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ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODSTAVOVANÝCH SELAT
- VLIV PORODNÍ HMOTNOSTI
Porodní hmotnost selat je znakem, který má velký vliv
na ekonomiku produkce prasat. Vyšší porodní hmotnost
selat se promítá do nižších ztrát ve všech fázích odchovu
a výkrmu (viz graf č. 1), přináší lepší konverzi krmiva
a vyšší hmotnost selat v době odstavu stejně jako vyšší
přírůstky ve všech fázích odchovu a výkrmu (viz graf č. 2.).
Odchov selat s nižší porodní hmotností je navíc dražší,
selata vyžadují více péče, více mléčných náhražek, léčení
a jsou zdrojem větší variability.
Chovatelé prasat mohou hmotnost narozených selat
ovlivnit řadou faktorů:
• kondicí prasnic a krmením prasnic v době březosti
• správnou věkovou strukturou stáda
• zdravotním statutem
• neprováděním časné indukce porodů
• volbou plemenářského programu

Česká PIC s.r.o.

Indukce porodů u prasnic před 115 dnem může ovlivnit
porodní hmotnost. Každý den před 115 dnem může
snížit porodní hmotnost o 26 g a zdvojnásobit mortalitu
(Gunvaldsen, 2007). Také se takto může snížit vitalita,
příjem mleziva a zvýšit výskyt roznožek a jiných defektů.
Jednostranná selekce na počet narozených selat ve vrhu
vede ke snižování porodní hmotnosti selat, zvyšuje
se také podíl selat s kritickou hmotností pod 1 kg. PIC
věnuje ve svém šlechtitelském programu pozornost
počtu narozených selat, současně jsou však PIC linie
selektovány na přežitelnost selat. Pomocí moderních
selekčních nástrojů je tak příznivě ovlivňována i hmotnost
selat při narození.
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Vážení čtenáři,
letošní rok se pro chovatele prasat vyvíjel způsobem hodně odlišným
od několika let předešlých. Začátek roku byl
ovlivněn dioxinovou aférou v Německu, kdy u našich sousedů klesla
cena na 1,13 €, poté však došlo k neobvykle
rychlému růstu ceny, který byl ale v Česku
tlumený silným kurzem koruny. Oživení po-

V roce 2010 vyhlásila PIC tzv. „evropský týden porodních
hmotností“. Na 78 farmách, v 6-ti zemích bylo zváženo
21 000 selat, jejich průměrná hmotnost činila 1,47 kg.

ptávky na světovém trhu - zvláště pak v Asii
- vedl potom k dalšímu růstu cen v posledním
čtvrtletí roku. Současně oslabila česká měna
a výsledkem bylo výrazné zlepšení ceny vepřového masa. V listopadu 2011 prodávali češ-

U prasnic PIC je v období březosti podávána krmná
dávka s cca 28 MJ ME, od 90. dne se provádí zvýšení
krmné dávky na 36 MJ a od 100. dne na 38 MJ za účelem
pokrytí potřeb rostoucích plodů. Nízká krmná dávka
v době zvýšených nároků plodů (zejména v posledních
14-ti dnech březosti) může vést ke snížení hmotnosti
selat, chybou je však také překrmování prasnice nevede ke zvýšení hmotnosti selat, ale ke ztučnění
prasnice, obtížnějším porodům, sníženému příjmu krmiva
na porodně ap. Snížení krmné dávky provádíme teprve
3 dny před očekávaným termínem prašení.

tí chovatelé svoje prasata za ceny meziročně
o 17 % vyšší. Ekonomická bilance roku 2011
přesto nebude pro všechny chovatele příznivá, stínem byly vysoké ceny krmných směsí
po většinu roku.
Rostoucí poptávka po vepřovém mase by ne-

