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Odsadzanie prosiąt 
– teoria a praktyka

Wraz z rosnącym potencjałem rozrodczym loch, objawiającym się zwiększeniem licz-
by urodzonych prosiąt, pojawia się tendencja do zróżnicowania masy prosiąt, zarówno 
urodzeniowej, jak i odsadzeniowej. Poczynione na starcie błędy przynosić będą konse-
kwencje przez cały dalszy okres produkcyjny.

Jak wiadomo, każde gospodarstwo produkujące trzodę 
jest jedyne w swoim rodzaju. Oznacza to, iż nie ma 
dwóch takich samych ferm pod kątem środowiska, mi-

kroklimatu, budynków, genetyki i przede wszystkim zarzą-
dzania.

W niniejszym artykule, dzięki kontaktom i pracy z fer-
mami, chciałbym zwrócić uwagę na moment odsadzenia 
i negatywne skutki, jeśli czas ten nie zostanie umiejętnie 
wykorzystany.

Powszechnie wiadomo, iż przyczyną największych kło-
potów są biegunki wywołane głównie przez bakterie coli, 
jak i czasami pojawiające się obrzękówki. Generalnie 
problemy te możemy w dużej mierze rozwiązać, stosując 
odpowiednie, wysokostrawne pasze typu prestarter oraz 
zapewniając optymalne warunki środowiskowe. Okazuje 
się, iż hodowcy skupieni na tym problemie często popeł-
niają nieświadomie inne błędy, z grupy tzw. błędów za-
rządzania.

Podstawowym parametrem dotyczącym w tym okresie 
prosiąt jest ich masa odsadzeniowa. Teoria przyjmuje, że 
jeżeli odsadzenie ma miejsce w 28 dniu, to średnia masa 
prosiąt powinna wynosić 7,5 kg. Wszyscy wiemy, że nie ma 
idealnie wyrównanych miotów i że można w nich wyróżnić 
trzy grupy prosiąt: mocne – ok. 8 kg i więcej, średnie – nor-
malne – w granicach 7,5 kg i mniejsze – poniżej 7 kg a cza-
sami i 6 kg. W przypadku odsadzenia jednego miotu różnice 
może nie są istotne, lecz kiedy odsadzamy 100 prosiąt, już 
około 30 sztuk jest zdecydowanie mniejszych! Różnice te 
wynikają z wielu powodów. Wymienić tu możemy chociaż-
by liczne mioty, genetykę, żywienie loch przed i w czasie 
laktacji, zróżnicowanie masy urodzeniowej, złą synchroni-
zację terminów wyproszeń (niekiedy jest ponad 7 dni różni-
cy pomiędzy 20% pierwszych loch, które się wyprosiły a 20% 
ostatnich!) itd. Uzyskana średnia 7,5 kg nie pozwala właści-
wie ocenić całości.

Pierwszą zasadniczą czynnością podczas odsadzenia 
na fermie powinno być umiejętne pogrupowanie prosiąt 
na trzy, a jeśli potrzeba, nawet na cztery grupy. Oczywi-
ście ma to na celu stworzenie każdej grupie optymalnych 
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warunków bytowych jak i właściwe kontrolowanie kosztów 
produkcji. Rzeczą oczywistą jest, iż prosięta mniejsze, 
słabsze żywimy paszami o wyższej strawności, zawartości 
składników pokarmowych i laktozy. Używanie takich sa-
mych pasz w przypadku prosiąt ciężkich w wielu przypad-
kach nie jest już konieczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
wyższe koszty, wynikające z wyższej ceny paszy dla pro-
siąt małych, możemy zniwelować, używając dla większych 
sztuk paszy tańszej. 

