynnikiem ryzy-
ka, ale może wskazywać wydajność lochy 
w aspekcie liczby prosiąt żywo urodzo-
nych za cały okres eksploatacji. Czynni-
kami, które należy brać pod uwagę przy 
ocenie wydajności rozrodczej stada, są 
również elementy związane z: zarządza-
niem produkcją, wielkością stada i  za-
sadami eksploatacji knurów. Zazwyczaj 
efektywność rozrodczą stad porównuje 
się na podstawie średniej liczby prosiąt 
odsadzonych od lochy. W okresie ostat-
nich 30 lat wskaźnik ten wzrósł z około 
20 do około 30. Celem na kolejne dzie-
sięciolecie (dziesięciolecia) jest osiągnię-
cie 40 prosiąt urodzonych w ciągu roku. 

Dla uzyskania tego wyniku konieczne jest 
odsadzenie w miocie średnio 17,3 prosię-
cia i uzyskiwanie rocznie 2,3 miotu od lo-
chy. Zdaniem genetyków dzięki postępowi 
genetycznemu i w zarządzaniu i organi-
zacji produkcji cel ten będzie osiągnię-
ty w niedalekiej przyszłości. Specjaliści 
od dobrostanu zwracają jednak uwagę, 
że dążenie do uzyskania takiego rezulta-
tu może niekorzystnie odbić się na zdro-
wotności prosiąt. Noworodki z  licznych 
miotów na pewno będą mniejsze i bar-
dziej wrażliwe na zachorowania. Wyso-
ka plenność wpłynie również na skróce-
nie czasu użytkowania loch. Problemów 
będzie można uniknąć, jeżeli dzięki po-
stępowi genetycznemu będziemy mogli 
zwiększyć pojemność macicy, liczbę sut-
ków i wydajność mleczną loch.

O życiowej wydajności rozrodczej loch 
decyduje liczba porodów i liczba prosiąt 
urodzonych żywo w miocie. Z danych ze-
branych przez Koketsu wynika, że w Ja-
ponii i w Europie średni czas życia loch 
wynosi nie więcej niż 1000 dni, a w USA 
wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy. 
Zdaniem cytowanych przez wykładow-
cę autorów (3) celem powinno być mak-
symalne wykorzystanie potencjału roz-
rodczego loch w  tym okresie. Według 
badaczy amerykańskich należy przede 
wszystkim dążyć do wydłużenia czasu ży-
cia i eksploatacji loch i poprzez to zwięk-
szenie ich wydajności rozrodczej. Każda 
z tych dróg może zmniejszyć koszty pro-
dukcji i poprawić wskaźniki ekonomicz-
ne stada. Życiowa wydajność loch, mie-
rzona liczbą odsadzonych prosiąt, zależy 
więc przede wszystkim od długości życia 
lochy, liczby porodów oraz liczby prosiąt 
urodzonych żywo w miocie.

Nie ma wątpliwości, że liczba prosiąt 
odsadzonych w miocie pierwszym i dru-
gim jest niższa niż w miotach od 3 do 5. 
Plenność loch zmniejsza się od 6 poro-
du. Średnia liczba prosiąt urodzonych 
żywo w miocie jest najwyższa w miotach 
3–5, podczas gdy wskaźnik liczby poro-
dów osiąga najwyższą wartość w miotach 
2–4. Okres od odsadzenia do pokrycia jest 
najdłuższy po drugim porodzie. Spowo-
dowane jest to niedojrzałością hormo-
nalną młodych samic i  ograniczonymi 
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możliwościami pobierania paszy przez 
będące w laktacji pierwiastki, co osłabia 
sekrecję i  rytmikę uwalniania hormonu 
luteotropowego (LH). To z kolei wpły-
wa niekorzystnie na rozwój pęcherzy-
ków jajnikowych. Przyczyną zmniejszo-
nej wydajności rozrodczej loch starszych 
>5 miotu jest dojrzewanie mniejszej licz-
by pęcherzyków jajnikowych i mniejsza 
skuteczność zapłodnienia komórek ja-
jowych. Większe są także straty zarod-
ków wskutek poronień oraz zamieralność 
śródporodowa.