PLEMENNÁ ZVÍŘATA Z ČESKÉ
REPUBLIKY V EVROPĚ
Česká republika je významným zdrojem plemenných zvířat pro řadu evropských zemí. Česká
PIC vyváží z vlastní produkce a od svých smluvních partnerů plemenné prasničky, plemenné
kance i inseminační dávky ve špičkové fenotypové i genotypové kvalitě a s vysokým
zdravotním statutem.
Česká PIC zajišťuje svým zákazníkům
v Česku veškerý plemenný materiál z domácí
produkce. Za tímto účelem udržuje ve vlastním
produkčním nukleovém chovu a na farmách
smluvních partnerů 5 populací základních
linií (2 otcovské a 3 mateřské linie). Tyto
linie jsou prostřednictvím dovozu spermatu
úzce napojeny na genetický nukleový chov
v Kanadě. Česká PIC tímto zajišťuje, že
plemenná zvířata produkovaná v Česku
přináší zákazníkům pravidelný genetický
pokrok v těsném napojení na výsledky
dosahované ve špičce celosvětové pyramidy
PIC. Na farmách v Česku potom probíhá
pečlivá selekce pro dosažení fenotypového
standardu.

měla zůstat přechodnou záležitostí. Prognózy
FAO předpokládají, že se do roku 2050 zvýší
výroba obilovin o polovinu a že se současně
zdvojnásobí produkce masa. Zemědělskou

Správná věková struktura stáda příznivě ovlivńuje porodní
hmotnost selat. Nižší porodní hmotnost je u prvniček
a také u starých prasnic. Klíčové je udržet mladé prasnice
pro nejproduktivnější parity a zbavovat se starých zvířat
(po 6. paritě).

půdu přitom nebude možné výrazně rozšiřovat a například zdroje vody jsou také omezené. Nasytit obyvatele planety bude možné
pouze tehdy, pokud bude zemědělství využívat stále lepších a efektivnějších technologií.
Této prognózy si je vědom i Genus - mateřská
organizace PIC. V uplynulém finančním roce
navýšil Genus strategické investice do výzkumu a vývoje o 8 % na 25,3 mil liber. V tomto
období došlo také k meziročnímu navýšení
prodejů o 9 % díky oběma hlavním odvětvím
- prasatům i skotu.
Za tým České PIC bych chtěl českým chovatelům a všem našim obchodním partnerům
popřát pěkné vánoční svátky a do nového
roku hodně zdraví i ekonomických úspěchů.
Rok 2012 bude mimořádný i pro PIC, v tomto
roce oslavíme kulaté výročí 50-ti let existence
naší společnosti.

Pavel Mezera
Graf č.1. Vliv porodní hmotnosti na odolnost
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Garf č.2. Vliv porodní hmotnosti na přírůstek
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ředitel

