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Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej,  
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Celem pracy była analiza użytkowości rozpłodowej loch w zależności od zmian w ich masie 
ciała w okresie krycia, porodu i odsadzenia prosiąt. Badano również wpływ zmian w ma-
sie ciała na skład chemiczny siary i mleka. Badania przeprowadzono na 41 lochach rasy 
wielkiej białej i 52 lochach rasy polskiej białej zwisłouchej, które urodziły 238 miotów. 
Lochy podzielono na 3 grupy doświadczalne ze względu na różnicę masy ciała w dniu 
porodu i krycia, w dniu odsadzenia i dniu porodu oraz w dniu odsadzenia i dniu krycia.  
W badaniach uwzględniono liczbę prosiąt w miocie oraz ich masę w 1., 7. i  21. dniu życia. 
Oceniono również skład chemiczny siary oraz mleka w 7. i 21. dniu laktacji. Uzyskane 
wyniki wskazują, że lochy, których przyrost masy ciała od krycia do porodu był najwyższy, 
urodziły i odchowały najwięcej prosiąt. Nie stwierdzono różnicy w jakości siary i mleka 
między grupami loch o różnym przyroście masy ciała. Jedynie poziom tłuszczu w siarze 
był najwyższy u loch najszybciej rosnących. Analizując okres laktacji, lochy o najwyższych 
stratach masy ciała były matkami, które urodziły i odchowały najwięcej prosiąt. Nie stwier-
dzono natomiast istotnych różnic w jakości siary i mleka między grupami loch. Zauważono 
jedynie nieco wyższy poziom białka i tłuszczu w siarze loch o pośrednich stratach masy 
ciała, jak i tłuszczu w 21. dniu laktacji.  Natomiast lochy o najmniejszej różnicy masy ciała 
od dnia krycia do odsadzenia prosiąt, rodziły i odchowywały najwięcej prosiąt oraz cha-
rakteryzowały się najlepszym składem chemicznym siary i mleka. 

Słowa kluczowe: zmiana masy ciała, użytkowość rozpłodowa, skład chemiczny siary i mleka   

Kondycja loszek i loch oraz jej wpływ na użytkowość rozpłodową jest zagadnie-
niem, które było analizowane w szeregu prac badawczych. Określono wiek, w jakim 
rozpoczyna się użytkowanie loszek i masę ciała w dniu pierwszego krycia (Tum-
maruk i in., 2007). Badano również zdolności loch do gromadzenia zapasów ener-
getycznych, co wyrażane jest najczęściej grubością słoniny. Uważa się, że przede 
wszystkim dobra kondycja loch pozwala na szybkie zniwelowanie skutków ujemnego 
bilansu energetycznego po okresie laktacji. Z kolei coraz wyższa płodność loch, wią-
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żąca się z koniecznością zwiększonej  produkcji wartościowego mleka, staje się przy-
czyną zmniejszenia rezerw energetycznych ciała loch. Skutkuje to najczęściej krót-
szym okresem użytkowania loch, jak i wzrostem liczby prosiąt słabych i urodzonych  
martwych w miocie (Maes i in., 2004). Jak wskazują hipotezy niektórych prac,  
o dobrej użytkowości rozpłodowej loch decydować może zdolność odbudowy kon-
dycji podczas całego cyklu reprodukcyjnego (Rekiel i in., 2007; Bergsma i in., 2009; 
Patterson i in., 2010).  W dostępnej literaturze brak jest badań uwzględniających 
wpływ zmian masy ciała loch w ciągu kolejnych cykli reprodukcyjnych na wyniki ich 
użytkowości rozpłodowej. 