Rozrodczość spada w miesiącach let-
nich. W tym czasie takie wskaźniki, jak 
liczba porodów i  liczba prosiąt urodzo-
nych żywo w miocie, osiągają wartości niż-
sze niż w okresie zimy czy wiosny. Wydaje 
się, że przyczyną pogorszenia się wskaźni-
ków rozrodczych w lecie jest ograniczona 
z powodu wysokich temperatur sekrecja 
gonadoliberyny (GnRH) oraz zaburzenia 
w rozwoju pęcherzyków jajnikowych pro-
wadzące do osłabionej wydajności ciałek 
żółtych, czego wynikiem jest niedosta-
teczny poziom progesteronu (4).

Drugi wykład plenarny poświęcony 
rozrodowi dotyczył znaczenia knurów 
oraz ważności przestrzegania znanych za-
sad przy pobieraniu, ocenie, rozrzedza-
niu, konserwacji, dystrybucji i wykorzy-
stywaniu nasienia produkowanego przez 
knury w stacjach unasieniania loch. Wy-
kład ten został wygłoszony przez uzna-
nego eksperta z Pensylwanii (USA) Gary 
Althouse’a (1). Autor ten na podstawie 
analizy wielu szczegółowych danych ze-
branych z 600 stad świń, z których każ-
de liczy ło od 250–600 loch, wykazał, że 
niewłaściwa jakość nasienia w momencie 
pobierania lub wykorzystywania go do in-
seminacji loch była przyczyną obniżonej 
efektywności rozrodczej w  120  stadach 
(33,3%). Według specjalisty z USA wszyst-
kie przyjęte powszechnie parametry eja-
kulatu knurów ze stacji unasieniania loch 
powinny być wypełnione w co najmniej 
80% w zakresie parametrów związanych 
z ruchliwością i właściwościami fizyko-
chemicznymi i co najmniej w 75% w za-
kresie morfologii plemników. Wszystkie 
metodyki wykorzystywane przez labora-
torium do oceny jakości ejakulatów po-
winny spełniać uznane międzynarodowe 
kryteria i być przez laboratorium zwali-
dowane. Autor zaprezentował wytyczne 
dotyczące liczby próbek nasienia, w sto-
sunku do liczby serii wyprodukowanych 
porcji nasienia przeznaczonego do inse-
minacji, które powinny być zbadane przy 
założonym poziomie prewalencji (współ-
czynnik zanieczyszczenia lub zakażenia), 
w  celu obiektywnej oceny wyproduko-
wanych przez stację porcji nasienia. Co 
oczywiste, im więcej serii produkowa-
nych jest przez stację unasieniania loch, 

tym proporcjonalnie mniejszy ich odse-
tek powinien być zbadany. Obowiązują-
ca zależność podobna jest do tej, która 
zalecana jest np. w przypadku pobiera-
nia próbek w kierunku badań w progra-
mie zwalczania choroby Aujeszkyego; 
im większe stado, tym odsetek pobiera-
nych do badania próbek jest niższy. Au-
tor zwrócił uwagę, że istotny wpływ na ja-
kość nasienia wykorzystywanego do inse-
minacji może mieć między innymi jakość 
plastiku, z którego wykonane zostały po-
jemniki do porcjowania i transportu na-
sienia. Nierzadko słabym ogniwem jest 
wykorzystywany rozrzedzalnik. Kolej-
nym ważnym czynnikiem ryzyka jest łań-
cuch dystrybucyjny nasienia, w tym czas 
trwania i sposób transportu, temperatu-
ra, czas i  sposób postępowania z  prze-
chowywanym nasieniem oraz szereg in-
nych elementów z tym związanych. Bar-
dzo ważny jest system rejestracji danych 
z tym związanych. Prawidłowo zorganizo-
wana rejestracja wszystkich niezbędnych 
danych powinna umożliwiać wsteczną we-
ryfikację prawidłowości postępowania.  
Szczególną uwagę zwrócił wykładow-
ca na potrzebę prowadzenia dokładnej 
dokumentacji parametrów związanych 
z  technologią: pobierania, konserwacji, 
rozrzedzania i transportu nasienia, w tym 
szczegółowych danych odnośnie do ja-
kości komponentów wykorzystywanych 
w omawianym procesie. Tylko takie po-
stępowanie umożliwia szybką identyfi-
kację przyczyny obniżonej efektywności 
wykorzystywania produktu powstałego 
w stacji unasieniania loch.