Práce České PIC a jejích partnerů je stále
více oceňována chovateli v okolních zemích.
V roce 2011 vyvezla PIC z České republiky
plemenná zvířata do Itálie, Chorvatska,
Maďarska,
Bulharska,
Litvy,
Polska,
Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny,
Belgie a Běloruska. Ve stejném období
byly vyvezeny také inseminační dávky do Rakouska, Německa, Itálie, Maďarska,
Rumunska, Chorvatska. Celkově bylo Českou
PIC vyvezeno 358 plemenných kanců většina z nich pro potřeby inseminačních
stanic - a dále potom 4 145 prasniček, z nich
bylo 969 ks prarodičovských zvířat, tedy matek
dalších generací plemenných prasniček.
Mezi spokojené zákazníky České PIC tak patří
řada předních evropských firem, jmenovat
můžeme největšího chovatele prasat v Belgii firmu DANIS, která je pravidelným odběratelem
rodičovských prasniček, firmu AGROKOR,
která je s cca 15 000 prasnicemi největším
plně integrovaným producentem prasat
v Chorvatsku a která pravidelně nakupuje
kance pro obměnu vlastní inseminační
stanice nebo americkou firmu SMITHFIELD,
která nakoupila plemenná zvířata pro svoje
farmy v Rumunsku a v Polsku. Největší část
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exportů směřovala do Ruska, většina byla
určena pro velké integrované firmy. Jmenovat
můžeme
odběratele
prarodičovských
i finálních kanců firmu KURASOVSKIY, která
je součástí MIRATORG GROUP (přibližně
70 000 prasnic), nebo dodávku rodičovských
prasniček pro firmu BELGOROD BACON
(27 000 prasnic).
V roce 2011 započala Česká PIC
naskladňovat farmu s kapacitou 2 400
prasnic (bude dokončeno v prvním čtvrtletí
2012) patřící firmě KRASNOGVARDEYSKY.
Tato firma je součástí AGROBELOGORIE
GROUP. Skupina vznikla před necelými pěti
lety. Dnes má již více než 50 000 prasnic,
plány však počítají s navyšováním produkce
na 75-80 000 ks. Toto navyšování se bude
uskutečňovat z vlastních zdrojů plemenného
materiálu - vždyť na vrcholu pyramidy je
nukleový chov se 1 200 prasnicemi, který
PIC naskladnila z Kanady. Již několik
let zabezpečuje PIC z Česka plemenné
kance pro špičku pyramidy ve firmě
KUDRIASHOVSKOE (10 000 prasnic), další
dodávky proběhly pro KRASNODONSKOE
(6 000 prasnic). Produkční manager v holdingu
Kopitanya Group - kam firmy Krasnodonskoe
a Kudriashovskoe patří - Ghenadie Popa říká:
„S dodávkami kanců i prasniček z České
republiky jsme velmi spokojení, zvířata PIC
mají výbornou užitkovost na nových farmách,
ale například také na farmě staré 40 let.“

ŠPIČKOVÁ PÉČE O SELATA A PRASNICE
přeloženo a zkráceno z National Hog Farmer (srpen 2011), autor Dale Miller