Istotnym punktem w tym zagadnieniu jest postawienie 
sobie pytania – przy jakiej masie ciała prosiąt wykonujemy 
następny „ruch”, tzn. zmieniamy paszę, przechodzimy na 
starter, zmieniamy budynek, sprzedajemy itd. Według teo-
rii i praktyki, dobrym (pierwszym możliwym) jest moment, 
kiedy prosięta osiągną masę ciała minimum 12 kg. Są one 
już na tyle zaadaptowane i mają wykształcony przewód 
pokarmowy (trawienie surowych zbóż), że płynnie możemy 
wykonać ten krok. U prosiąt odsadzonych w 28 dniu w wa-
dze 7,5 kg jest to teoretycznie możliwe po 2 tygodniach 
czyli w 42 dniu życia. Co więc z prosiętami, które mają 7 
kg i mniej…? Prosięta te zawsze będą w tzw. ogonie produk-
cyjnym i w konsekwencji bardzo często zamiast przynosić 
określony zysk, będą przyczyną strat.

Najważniejszą sprawą w umiejętnym postępowaniu 
z prosiętami w tym czasie jest zrozumienie, że czas jest 
tylko pewnym wyznacznikiem a najistotniejsze to ilość po-
branej paszy i uzyskany przyrost. A więc odsadzając pro-
sięta, nie możemy ich traktować „jak leci” i stosować np. 
przez 10 dni prestarter 1 a przez następne 7 dni prestar-
ter 2.  Postępowanie takie zazwyczaj nie daje zamierzo-
nego celu. A co, jeśli będzie za ciasno w kojcu, za zimno 
w pomieszczeniu a ciśnienie wody będzie zbyt słabe… lub 
po prostu pasza będzie kiepskiej jakości? Prosięta przez ten 
okres nie pobiorą odpowiedniej ilości karmy, a co za tym 
idzie, nie urosną.

Bardzo często oczekiwane 12 kg w 42 dniu życia nie 
jest osiągane, gdyż odsadzone prosięta były za małe. 
Nawet najwyższy potencjał genetyczny nie jest w stanie 
z masy ciała 6,5 kg dać przez dwa tygodnie przyrost 5,5 kg 
do masy 12 kg. To, dlaczego były one małe, jest inną, od-
rębną sprawą, której więcej czasu poświęcę w następnym 
artykule. Odpowiedni krok, to w momencie odsadzenia 
wyliczyć ilość paszy dla jednej sztuki, aby od masy odsa-
dzeniowej prosię było w stanie osiągnąć założoną przez 
nas wagę 12 kg.

Przy odsadzaniu prosiąt o masie 7,5 kg, do 12 kg pro-
się musi przyrosnąć 4,5 kg. Wiadomo, że aby urosło, musi 
zjeść paszę. Przeliczając zużycie paszy FCR na poziomie do 
1,2, przyjąć musimy ok. 5 kg paszy/szt. Im pasza jest bar-
dziej strawna, tym jej FCR jest mniejszy i w konsekwencji 
koszt jednostkowy 1 kilograma przyrostu jest niższy. Pasze 
wysokostrawne mają to do siebie, że są szybko trawione, 
„przerabiane” i prosię może szybciej pobrać następną por-
cję i dać szybszy przyrost. Bardzo często, pomimo pozornie 
drogiej paszy, koszt kilograma przyrostu jest niższy niż na 
tańszych odpowiednikach. Zazwyczaj też w takich przy-
padkach lepsza jest zdrowotność układu pokarmowego, co 
przekłada się na zdrowotność całego organizmu i lepsze wy-
niki produkcyjne w dalszych etapach.

Dla optymalizacji kosztów najlepiej w tym okresie 
użyć dwóch pasz, przyjmijmy nazwę Prestarter 1 oraz Pre-
starter 2.  Zakładając pobranie Prestartera 1 w ilości 2 
kg (ta pasza jest stosowana przed odsadzeniem i na niej 
odsadzamy) i Prestartera 2 w ilości 3 kg, szybko możemy 

wyliczyć ile potrzeba paszy na całą grupę. Jeśli mamy pro-
sięta cięższe, np. 8,5 kg, możemy już zastosować 4 kg 
Prestartera 2. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy rozważamy 
grupę prosiąt mniejszych, załóżmy średnio 6,5 kg m.c. Dla 
takiej grupy wskazane jest wprowadzanie jeszcze bardziej 
strawnej paszy, nazwijmy ją Prestarter 0, i na niej prze-
prowadzić odsadzenie, a po niej wprowadzamy Prestarter 
1 i Prestarter 2.