Ciekawe doniesienie przedstawili auto-
rzy pracy wykonanej w Niemczech, a do-
tyczącej występowania u loch rui w okre-
sie laktacji (5). Na bardzo dużym tereno-
wym materiale badawczym (2200  loch) 
wykazali oni, wyszukując lochy z  obja-
wami rujowymi, od końca trzeciego ty-
godnia laktacji, że u 4,2% samic ruja wy-
stąpiła w okresie laktacji zazwyczaj mię-
dzy 3 a 4 tygodniem jej trwania. Samice 
z  wykrytą rują były odsadzane od pro-
siąt i  przeprowadzane do sektora inse-
minacji i  tam poddawane inseminacji. 
Nie stwierdzono żadnej korelacji mię-
dzy wiekiem loch a występowaniem rui 
laktacyjnej. Skuteczność inseminacji ta-
kich loch wyliczona na podstawie odsetka 
wyproszeń wynosiła ponad 85%. Liczba 
prosiąt urodzonych żywo przez te lochy 
przekraczała średnio 15 i nie różniła się 
od liczby noworodków rodzonych przez 
lochy, które weszły w ruję w czasie fizjo-
logicznym. Przyjęte postępowanie obni-
żyło średnią dla stada liczbę dni niepro-
duktywnych. Autorzy zwracają uwagę, 
że przy wprowadzeniu do postępowa-
nia techniki wyszukiwania rui u loch po-
wyżej 3  tygodnia laktacji należy wziąć 

pod uwagę stosunek kosztów związa-
nych z  nakładami na wyszukiwanie rui 
do efektywności takiego postępowania.  
W różnych obiektach wskaźnik ten może 
kształtować się różnie.

Interesujące dane związane z możli-
wościami ograniczania sezonowości roz-
rodu u  świń, w  tym ograniczania wpły-
wu pory roku na efektywność insemina-
cji przedstawili autorzy hiszpańscy (6). 
Zastosowali oni zaskakującą metodę od-
działywania światłem na nasienie prze-
znaczone do inseminacji loch. Badania 
przeprowadzili w 10 fermach z wykorzy-
staniem 5620 loch, które podzielili zgod-
nie z obowiązującymi w doświadczalnic-
twie zasadami na dwie równe grupy. Jed-
ną, kontrolną, inseminowali nasieniem 
przechowywanym w temperaturze 17°C, 
a  drugą, doświadczalną, takim samym 
nasieniem, z tym że każdą porcję nasie-
nia poddawali przez 30 minut eskpozy-
cji na światło (fotostymulacja), wykorzy-
stując promieniowanie czerwone wytwa-
rzane przez żarówki LED. Porcje nasienia 
umieszczano w celu doświetlenia w spe-
cjalnej komorze produkowanej przez firmę 
hiszpańską (maXpig; Ltd). We wszystkich 
fermach, w których zastosowano takie po-
stępowanie, uzyskano lepszą skuteczność 
inseminacji. Średnia poprawa wskaźnika 
inseminacji dla wszystkich obiektów wy-
niosła 2,11%. Rozrzut efektywności tego 
nowatorskiego i prawdopodobnie nie do 
końca naukowo wyjaśnionego postępo-
wania był wysoki i w zależności od fermy 
wynosił od 1,15 do 11,52%.