Dvě sesterské farmy, z nichž každá má kapacitu 6 000 prasnic dosáhly nejlepších výsledků v rámci databáze SMS
(Swine Management Services). Tato databáze zahrnuje 81 farem s nejmenší velikostí 3 000 prasnic a s celkem 382 992
prasnicemi. Obě farmy mají společného vlastníka, ale jinak je od sebe dělí jen několik mil, 10 let stáří a příležitostné
rozdíly v řízení obou farem. Společnou mají tyto farmy ctižádostivost a současně ochotu zaměstnanců otevřeně sdílet
svoje úspěchy a zkušenosti. Farma Pigeon Ranch dosáhla v ročním hodnocení výsledku 30,20 odstavených selat
na prasnici (od prvního připuštění) a rok a farma Prairie Dog Hill výsledku 30,01.
„Výsledkům obou našich podobných farem velmi napomáhá výměna
informací mezi lidmi obou farem“, říká Tim Friedel, produkční manager
obou farem a stájí pro odchov a výkrm selat. Farma Prairie Dog Hill byla
postavena v Nebrasce v roce 1999, konstrukce farmy Pigeon Ranch
započala o 10 let později. Personál někdy přechází mezi oběma farmami,
lidé dostávají nové výzvy a příležitosti s cílem zlepšovat každého
zaměstnance a každý úsek produkce.
Vedoucí obou farem Dana Hawk (Prairie Dog Hill Farm) a Steve Horton
(Pigeon Ranch) se shodují, že předpokladem pro překročení hranice 30-ti
odstavených selat je poskytnout zaměstnancům kompetence činit vlastní
rozhodnutí. Flexibilita umožňuje, aby pracovníci přistupovali k dennímu
managementu nebo k péči o prasata odlišně. Horton je „veterán“ se 34
-letou praxí a má na starost 20 zaměstnanců, Hawk s pětiletou zkušeností
u krav je nyní u prasat 23 let a má tým 22 zaměstnanců. Pracovní týmy
jsou stabilní, v uplynulých 12-ti měsících došlo ke změnám méně než 10%
zaměstnanců. Friedel není zastánce standardních postupů. Říká k tomu:“
Standardní postupy omezují lidi v jejich myšlení, pracovník se nemá řídit
jenom listem papíru, který jim přesně říká, co musí udělat a jak to musí
udělat. „Máme postupy, ale nemáme je nikde napsané. Není třeba lidem
písemně určovat, jak mají kastrovat sele. Jsou proškoleni. List papíru
často slouží jako výmluva proč člověk nemyslel nebo věc neprovedl.
Mnoho nových myšlenek, které jsem viděl rozvíjet se za uplynulé roky,
přišly od lidí, kteří se neřídili standardními postupy.“
Zařazování prasniček
Reprodukce stáda začíná u prasniček. Farmy nakupují prasničky ve stáří
11 resp. 8 týdnů. PIC dodává 110 prasniček týdně nebo 550 ks každých 5
týdnů. Když prasničky dosáhnou 150 dní věku, začíná kontakt s kancem.
2 pracovníci procházejí se 4 kanci přes kotce prasniček každý den. Začíná
se s kancem umístěným do kotce a 15-20 minut se identifikují a ušními
čísly označují prasničky v říji. Současně se provádí záznamy na kartu
kotce. Ušní známky mají barvu podle příslušného týdne. Kanec potom
zůstává v kotci dalších 15-20 minut ke stimulaci prasniček, ošetřovatelé
mezitím přejdou do dalšího kotce, kam přivedou jiného kance. Toto
opakují tak dlouho, až projdou všechny kotce prasniček. „Dva lidé stráví
4 hodiny denně, sedm dní v týdnu kontrolou říje“, zdůrazňuje Friedel.
„Zvýšili jsme počet kanců ze 2 na 4, abychom umožnili delší kontakt kanců
s prasničkami.“ Na farmě Pigeon Ranch dostávají prasničky, u kterých je
zaznamenána druhá říje druhou ušní známku a jsou potom zapouštěny
na třetí říji. „Potřebuji 11 prasniček každý den, takže vybírám vždy ty,
které měly nejvíce zaznamenaných říjí“, vysvětluje Horton. Prasničky
jsou přesouvány do individuálních kotců na jalovárně ve věku 170-175
dní a nejsou zapouštěny před věkem 210 dní. Hawk si počíná podobně,
přesouvá však jednoduše největší - pravděpodobně nejstarší - prasničky
do individuálních kotců.
Aklimatizace v individuálních kotcích
Když prasničky přejdou do individuálních kotců, klesne jejich příjem
krmiva; tento způsob ustájení je pro ně velkou změnou po přechodu
ze společných kotců se samokrmítky. 3-týdenní aklimatizace je proto
velmi důležitá. Někdy to trvá týden, než se prasničky vrátí na plný příjem
krmiva. Plný příjem může být 2,7 - 3,6 kg, u jiných dokonce 5,5 kg.
„Kilogramy nehrají roli, důležitý je neomezený příjem každého zvířete.
Pokud prasnička žere podle chuti, nepociťuje žádný stres. Pokud se
příjem limituje, něco prasničce říká, že věci nejsou v pořádku. Čím delší
aklimatizace, tím větší pohoda v době zapouštění“, vysvětluje Friedel.