Celem niniejszej pracy była analiza użytkowości rozpłodowej loch w trzech kolej-
nych laktacjach w zależności od zmian masy ciała w okresie krycia, porodu i odsadze-
nia. Uwzględniono również wpływ zmian masy ciała w trakcie cykli reprodukcyjnych 
na skład chemiczny siary i mleka. 

materiał i metody

Prace badawcze przeprowadzono w fermie trzody chlewnej Instytutu Zootechni-
ki PIB. Materiał zwierzęcy do badań stanowiło 41 loch rasy wielkiej białej polskiej  
i 52 lochy rasy polskiej białej zwisłouchej. W badaniach uwzględniono wszystkie 
mioty pierwsze i drugie, a od części loch mioty trzecie. Wszystkie lochy były żywione 
w okresie badań jednakowo, standardowymi mieszankami paszowymi. W okresie od 
krycia do pierwszego tygodnia laktacji były żywione dawkami normowanymi, na-
stępnie ad libitum. Stosowano dwa rodzaje pasz, dla loch prośnych (EM – 11,41 MJ, 
białko ogólne – 12,50 %) oraz dla loch karmiących (EM – 12,30 MJ, białko ogólne 
– 15,00%). Prosiętom, począwszy od 7. dnia życia, podawano paszę pełnoporcjową 
celem przyuczenia do pobierania paszy. Zarówno lochy, jak i prosięta utrzymywa-
ne były w budynkach o standaryzowanych warunkach mikroklimatycznych, zgodnie  
z wymogami dla każdej z grup technologicznych. 

Każdą z loch ważono 2 dni przed kryciem, porodem i w dniu odsadzenia (w dal-
szej części opracowania używano terminów w dniu krycia, porodu i odsadzenia). Dla 
każdego z kolejnych miotów określano:

– liczbę prosiąt w 1., 7. i 21. dniu życia,
– masę prosiąt w 1., 7. i 21. dniu życia.
Przeprowadzono również ocenę składu chemicznego siary pobranej od loch po 

wydaleniu łożyska i ocenę mleka w 7. i 21. dniu laktacji. Pobrane próbki siary i mleka 
z 1., 3. i 6. gruczołu sutkowego lewej listwy mlecznej poddano analizom z wykorzy-
staniem aparatu Milko-Scan 133B w laboratorium Oceny i Analiz Mleka Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W próbkach siary i mleka oznaczono procentową 
zawartość: białka, tłuszczu i laktozy.

W celu analizy wpływu zmian w masie ciała loch w okresie od krycia do porodu, 
od porodu do odsadzenia i od krycia do odsadzenia na liczbę i masę prosiąt oraz skład 
chemiczny siary i mleka loch, dokonano podziału loch na 3 grupy doświadczalne  
(tab. 1). Podział ten nie uwzględniał rasy loch, traktując każdy miot jako oddzielne 
dane analiz. 
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Podział na grupy (A, B, C) uwzględniał różnice w masie ciała (mc) każdej z bada-
nych loch w następujących okresach:

– od krycia do porodu (mc w dniu porodu minus mc w dniu krycia), 
– od porodu do odsadzenia (mc w dniu odsadzenia minus mc w dniu porodu),
– od krycia do odsadzenia (mc w dniu odsadzenia minus mc w dniu krycia).
Tabela 1 przedstawia zakres wartości mas ciała loch w poszczególnych grupach jak  

i udział liczbowy loch w grupach.

Tabela 1. Liczba loch w grupach wyodrębnionych na podstawie różnic w ich masie ciała w dniu krycia, 
porodu i odsadzenia prosiąt

Table 1. Number of sows in the groups divided based on differences in body weight at mating, farrowing 
and weaning

Okres
Period

A B C
Różnice masy ciała

Differences in body weight
Od krycia do porodu
From mating to farrowing

25,9 kg i mniej/and less
79 szt./head

26 kg do/to 45,9 kg 
86 szt./head

46 kg i więcej/and over
73 szt./head

Od porodu do odsadzenia
From farrowing to weaning

–18 kg i więcej/and over 
71 szt./head

–17,9 kg do/to –3 kg 
83 szt./head

–2,9 kg i mniej/and less
84 szt./head

Od krycia do odsadzenia
From mating to weaning

12,9 kg i mniej/and less 
78 szt./head

13 kg do/to 35,9  kg
87 szt./head

36 kg i więcej/and over
73 szt./head

Analizy statystyczne wykonano za pomocą pakietu statystycznego SAS. Zastoso-
wano wieloczynnikową analizę wariancji według modelu:

Yijkl = µ + ai + bj + ck +eijkl

gdzie:
µ – średnia generalna
ai – efekt i-tej rasy (i=1,2)
bj –  efekt j-tej laktacji (j= 1 – 3)
ck –  efekt k-tej grupy (k=A-C)
eijkl – błąd.