Autorzy holenderscy z Uniwersytetu 
w Wageningen (7) badali zależność mię-
dzy wielkością owulacji a jakością miotu. 
Holendrów skłoniły do tego wcześniejsze 
wyniki badań innych naukowców, któ-
re wskazywały, że zwiększona owulacja 
jest liniowo skorelowana z mniejszą wiel-
kością łożyska w 35 dniu ciąży, co nega-
tywnie wpływa na rozwój płodów w póź-
niejszym okresie ciąży. Dowodzono, że 
noworodki urodzone przez samice ce-
chujące się wysokim wskaźnikiem owu-
lacji rodzą prosięta o niższej masie cia-
ła. Dodatkowo w miotach takich obser-
wowano większe zróżnicowanie wagowe 
noworodków w obrębie miotu. Badania 
holenderskie nie potwierdziły tych danych.  
Wykazano natomiast, że urodzeniowa 
masa ciała noworodków związana jest 
z wielkością ciałek żółtych, a  to zależne 
jest od prawidłowości rozwoju uwalnia-
nych komórek jajowych. Powyższe nasu-
wa wniosek, że wielkość płodów zależna 
jest przede wszystkim od wielkości owu-
lujących komórek jajowych i właściwego 
rozwoju oocytów.

Badania dotyczące śmiertelności loch 
stada podstawowego oraz przyczyn tego 
zjawiska przedstawili autorzy fińscy 
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(8). Zbierając przez cały 2014  r. dane 
z  39  ferm, stwierdzili, że średnia licz-
ba loch, w wytypowanych do badań sta-
dach wynosiła 529. Średni wskaźnik pad-
nięć loch w ocenianych fermach wyniósł 
9,0%. Ze stad tych przekazano do uboju 
7531 samic. 98,8% z nich poddano szcze-
gółowej ocenie poubojowej. U 22,8% loch 
stwierdzono co najmniej jedną poważną 
zmianę patologiczną. W odniesieniu do 
1,8% ubitych loch dokonano częściowej 
lub całkowitej konfiskaty części lub ca-
łej tuszy. Im większe były padnięcia loch 
w określonej chlewni, tym większe były 
straty związane z konfiskatą tusz samic 
pochodzących z  tego obiektu. Najczęst-
szą przyczyną konfiskat były zmiany na 
opłucnej lub otrzewnej.

Niezwykle interesujące dane na temat 
padnięć i wybrakowań loch przedstawi-
li autorzy duńscy (9). Analizując wskaź-
nik padnięć i wybrakowań loch w Danii 
w okresie ostatnich 25 lat, stwierdzili, że 
najniższe padnięcia loch zarejestrowano 
w 1997 r., a najwyższe w 2007 r. Wysoki 
wskaźnik padnięć loch, przekraczający 
rocznie średnio 10% stada podstawowego, 
skłonił władze duńskiego związku produ-
centów świń do wprowadzenia regulacji, 
których celem jest istotne obniżenie oma-
wianego wskaźnika. Warto wspomnieć, że 
w 2012 r. parametr ten w duńskich stadach 
mieścił się, w zależności od stada, w gra-
nicach od 2,8 do 40,2%/rok. Działania te 
powoli dają efekty. Przykładowo w 2007 r. 
padło w Danii 174 000 loch, a w 2015 r. – 
117 000. W rezultacie, przy uwzględnieniu 
liczby krajowego stada loch, średni rocz-
ny wskaźnik padnięć loch spadł, w oma-
wianym czasie, z 15,3 do 11,4%. Celem za-
rządzających produkcją świń w Danii jest 
doprowadzenie w ciągu najbliższych kilku 
lat do sytuacji, w której średnie dla stad 
roczne padnięcia loch nie będą przekra-
czały 9%. Przekroczenie tego wskaźnika 
będzie groziło przyznaniem fermie „żół-
tej kartki”. Warto wspomnieć, że aktual-
nie padnięcia loch w Danii należą do jed-
nych z najwyższych w Europie i są o 4,5% 
wyższe niż w Holandii oraz o 5,9% wyż-
sze niż w Anglii. Przyczyny tak dużych 
padnięć loch w kraju, który eksportuje 
największą liczbę prosiąt, są wielorakie.  
Nie ma wątpliwości, że jedną z najważ-
niejszych jest zbyt intensywna eksplo-
atacja samic.

