
  

 

Drzwi dla prosiąt 
Faza produkcji: Rozród  

Kraj pochodzenia: Francja 
Agresywne zachowanie jest częstym problemem 

w intensywnej produkcji świń. Poziom agresji jest wyższy 

w pewnych sytuacjach, takich jak mieszanie nieznanych sobie  

świń, które zwykle ma miejsce po raz pierwszy po odsadzeniu. 

Wczesna socjalizacja może zmniejszyć agresję w późniejszym 

życiu, ale wcześniej należy ustalić metody socjalizacji bez 

narażania zdrowia lub wydajności prosiąt. 

Analiza kosztów 

i korzyści 

Rozwiązanie – Najlepsza praktyka 
 

Na farmie AA we Francji postawiono sobie za cel zmniejszenie agresji u świń 

poprzez wprowadzenie wczesnej socjalizacji prosiąt z różnych miotów jeszcze         

w okresie laktacji.  

W przegrodach między kojcami w porodówce wykonano otwory (20 cm x 30 cm). W 

pierwszym tygodniu laktacji w tych otworach umieszczano drzwi w celu utrzymania 

prosiąt z matką, a następnie drzwi zostały usunięte, umożliwiając prosiętom 

poruszanie się między kojcami.  

Umożliwiło to prosiętom z pięciu różnych kojców swobodne zapoznanie, a tym 

samym ułatwiło płynne przejście do przebywania razem po odsadzeniu. Ponadto, 

zapewniło to prosiętom więcej miejsca do eksploracji. W razie potrzeby prosięta 

można łatwo oddzielić, dodając z powrotem drzwi. 

Koszty 

 Koszty dla rolnika są bardzo 

niskie. 

 Być może rolnicy będą musieli 

poświęcić trochę czasu        

na przyzwyczajenie się do 

nowego systemu, ale koszty 

pracy nie ulegną zmianie. 

Korzyści 

 Tempo wzrostu prosiąt 

wzrosło o 25%. 

 Prosięta były o 1 kg cięższe 

12 dni po odsadzeniu. 

 Przy uboju prosięta były         

o 1,7 kg cięższe. 

 Odsetek prosiąt z zadrapania-

mi 48 godzin po odsadzeniu 

zmniejszył się z 98% do 26%. 

 Całkowite koszty produkcji na 

jedno prosię zmalały o 1,9%. 

Zachowanie i zdrowie prosiąt powinno być ściśle monitorowane, ponieważ choroby 

mogą się szybko rozprzestrzeniać. Dokładne czyszczenie kojców porodowych, aby 

zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, może potrwać nieco dłużej, a choroby mogą 

się rozprzestrzeniać łatwiej. 

Dodatkowe informacje 

Pozostałe badania i linki  

projektu na stronie 

internetowej https://eupig.eu/ 

Link raportu technicznego 

Kontakt RPIG (Francja): 

Fabien Verliat 

W pierwszym tygodniu laktacji drzwi są 

zamknięte 

Prosięta wykorzystują otwory 

do przemieszczania się między 

kojcami 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy 

o dotację nr 727933. Niniejszy dokument został przygotowany dla Komisji Europejskiej, ale odzwierciedla on jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji. 
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