Istotność różnic pomiędzy średnimi określono  w oparciu o procedurę LSM ME-
ANS, przy poziomie istotności P≤0,05 i P≤0,01. 

Wyniki

W badaniach uwzględniono 93 lochy, które urodziły 238 miotów. Dla każdej z nich  
w kolejnych cyklach reprodukcyjnych określono zmiany w masie ciała między dniem 
krycia, porodu i odsadzenia prosiąt. Dokonano analizy określającej wpływ tych zmian 
na użytkowość rozpłodową jak również jakość siary i mleka. Pierwszym kryterium 
podziału na grupy była różnica pomiędzy masą ciała w dniu porodu a masą ciała  
w dniu krycia. Każdą z loch przydzielono według wartości tej różnicy do jednej  
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z trzech grup. Do grupy A zaliczono lochy, których masa ciała od dnia krycia do dnia 
porodu wzrosła najmniej. Natomiast do grupy C włączono lochy, które charaktery-
zowały się największym przyrostem masy ciała w tym okresie. Grupa B to lochy 
o pośrednich wartościach dla tej cechy. Analizując dane zamieszczone w tabeli 2, 
można stwierdzić, że lochy z grupy A, w porównaniu do loch z grup B i C, rodziły  
i odchowywały nieco mniej prosiąt w miocie, o nieznacznie większej masie ciała  
w 7. i 21. dniu ich życia. Stwierdzone różnice między grupami doświadczalnymi nie 
zostały potwierdzone statystycznie. 

Tabela 2. Liczba i masa prosiąt w miocie w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu na 
różnicę masy ciała loch w okresie od dnia krycia do dnia porodu

Table 2. Number and weight of piglets per litter in different sow groups divided based on the difference 
in body weight of the sows between mating and farrowing

Wyszczególnienie
Item

Grupa 
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight
25 kg i mniej
25 kg and less

26 kg do 45 kg
26 kg to 45 kg

46 kg i więcej
46 kg and over

Liczba urodzonych prosiąt (szt.)
No. of piglets born (head)

11,47 11,49 11,77

Liczba prosiąt w 7. dniu (szt.)
No. of piglets on day 7 (head)

10,81 11,05 11,16

Liczba prosiąt w 21. dniu (szt.)
No. of piglets on day 21 (head)

10,13 10,32 10,29

Masa prosięcia w dniu urodzenia (kg)
Body weight of piglet at birth (kg)

1,44 1,45 1,45

Masa prosięcia w 7. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 7 (kg) 

2,69 2,63 2,60

Masa prosięcia w 21. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 21 (kg)

5,55 5,52 5,43

Czynnikiem, który mógł wpłynąć na brak znacznych różnic w odchowie prosiąt 
była jakość siary i mleka badanych loch. W próbach siary i mleka loch z różnych grup 
doświadczalnych (tab. 3) nie zauważa się wyraźnej tendencji do podwyższonej lub 
obniżonej zawartości  białka, tłuszczu czy laktozy jednej z grup loch. Jedynie mię-
dzy grupami loch A i B stwierdzono statystyczne istotne różnice w zawartości białka  
w siarze oraz tłuszczu w mleku w 7. dniu laktacji. Lochy z grupy B cechowały się 
mniejszą zawartością tych składników.

Analizując wyniki użytkowości rozpłodowej loch podzielonych na grupy do-
świadczalne pod względem różnicy masy ciała w okresie od dnia porodu do odsa-
dzenia prosiąt, stwierdzono dla części  badanych cech statystycznie istotne różnice 
(tab. 4). Różnice między grupą loch A (o największych różnicach) a grupą C (o naj-
mniejszych różnicach)  dotyczyły liczby prosiąt urodzonych w miocie, a w 21. dniu 
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odchowu między grupą loch A i B. Natomiast dla masy ciała prosiąt istotne różnice 
stwierdzono jedynie w 21. dniu ich odchowu między grupą loch o największej i grupą 
o najmniejszej różnicy masy ciała. Lochy z grupy A rodziły i odchowywały najwięcej 
prosiąt o największej masie ciała w 21. dniu ich życia.