Ciekawe wyniki przedstawili autorzy 
belgijscy (10, 11). Badali oni wpływ ilo-
ści siary pobranej przez noworodki na 
wyniki odchowu prosiąt, warchlaków, 
a nawet tuczników. Badania przeprowa-
dzili w warunkach terenowych, analizu-
jąc przyrosty masy ciała 1455 prosiąt. Ich 
rozwój oceniali od urodzenia do 22  ty-
godnia życia. Autorzy wykazali, że ilość 
pobranej siary ma pozytywny wpływ na 

masę ciała prosiąt odsadzonych. Ma tak-
że istotnie pozytywny wpływ na wagę 
warchlaków a  nawet tuczników. Efekt 
ten uwidacznia się dużo bardziej u pro-
siąt urodzonych z niedowagą w stosun-
ku do noworodków o prawidłowej ma-
sie urodzeniowej. Wykazano równocze-
śnie, że kolejność rodzących się prosiąt 
jest pozytywnie skorelowana z ilością wy-
pitej przez nie siary i masą odsadzenio-
wą, ale także masą warchlaków i tuczni-
ków. Stwierdzono, że ilość wyprodukowa-
nej przez lochy siary nie jest skorelowana 
z wielkością miotu. Dowiedziono, że wpły-
wanie na ilość wyprodukowanej przez lo-
chy siary ma znaczenie kluczowe przy od-
chowie prosiąt ze zbyt licznych miotów.  
Nie wykazano korelacji między płcią a ilo-
ścią pobranej siary i dynamiką przyrostów 
loszek czy knurków.

Ważne z praktycznego punktu widzenia 
dane dotyczące wpływu masy urodzenio-
wej noworodków na dalszy ich rozwój za-
prezentowali autorzy amerykańscy (12, 13, 
14). Zwrócili oni uwagę, że postęp gene-
tyczny w zakresie poprawy plenności loch 
oddziałuje negatywnie na masę urodze-
niową noworodków oraz ich dalszy roz-
wój. Analizując ogromną liczbę danych, 
uwidocznili, że każde kolejne ponadnor-
matywne (więcej niż 12) prosię w mio-
cie determinuje o 25–35 gramów niższą 
masę urodzeniową pozostałych nowo-
rodków. Wykazali, że średnia masa uro-
dzeniowa w analizowanych stadach wy-
nosiła 1,46 kg, zaś średnie straty prosiąt 
do odsadzenia sięgały 17,5%. Szanse prze-
życia noworodków ważących mniej niż 
1,13 kg są niskie i nie przekraczają 58%. 
Średni odsetek takich prosiąt w miocie to 
około 10%. Ich średnie dobowe przyrosty 
w okresie ssania, na warchlakarni, w tu-
czu wstępnym i tuczu końcowym kształtu-
ją się na poziomie odpowiednio: 203, 292, 
601 i 805 gramów. Noworodki takie osią-
gają wagę 100 kg w wieku 191 dni, podczas 
gdy prosięta urodzone z prawidłową masą 
ciała wagę rzeźną osiągają w 170 dniu ży-
cia. Przyrosty dobowe świń z niedowagą 
urodzeniową są zawsze niższe niż przyro-
sty prosiąt z prawidłową masą urodzenio-
wą. Prosięta z niedowagą w sposób istot-
ny wpływają negatywnie na jednorodność 
wagową grupy technologicznej tuczników.

Przedstawione dane uwidaczniają 
w sposób dostatecznie fakt poszerzania 
się zakresu zainteresowań lekarzy we-
terynarii. Coraz większą rolę w ochro-
nie zdrowia wszystkich grup wiekowych 
świń odgrywa znajomość zasad zarządza-
nia i  analizowania dostępnych danych, 
a  coraz mniejszą „klasyczna weteryna-
ria” skoncentrowana wyłącznie na poszu-
kiwaniu czynników zakaźnych i ich bar-
dziej lub mniej skutecznym zwalczaniu 
czy eliminacji.
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