Podobně velká pozornost je věnována krmení odstavených prasnic.
„Většina prasnic odstavujících velký vrh má deficit energie a v den
odstavu zkonzumuje bláznivé množství krmiva. Musím je krmit 2-3 krát
denně. Některé prasnice sežerou 5,5-7 kg krmiva denně před jejich
novým zapuštěním“, říká Hawk. A Friedel pokračuje: „Na některých
farmách dostávají tato zvířata 2-2,5 kg krmiva. Často je to otázka času.
Mohu garantovat, že pokud někdo provozuje farmu naší velikosti s 15ti zaměstnanci, potom se ty malé věci neudělají správně a výroba není
taková, jaká by měla být.“
Buď kancem
Obě farmy používají vozíky pro přesuny kanců na jejich denní vyhledávání
říjí. To je důležité zvláště proto, že nově odstavované prasnice a prasničky
pro obměnu nejsou zařazovány na k tomu určené místo ve stáji, jak je
na jiných farmách obvyklé. Místo toho přicházejí tato zvířata do právě
volných individuálních nebo malých skupinových kotců v různých částech
stáje prasnic. Tento způsob ustajování umožňuje účinější a efektivnější
kontrolu říje, inseminační technici jsou pozornější. Friedel vysvětluje, že
při ustajování „do hada“ má personál očekávání, která zvířata se kdy
budou říjet. Lidé pak věnují malou pozornost přebíhalkám v jiných částech
stáje. A navíc, prasnice v říji napomáhají stimulovat říji u ostatních. Říji
jsou silnější a denní přítomnost kance pomáhá udržovat březost, dodává
Friedel.
Každá farma inseminuje 300 zvířat týdně, takže správné provedení
inseminací a opatření k udržování březosti je podmínkou výborných
výsledků v reprodukci.
Výhodou dálkově ovládaných vozíků pro kance je, že obsluhující
osoba může přesně určovat, kde bude hlava kance. Stimulace kance je
omezena jen na jednu stranu - na druhé straně jsou krycí panely. „První
věcí je uchopení předkolenní řasy prasnic - to je to, co by udělal kanec,“
říká Horton. „Pokud prasnice stojí, technik ji zatíží svojí vahou, aby se
přesvědčil, že je připravena k inseminaci. Většinou postačuje, pokud na ní
sedí, po celou dobu ji ale technik pozoruje, aby se přesvědčil, že kanci
věnuje plnou pozornost. Noha technika stimuluje prasnici ve slabině - to
je co dělá kanec. Technikům říkáme:´Buďte kancem´“.
Nejednotné ustajování prasnic a prasniček také pomáhá odstranit častou
chybu způsobenou stimulací prasnic předtím, než je provedena vlastní
inseminace. To se stává tehdy, pokud je stimulováno hodně prasnic
v řadě a je nedostatek techniků k provedení inseminace. Často se to řeší
tím, že inseminaci provádí více lidí, některým pak ale chybí dostatečné
zaškolení a kvalifikace pro dobrý výsledek. Způsob ustajování prasnic
také umožňuje inseminačním technikům krátkou přestávku při přechodu
na jiné místo. To je důležité při inseminaci velkého množství zvířat.
Vynikající výsledky v procentu březosti a oprašení umožňují luxus vyřadit
každou prasnici, která se neodříjí do 7 dnů po odstavu nebo prasnici,
která se přeběhne po inseminaci. „Když máš oprašení 95 %, nemusíš
inseminovat přebíhalky, abys měl porodní kotce plné. Je jedno, jestli je to
její vina nebo ne, jedná se o rizikové zvíře“, poznamenává Friedel.
Zaměření na porodnu
Horton a Hawk souhlasí, že jsou to často malé věci, které je vynášejí
na vrchol databáze SMS. Mezi ně patří i rozměry porodních klecí,
které jsou o přibližně 15 cm delší, než je v USA obvyklé. Větší rozměry
porodních kotců dávají více prostoru prasnici i selatům, prasnice může
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pohodlněji vstávat a lehat a má dobrý přístup k vodě a ke korytu, selata
mají dostatek prostoru uniknout od prasnice - důležitý faktor, pokud
je ve vrzích 13-14 selat. Porodní klece jsou vybaveny pohyblivými
zábranami, které vedou prasnici k pomalejšímu uléhání. „Někdy to trvá
i 3 minuty než prasnice ulehne - měřil jsem to“, říká Horton. “Některé naše