Tabela 3. Skład chemiczny siary i mleka loch w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu 
na różnicę masy ciała loch w okresie od dnia krycia do dnia porodu

Table 3. Chemical composition of colostrum and milk in sow groups divided based on the difference in 
body weight of the sows between mating and farrowing

Wyszczególnienie
Item

Grupa
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight
25 kg i mniej
25 kg and less

26 kg do 45 kg
26 kg to 45 kg

46 kg i więcej
46 kg and over

Siara:
Colostrum:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

15,21 a

4,61

1,93

14,63 b

5,21

2,00

14,75

5,36

1,88

Mleko w 7. dniu laktacji:
Milk on day 7 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,69

7,91 a

5,70

4,81

7,40 b

5,63

4,89

7,45

5,54

Mleko w 21. dniu laktacji:
Milk on day 21 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,76

7,19

5,74

4,83

6,94

5,80

5,02

6,99

5,88

a, b – średnie oznaczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie P≤0,05.
a, b – means with different small letters differ significantly at P≤0.05.

W przypadku składu chemicznego siary loch z powyższych grup stwierdzono sta-
tystycznie istotnie wyższą zawartość  białka w siarze loch z grupy B w porównaniu 
do białka w siarze loch z grupy C (tab. 5). W poziomie pozostałych składników siary, 
a także mleka w kolejnych dniach laktacji, nie stwierdzono istotnych  zależności mię-
dzy grupami doświadczalnymi.  
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Tabela 4. Liczba i masa prosiąt w miocie w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu na 
różnicę masy ciała w okresie od dnia porodu do odsadzenia prosiąt

Table 4. Number and weight of piglets per litter in different sow groups divided based on the difference 
in body weight between farrowing and weaning

Wyszczególnienie
Item

Grupa
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight
–18 kg i więcej
–18 kg and over

 –17 kg do –3 kg
–17 kg to –3 kg

–2 kg i mniej
–2 kg and less

Liczba urodzonych prosiąt (szt.)
No. of piglets born (head)

11,69 a 11,59 11,44 b

Liczba prosiąt w 7. dniu (szt.)
No. of piglets on day 7 (head)

11,14 10,99 10,90

Liczba prosiąt w 21. dniu (szt.)
No. of piglets on day 21 (head)

10,49 a 10,04 b 10,25

Masa prosięcia w dniu urodzenia (kg)
Body weight of piglet at birth (kg)

1,51 1,45 1,39

Masa prosięcia w 7. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 7 (kg)

2,71 2,64 2,58

Masa prosięcia w 21. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 21 (kg)

5,68 a 5,56 5,30 b

a, b – średnie oznaczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie P≤0,05.
a, b – means with different small letters differ significantly at P≤0.05.

Tabela 5. Skład chemiczny siary i mleka loch w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu 
na różnicę w masie ciała loch w okresie od dnia porodu do odsadzenia prosiąt

Table 5. Chemical composition of colostrum and milk in sow groups divided based on the difference in 
body weight of the sows between farrowing and weaning

Wyszczególnienie
Item

Grupa
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight
–18 kg i więcej
–18 kg and over

–17 kg do –3 kg
–17 kg to –3 kg

–2 kg i mniej
–2 kg and less

1 2 3 4
Siara:
Colostrum:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

14,90

4,97

1,95

15,03 a

5,12

1,86

14,65 b

5,07

2,01
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cd. tab. 5 – Table 5 contd.
1 2 3 4

Mleko w 7. dniu laktacji:
Milk on day 7 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,74

7,67

5,60

4,81

7,52

5,60

4,82

7,58

5,67

Mleko w 21. dniu laktacji:
Milk on day 21 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,83

6,87

5,76

4,88

7,34

5,84

4,87

6,89

5,80

a, b – średnie oznaczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie P≤0,05.
a, b – means with different small letters differ significantly at P≤0.05.