Ważną kwestią jest tutaj zaufanie do obsługi. W dużych 
obiektach, aby pracownik obsługujący odchowalnię (za-
zwyczaj ma na głowie jeszcze jakieś inne czynności) miał 
uproszczone zadanie i nie musiał zastanawiać się kiedy 
zmieniać paszę, w momencie odsadzenia przygotowuje się 
całą paszę na daną komorę i ustawia osobno na paletach 
w kolejności jej podawania. Innym ciekawym rozwiązaniem 
jest wyliczenie ilości worków poszczególnych pasz potrzeb-
nych dla danej grupy. Informację taką umieszcza się np. na 
kartkach na drzwiach komory i pracownik, zanosząc kolej-
ne worki, po prostu „odhacza” je we wcześniej odliczonej 
tabelce.

Daszki i poidła w kojcu odchowalni

Odpowiednie grupowanie według masy ciała jest jednym 
z najistotniejszych czynników
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Czy musi być aż tyle rodzajów pasz? To bardzo często 
zadawane pytanie przez hodowców. W gospodarstwach naj-
prostszym rozwiązaniem byłoby stosowanie jednej paszy na 
cały ten okres. Niestety, pewne uproszczenia mają swoje 
konsekwencję. Jedna pasza jest zazwyczaj „za słaba” na 
początku a „za mocna” pod koniec. Przeliczając finanso-
wo, okazuje się, że często takie rozwiązanie jest po prostu 
droższe, gdyż większe ilości paszy są pobierane w później-
szych okresach, stąd wprowadzanie już w tym czasie innych 
tańszych prestarterów jest ekonomicznie uzasadnione. 

Drugie, równie częste pytanie, to jaka powinna być 
pasza na ten okres? Pasza powinna być przede wszystkim 
strawna, tzn. wyprodukowana z najwyższej jakości skład-
ników. Zazwyczaj zajęcie to najlepiej zostawić firmom 
specjalizującym się w tym temacie, mającym dostęp do 
technologii termicznej obróbki zbóż oraz do szerokiej 
bazy pozostałych surowców. Idąc dalej, odpowiednia pa-
sza w swoim składzie, zwłaszcza na okres odsadzenia, 
powinna mieć wysoki poziom laktozy i odpowiednio zbi-
lansowane białko z energią. Zakładając na starcie wyso-
kie przyrosty i pobieranie paszy przez prosięta zaraz po 
odsadzeniu, nie osiągniemy tego, jeśli pasza zbilansowana 
jest na poziomie ok. 17% białka ogólnego. Poziom ten bez 
problemu możemy podwyższyć do 20 a nawet 23%. Jesz-
cze raz podkreślę, że poziom parametrów w paszy nie jest 
najważniejszy – najważniejsze jest, z jakich surowców zo-
stała wyprodukowana.

Prosiętom zaraz po odsadzeniu należy zapewnić odpo-
wiednią temperaturę, wahającą się około 28°C, z tenden-
cją spadkową w następnych tygodniach. Praktyczne do-
świadczenia pokazały, że stopniowe obniżanie temperatury 
z 28°C przez cztery kolejne tygodnie do 20°C dało najwyż-
sze dzienne przyrosty prosiąt. Często w kojcach stosowane 
są specjalne daszki. Jest to dobre rozwiązanie, zapewnia-
jące ochronę przed przeciągami i dające prosiętom możli-
wość wspólnego ogrzania się. 