prasnice nikdy nezalehly sele a to jsou na pátém vrhu“.
Zvláštností obou farem je dvojí podlážka v ložišti selat. Jedna leží
na drátěném roštu kotce, druhá je k roštu připevněna ze spodu. Chovatelé
obvykle mění výšku topných lamp, aby teplo přizpůsobili selatům.
Na těchto farmách je výška lamp seřízena podle tepelného senzoru,
lampa je umístěna pod úhlem 95° nad středem podlážky a používá se
obyčejná 100 W lampa. Pokud ošetřovatelé zjistí, že se selata začínají
pobybovat z ložiště směrem k prasnici je horní podlážka odstraněna.
„Spodní podlážka působí jako prevence proti průvanu a stále poskytuje
teplou zónu. Po odstranění horní podlážky se selata zase pohybují
od prasnice směrem k dělící stěně kotce“, vysvětluje Friedel.
Před 3 lety se obě farmy rozhodly praktikovat asistenci porodů po 24
hodin sedm dní v týdnu. Nejdříve se přitom zaměřili na snížení ztrát
do odstavu, výsledky se ale významně nezlepšily. Teprve potom se
zaměřili na snížení % MNS a potom se počet odstavených selat zvýšil.
Počty MNS se na obou farmách snížily na 2,9 % (Prairie Dog Hill) a 3,4 %
(Pigeon Ranch).
Práce je dnes organizována tak, aby se směny překrývaly a někdo je
na porodnách vždy přítomen - dokonce i během polední přestávky.
Na kartu prasnice jsou detailně zaznamenávány průběhy porodů každé
prasnice - čas narození prvního selete, čas mezi selaty, použití oxytocinu,
asistence při porodu. Platí, že pokud prasnice zahájí porod, neintervenuje
se v prvních 2 hodinách. Pokud projdou 2 hodiny bez narození selete,
je manuálně zkontrolováno, zda se sele nenachází v porodním kanále.
Potom je akceptováno 30 nebo méně minut mezi jednotlivými selaty.
Pokud má prasnice mrtvě narozené sele a zdá se v potížích, ošetřovatel
asistuje. Oxytocin je používán až na konci porodů. „Oxytocin používáme,
jen pokud prasnice ztratí kontrakce nebo pokud je to zvíře na vysokých
paritách a již netlačí“ vysvětluje Horton „Ale předtím, než podáme
oxytocin, postavíme prasnici a necháme ji projít - to funguje skoro stejně
dobře jako oxytocin.“
Ošetřovatelé neustále pozorují prasnici i selata. Pokud se narodí malé
sele do vrhu velkých selat, je okamžitě přesunuto do vrhu stejně velkých
selat. Vedoucí porodny na farmě Prairie Dog Hill Jose Hernandez k tomu
říká: „Pro malé sele to znamená, že bude schopné konkurovat a sát
a časný přesun je lepší než čekat 2-3 dny kdy už selata mají struky
prasnice ‚ve vlastnictví‘. Pozdější přesun znamená, že selata již mají svoji
hierarchii, obtěžuje to prasnici a trvá to nějaký čas, než selata najdou svůj
struk.“ Friedel k tomu dodává: „Neříkáme, že sele má dostat kolostrum
od své matky; důležité je, aby každé sele dostalo kolostrum od prasnice.
První den života by to mělo být 100g.“ Dělené sání je prováděno zcela
standardně. Prvních 6-7 selat se napije, potom se umístí do plastové
nádoby a sání je umožněno ostatním selatům. Toto se děje dvakrát.
„Protože ponecháváme hodně selat u prasnic, jsou mnohá z nich odtlačena
stranou“, vysvětluje Hernandez. „Ošetřovatel kontroluje všechna selata
a pozná, která mají plná břicha. Tato jsou zavřena do nádoby a zbytek je
ponechán jednu hodinu s prasnicí. Další den se do bedny znovu dostanou
nejsilnější - nejplnější selata a ostatní jsou ponechána s prasnicí dvě
hodiny. Plastové nádoby jsou myty a dezinfikovány mezi vrhy.“
Během hlavního prašení jsou na porodně obvykle dva zaměstnanci.
Za noční směnu platíme o 0,5 USD/hodinu více. „Klíčové je najít
ošetřovatele, kteří pracují za více než jen mzdu“, vysvětluje Friedel.
„Nebudete mít velké problémy, pokud vytvoříte systém, kdy lidé rozumí,
jak důležité je zachránit selata a kdy se tím sami stávají úspěšnějšími
ve své práci. Věnujte dotatečnou pozornost tomu, abyste našli správné
lidi pro práci na porodně.“, dodává.