Tabela 6. Liczba i masa prosiąt w miocie w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu na 
różnicę masy ciała loch w okresie od dnia krycia do odsadzenia prosiąt

Table 6. Number and weight of piglets per litter in different sow groups, divided based on the difference 
in body weight between mating and weaning 

Wyszczególnienie
Item

Grupa
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight

12 kg i mniej
12 kg and less

13 kg do 35 kg
13 kg to 35 kg

36 kg i więcej
36 kg and over

Liczba urodzonych prosiąt (szt.)
No. of piglets born (head)

11,60 11,59 11,51

Liczba prosiąt w 7. dniu (szt.)
No. of piglets on day 7 (head)

11,01 10,99 11,01

Liczba prosiąt w 21. dniu (szt.)
No. of piglets on day 21 (head)

10,33 10,24 10,16

Masa prosięcia w dniu urodzenia (kg)
Body weight of piglet at birth (kg)

1,48 a 1,47 a 1,38 b

Masa prosięcia w 7. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 7 (kg)

2,73 a 2,67 2,52 b

Masa prosięcia w 21. dniu (kg)
Body weight of piglet on day 21 (kg)

5,69 5,53 5,29

a, b – średnie oznaczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie P≤0,05.
a, b – means with different small letters differ significantly at P≤0.05.
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W przypadku podziału badanych loch ze względu na różnicę w masie ciała  
w okresie od dnia krycia do odsadzenia prosiąt również nie obserwowano statystycz-
nie istotnych różnic w liczbie prosiąt urodzonych i odchowanych w miocie między 
poszczególnymi grupami doświadczalnymi (tab. 6). W przypadku masy ciała prosiąt 
w dniu urodzenia wykazano, że lochy z grup A i B w porównaniu do loch z grupy C 
urodziły istotnie najcięższe prosięta. Po siedmiu dniach odchowu prosięta pochodzą-
ce od loch z grupy A, w porównaniu do prosiąt od loch z grupy C, nadal cechowały 
się istotnie większą masą ciała. 

Tabela 7. Skład chemiczny siary i mleka loch w poszczególnych grupach loch, podzielonych ze względu 
na różnicę masy ciała w okresie od dnia krycia do odsadzenia prosiąt

Table 7. Chemical composition of colostrum and milk in sow groups divided based on the difference in 
body weight of the sows between mating and weaning 

Wyszczególnienie
Item

Grupa
Group

A B C
Różnica w masie ciała

Difference in body weight
12 kg i mniej
12 kg and less

13 kg do 35 kg
13 kg to 35 kg

36 kg i więcej
36 kg and over

Siara:
Colostrum:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

15,33 a

4,56 a

1,90

14,86

5,40

1,93

14,35 b

5,18 b

2,00

Mleko w 7. dniu laktacji:
Milk on day 7 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,71

7,81

5,64

4,78

7,59

5,63

4,90

7,33

5,60

Mleko w 21. dniu laktacji:
Milk on day 21 of lactation:

białko (%)
protein (%)
tłuszcz (%)
fat (%)
laktoza (%)
lactose (%)

4,69

7,21 a

5,73

4,94

6,86 b

5,79

4,97

7,08

5,89

a, b – średnie oznaczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie P≤0,05.
a, b – means with different small letters differ significantly at P≤0.05.

Różnice w składzie chemicznym siary i mleka loch przedstawione w tabeli 7 
wskazują na znaczną zmienność przede wszystkim składu siary w poszczególnych 
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grupach doświadczalnych. Lochy z grupy A, w porównaniu do loch z grupy C pro-
dukowały siarę o istotnie większej zawartości białka i mniejszej zawartości tłuszczu.  
W mleku loch z grupy A, w porównaniu do loch z grupy B, stwierdzono jedynie istot-
nie większą zawartość tłuszczu w 21. dniu laktacji. W przypadku  zawartości białka  
w mleku u loch z grupy A, w porównaniu do loch z grup B i C, obserwowano  niższy 
poziom tego składnika, lecz występujące różnice w analizowanych dniach laktacji nie 
zostały potwierdzone statystycznie. 