Ważną sprawą jest dostęp do świeżej wody oraz monto-
wanie poideł na różnych wysokościach. Daje to możliwość 
dobrego dostępu podczas wzrostu małych. Oczywiście le-
piej, jeśli jest jedno poidło za dużo niż za mało.

Na większości obiektów standardem jest zostawianie 
włączonego światła przez pierwsze 3-7 dni po odsadzeniu. 
Najważniejsze są oczywiście pierwsze dwa dni. Według do-
świadczeń stwierdzono, że ok. 50% odsadzonych prosiąt za-
czyna pobierać paszę już w pierwszych 4 godzinach, lecz 5% 
ciągle nie je po 50 godzinie!

Następnym kluczowym zagadnieniem jest dostęp do 
koryta. Odsadzone prosięta tęsknią za matką i za wspól-
nym przebywaniem przy wymieniu. W okresie odsadzenia 
należy bezwzględnie zwiększyć dostęp do paszy. Najważ-
niejszy jest tu pierwszy tydzień. W tym okresie w kojcu 
prosiąt, nawet odpowiednio pogrupowanych pod wzglę-
dem masy ciała, możemy zauważyć trzy różne grupy. 
Pierwsze to najsilniejsze, te zawsze walczą o przywódz-
two w stadzie, druga grupa to takie, które zawsze sobie 
dadzą radę, nie zwracając uwagi na hierarchię. Trzecia 
natomiast, najbardziej istotna dla nas grupa, to prosięta 
najbardziej zestresowane, będące zawsze „krok z tyłu”. 
Te prosięta, przy słabym dostępie do karmnika, nigdy nie 
podejdą tyle razy ile pozostałe. W efekcie następuje róż-
nicowanie prosiąt w kojcu, którego powodu hodowca czę-
sto nie rozumie. Przyjmuje się, że optymalny dostęp do 
korytka dla jednej sztuki do 42 dnia życia to minimum 
7 cm/szt. Później może to już być 4 cm/szt. Sprzedaw-
cy sprzętu wyposażeniowego, aby zwiększyć atrakcyjność 
karmideł, często podają zawyżoną liczbę sztuk jaką ob-
służy jedno urządzenie. Najlepszym i najprostszym roz-
wiązaniem są tu długie korytka, które wykonać można sa-
modzielnie. Dostawia się je na pierwszy tydzień lub dwa, 
dając maluchom możliwość wspólnego spędzania czasu 
przy jedzeniu. Dobre są też karmidła okrągłe, których 
średnica przewyższa 1 m. Rozważając temat karmników 
niewłaściwe jest pozostawienie małych prosiąt w tym 
okresie na specjalnych tubomatach. Małe prosięta nie 
znają tych urządzeń, często są po prostu za słabe, aby 
móc odpowiednio poruszyć rurą zsypową. W efekcie po 
prostu nie jedzą. Drugą, negatywną cechą tych urządzeń 
jest to, iż obsługa bardzo często zasypuje je do pełna. 
Oczywiście z punktu organizacji jest to ułatwienie, lecz 
pasza taka długo zalega w zbiorniku, traci atrakcyjny za-
pach i nabiera wilgoci. Ze względu na surowce, z jakich 
jest sporządzona, nawet już po 6 godzinach zaczyna się po 
prostu psuć. Pasza musi być świeża, przechowywana poza 
komorą produkcyjną, podawana często w ciągu dnia, ale 
w małych porcjach.

Podsumowując, sukcesem na pewno jest to, że dzięki 
postępowi genetycznemu możemy odsadzić 30 i więcej pro-
siąt od lochy w ciągu roku. Prawdziwy sukces osiągniemy 
jednak wtedy, gdy każde z nich w krótkim czasie uzyska wy-
maganą masę ciała. Kluczowym momentem na pewno jest 
odsadzenie i okres następujący tuż po nim.  n

Zapiski na drzwiach pomagają kontrolować ilość zużytej paszy 
przez grupę i poszczególne kojce

Światło a pobieranie paszy po odsadzeniu
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