Drobné zákroky
Na farmě Prairie Dog Hill jsou zkracovány zoubky po ukončení přesunů.
Na farmě Pigeon Ranch zoubky zkracovány nejsou. Hernandez a jeho
tým zoubky zkracují, protože vidí, že nezkrácené zoubky iritují prasnici,
nutí ji k vstávání a lehání a tím hrozí zalehnutí. „Důležité je používat ostré
kleště a zkracovat ve správném úhlu“, říká. Kleště jsou každý den myty
a dezinfikovány.
Všechna selata dostávají železo, jsou tetována a kanečci jsou kastrováni
6. den života - podle standardů je to pozdě. „Je to tehdy, když jsou
prasata připravena“, vysvětluje Horton, „Oblast varlat je vice vyvinuta
po 5-ti dnech věku a méně se setkáváme s varletními kýlami.“ S tím
souhlasí Friedel:“ 6-ti denní selata jsou vitálnější a kastrace je pro ně
méně stresující.“
Hernandez je zastánce pravidla, že každou prasnici je třeba v prvních
6-ti dnech po porodu postavit. „Kontrolujeme končetiny, zranění a jiné
problémy a patřičným způsobem zvířata léčíme,“ říká. Na farmě
Pigeon Ranch nejsou kontroly na porodnách tak četné, ale ráno je
také zkontrolováno, zda se každá prasnice postavila. Souhlasí však
s kontrolou teploty každé prasnice. Hernandézův tým kontroluje každou
prasnici 2-3 x denně - to záleží na tom, kdy se oprasila a zda vykazuje
známky, že se necítí dobře. Prasnice, které se oprasily pozdě odpoledne
jsou kontrolovány ráno v 7 hodin, potom ve dvě odpoledne a v pět
odpoledne. „Chceme najít zvířata při prvních známkách zvýšené teploty“
říká. Na farmě Pigeon Ranch se teploty měří u prasnic, které nepřijímají
potravu, obvykle dvakrát denně.
Odstav
Na farmě Prairie Dog Hill se odstavuje třikrát týdně, na farmě Pigeon
Ranch se odstavuje každý den. Je to dáno stavebními odlišnostmi
a potřebami dopravy, nikoli rozdíly ve filosofii. Za uplynulých 52 týdnů
činil odstavový věk 20,6 dní na Pigeon Ranch a 21,3 dnů na Prairie
Dog Hill, s hmotnostmi selat 6,36 kg resp. 6,59 kg. Někteří producenti
vypínají krmnou linku u prasnic den před odstavem, toto považuje Horton
za chybu:“ Některé prasnice takto nejsou krmeny 12 hodin. My přitom
víme, že některá děvčata zkonzumují ve dnech před odstavem 15-16 kg
krmiva. Pokud někdo krmí po odstavu jen 2-3 kg krmiva, bude to mít
špatný vliv na další cyklus.“ Prairie Dog Hill odstavuje 260 prasnic týdně
a v době odstavu vyřazuje 30 zvířat. Pigeon Ranch odstavuje 270 prasnic
týdně a z nich vyřazuje cca. 40 ks.

Výsledky Swine Management Services - 52 týdnů do 1. čtvrtletí 2011,
nejlepší farmy z počtu 81 o celkovém stavu 382 922 prasnic.
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