omówienie wyników

Zróżnicowanie loch pod względem różnic wartości w masie ciała, mierzonych 
w dniu krycia, porodu i odsadzenia prosiąt, zazwyczaj jest wynikiem predyspozycji 
genetycznych czy też żywienia loch. W przeprowadzonych badaniach analizowano 
wyniki loch utrzymywanych w jednej fermie i żywionych tak samo. Obserwowane 
różnice w masie ciała loch w okresie od krycia do porodu, od porodu do odsadzenia 
 i w całym cyklu reprodukcyjnym, tj. od krycia do odsadzenia prosiąt były dość znacz-
ne. Wskazywałoby to na indywidualne predyspozycje loch, czy też inne czynniki, jak 
choćby wiek i masa pierwszego skutecznego krycia (Matysiak i in., 2007). Powodem 
znacznej zmienności w przyroście masy ciała w trakcie cyklu reprodukcyjnego mogła 
być istotna jej strata w czasie poprzedniej laktacji i brak zdolności do jej szybkiego 
zregenerowania (Bergsma i in., 2009). 

Użytkowość rozpłodowa loch, których przyrost masy ciała od momentu krycia 
do porodu był najwyższy, charakteryzowały się nieco wyższą liczbą prosiąt urodzo-
nych, jak i odchowanych. Niemniej średnia masa ciała prosiąt w trakcie odchowu 
była wyrównana we wszystkich grupach doświadczalnych. Wynika to z jakości mleka 
loch, która była wyrównana pod względem zawartości poszczególnych składników. 
Zwraca uwagę jedynie istotnie wyższa zawartość tłuszczu w mleku w 7.  dniu lak-
tacji u loch o najmniejszym przyroście masy ciała. Zdecydowanie bardziej wyraźne 
tendencje występują u loch podzielonych ze względu na straty masy ciała w czasie 
laktacji. Lochy o najwyższych stratach masy ciała (grupa A) urodziły i odchowy-
wały statystycznie istotnie najwięcej prosiąt. Również masa ciała prosiąt w 21. dniu  
i życia, pochodzących od tych loch, była najwyższa, co zapewne przede wszystkim 
było związane z jakością mleka. Te zależności znajdują potwierdzenie w badaniach 
Eissena i in. (2003), którzy stwierdzili bardziej liczebne mioty u loch redukujących 
swą masę ciała w czasie laktacji. Przeciwne wyniki uzyskano w badaniach  Hovinga  
i in. (2012) i De Bettio i in. (2016), gdzie wykazano, że mioty loch z grupy o wysokich 
i niskich stratach masy ciała w czasie laktacji nie różnią się istotnie w liczbie uro-
dzonych i odchowanych prosiąt. W badaniach własnych zawartość tłuszczu i laktozy  
w siarze produkowanej przez lochy w poszczególnych grupach doświadczalnych nie 
różniła się istotnie. Stwierdzono jedynie nieco wyższą zawartość białka w siarze loch 
o pośrednich wartościach straty masy ciała w trakcie laktacji. Jednocześnie  trud-
no określić różnice w zawartości poszczególnych składników mleka w 7. i 21. dniu 
laktacji między grupami doświadczalnymi. W pracy Parka i in. (2010) podobnie nie 
stwierdzono znacznych różnic w poziomie białka, tłuszczu i laktozy siary między lo-
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chami o wyższych i niższych stratach ciała. Natomiast zauważyli oni, że lochy o wyż-
szych stratach masy ciała produkowały mleko w 10. dniu laktacji o wyraźnie niższym 
poziomie białka i tłuszczu, co nie znajduje potwierdzenia w badaniach własnych. 

Użytkowość rozpłodowa loch podzielonych na grupy doświadczalne ze względu 
na różnice masy ciała w dniu odsadzenia prosiąt i w dniu krycia, jak i ich jakość siary 
i mleka są wypadkową wcześniej omawianych podziałów, a więc różnic w masie 
ciała w dniu porodu i w dniu krycia oraz w dniu odsadzenia prosiąt i w dniu porodu. 
Generalnie lochy, które w tym okresie zwiększyły swoją masę ciała o nie więcej niż  
12 kg, w porównaniu do loch o znacznie większych przyrostach (grupa C), urodziły po-
równywalną liczbę prosiąt, ale o istotnie większej masie ciała. Ponadto  produkowana 
przez nie siara cechowała się istotnie większą zawartością białka i mniejszą zawartością 
tłuszczu, co prawdopodobnie wpłynęło na istotnie większą masę ciała prosiąt odchowa-
nych przez te lochy do 7. dnia laktacji. W kolejnych dniach laktacji na wzrost prosiąt miała 
również wpływ pobierana przez nie same pasza. Wyniki niniejszej pracy potwierdzają 
hipotezę, którą w swoich badaniach postawili Rekiel i in. (2007), Bergsma i in. (2009)  
oraz Patterson i in. (2010) – że o dobrej użytkowości rozpłodowej loch decydować 
może zdolność odbudowy kondycji podczas całego cyklu reprodukcyjnego.

Podsumowując uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że zmiana masy ciała 
loch w okresie od krycia do porodu nie miała istotnego wpływu na liczbę urodzonych 
i odchowanych prosiąt, ani na zawartość podstawowych składników siary i mleka 
loch, a tym samym na masę ciała odchowywanych prosiąt. Większe znaczenie miała 
zmiana masy ciała loch w okresie od porodu do odsadzenia prosiąt. Lochy, które  
w trakcie laktacji straciły najwięcej masy ciała, urodziły i odchowały najwięcej pro-
siąt, a ich prosięta w 21. dniu życia uzyskały najwyższą masę ciała. Nie stwierdzono 
ewidentnego wpływu utraty masy ciała w czasie laktacji na zawartość poszczegól-
nych składników siary i mleka.  Jedynie w grupie loch o pośrednich wartościach tego 
wskaźnika wykazano w siarze istotnie wyższy poziom białka. Wyniki badań wska-
zują, że najcenniejsze są te lochy, które w całym cyklu reprodukcyjnym: od krycia 
do odsadzenia zwiększyły swoja masę do 12 kg.  Lochy te, w porównaniu do loch 
zwiększających w tym okresie masę ciała o 36 kg i więcej, urodziły prosięta o istotnie 
większej masie ciała, a produkowana przez nie siara cechowała się istotnie większą 
zawartością białka i mniejszą zawartością tłuszczu. W efekcie do 7. dnia laktacji od-
chowywane przez nie prosięta uzyskały istotnie największą masę ciała. 
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effect of body weight changes in sows during the reproductive cycle 
on rearing of piglets and chemical composition of milk

SUMMARY

The aim of the study was to analyse reproductive performance of sows depending on body weight 
changes in the sows during mating, farrowing and weaning. The effect of body weight changes on chemi-
cal composition of the colostrum and milk was also analysed. The study was performed with 41 Polish 
Large White and 52 Polish Landrace sows. The first three parities were considered. Sows were divided 
into 3 experimental groups according to differences in body weight between farrowing and mating days, 
weaning and farrowing days, and weaning and mating days. The study accounted for the number of piglets 
per litter and their weight at 1, 7 and 21 days of age. The chemical composition of colostrum and of milk 
at 7 and 21 days of lactation were also evaluated. The results show that sows with the highest weight gain 
from mating to farrowing, gave birth to and reared the largest number of piglets. No differences were 
observed in colostrum and milk quality between the groups of sows with different weight gains. Only the 
level of fat in colostrum was highest in fastest growing sows. The analysis of the lactation period demon-
strated that sows with the highest body weight loss were mothers which gave birth to and reared the largest 
number of piglets. No significant differences were found in colostrum and milk quality between the groups 
of the sows. The sows with intermediate body weight loss showed slightly higher levels of protein and fat 
in colostrum and of fat on day 21 of lactation. In turn, sows with the smallest difference in body weight 
between mating and weaning gave birth to and reared the largest number of piglets, and showed the best 
chemical composition of the colostrum and milk.
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