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PEN AR LAN zmienia
nazwę i barwy
Drodzy Hodowcy,
Jean Neavau założył Pen Ar Lan
w 1972 roku
z przekonaniem,
że będzie zapewniał hodowcom
najlepszy materiał hodowlany,
uwzględniający
również, a może
przede wszystkim zmieniające się na przestrzeni lat wymagania konsumentów i zakładów mięsnych.
Przez ostatnie czterdzieści lat Pen Ar Lan
wypełniał swoją misję, wyznaczając najwyższe standardy jakościowe w wielu kluczowych wymiarach hodowli trzody, mających wpływ na ekonomikę produkcji oraz
jakość kulinarną mięsa wieprzowego.
To dzięki temu staliśmy się jedną z najbardziej znaczących firm genetycznych w skali świata.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie wyników plenności, odporności, tempa
wzrostu, czy jakości mięsa i podstawowych
wyrębów. Takie produkty jak NAIMA, PIETRAIN, NECKAR, czy sławny P76 są doskonale
znane na fermach w całej Polsce.
Polski oddział, którym od samego początku mam przyjemność kierować, przez piętnaście lat działalności zbudował nie tylko
silną markę dostawcy produktów najwyższej jakości, ale i profesjonalnego doradcy, przewodnika dla polskiego hodowcy.
Zapewniło nam to pozycję jednego z krajowych liderów genetyki trzody, co stanowi
dla mnie i mojego zespołu prawdziwy powód do dumy.

Rynek, hodowcy i konsumenci wymagają
jednak coraz więcej. Od firm genetycznych
oczekuje się już nie poprawiania dotychczasowych wyników produkcyjnych, ale prawdziwych przełomów. Żeby do tego doprowadzić,
potrzebne jest sprzężenie takich nierozdzielnych czynników, jak duży kapitał, najlepsze
technologie badawcze i wiedza.
To legło u podstaw strategicznej decyzji,
która w 2011 roku doprowadziła do aliansu Grupy Grimaud, drugiej pod względem
przychodów grupy genetycznej świata i Pen
Ar Lan. Spodziewaną konsekwencją tej fuzji
było połączenie organizacyjne i kapitałowe
dwóch podmiotów grupy działających w obszarze genetyki trzody chlewnej, tj. Pen Ar
Lan i Newsham Genetics.
Ostatnie dwa lata stały pod znakiem łączenia obu firm, przede wszystkim w obszarach
badań i wymiany wspólnych doświadczeń
oraz metod badawczych, wypracowywanych przez kilkadziesiąt lat zgłębiania DNA
zwierząt. Dziś z radością mogę zakomunikować, że proces integracji jest już zakończony, a ich owocem jest powstanie nowej
firmy o nazwie Choice Genetics.
Choice Genetics, dzięki tej fuzji, prowadzi
badania, hodowlę oraz sprzedaż na 4 kontynentach, z kluczowymi biurami sprzedaży zlokalizowanymi w USA, Kanadzie,
Brazylii, Argentynie, Niemczech Francji, Chinach, Wietnamie, Japonii i wreszcie w Polsce. Choice Genetics będzie zdolny obsługiwać hodowców na całym świecie,
co więcej, dzięki połączeniu kapitałów nowa
firma będzie mogła rozszerzyć zakres badań i sięgnąć po technologie niedostępne
dla innych. Już dziś jako pierwsi stosujemy dla oceny wartościowej tuszek wieprzo-

wych tomograf komputerowy. Realizujemy
zaawansowany program selekcyjny z wykorzystaniem markerów genetycznych zorientowany na tolerancję wobec wirusa
PRRS. To daje obraz ogromnych możliwości
Choice Genetics.
Jestem przekonany, że Choice Genetics
to nowa jakość i siła, która zmieni układ
rynku dostawców genetyki trzody, z korzyścią dla hodowców i konsumentów
na całym świecie. A polski zespół, który
doskonale znacie, będzie jego jednym z najmocniejszych ogniw w Europie.
Jednocześnie po 15 latach obecności
na polskim rynku, schodzi z niego logo
Pen Ar Lan. Poczuciu satysfakcji i niecierpliwości nowego, towarzyszy smutek i nostalgia, iż rozstajemy się z nazwą, która dla
nas i wielu naszych klientów znaczyła bardzo dużo,
Co dla Was drodzy Hodowcy zmienia
to w codziennej pracy? Na dzień dzisiejszy,
niewiele.
Zmienia się tylko nazwa, logo i firmowe
kolory. Zespół doradców genetycznych
pozostaje bez zmian, nie ulegają również
zmianie zasady sprzedaży, ani nazwy produktów. Będziemy nadal profesjonalnie
Was obsługiwać, dawać najlepsze rady
i produkty.
Mamy nadzieję, że zmiana nazwy, logo
i koloru firmy na zielony zostanie dobrze
przyjęta.
Wierzę, że nasza współpraca w dalszym ciągu będzie się rozwijała ku obopólnej korzyści.
Z pozdrowieniami
Stanisław Niemyjski
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w światowej genetyce trzody
4

Na krajowym rynku genetyki trzody chlewnej pojawiła się nowa marka Choice Genetics. Firma powstała z połączenia Pen Ar Lan (Francja) oraz Newsham Choice
Genetics (USA). Obie należały do Grupy Grimaud (Francja), drugiego pod względem
przychodów koncernu genetycznego na świecie. Nowa firma Choice Genetics, dzięki tej fuzji, będzie prowadziła badania, hodowlę oraz sprzedaż na 4 kontynentach.
Po 15 latach obecności na polskim rynku, schodzi z niego logo Pen Ar Lan.

Amerykański Newsham (zał. 1976 rok)
to z kolei drugi dostawca genetyki trzody chlewnej w Ameryce Północnej, obecny również na rynkach Ameryki Łacińskiej
i w Azji. Jest liderem w dziedzinie selekcji genetycznej wspomaganej markerami.
Dzięki zastosowaniu najnowszych markerów prowadzi selekcję zwierząt w zakresie
tolerancji na choroby, w tym wirusa PRRS.
– Zarówno Pen Ar Lan jak i Newsham powstały w latach 70-tych minionego wieku.
Wniosły więc do nowego podmiotu ponad
40 lat doświadczeń w dziedzinie badań
genetycznych i hodowli trzody. – podkreśla dr Stanisław Niemyjski – Współpraca naukowa, szukanie efektów synergii,
które pozwolą na osiągnięcie kolejnych
przełomów w kluczowych dla hodowców
wartościach, były główną przyczyną fuzji
kapitałowej. – dodaje.

– Ta fuzja to spodziewana konsekwencja wydarzeń z 2011 roku kiedy to doszło
do połączenia kapitałowego Grupy Grimaud
oraz Pen Ar Lan – mówi dr Stanisław Niemyjski prezes zarządu Pen Ar Lan Polska
– Ostatnie dwa lata stały pod znakiem integracji organizacyjnej, kapitałowej oraz
przede wszystkim obszaru badań i wymiany wspólnych doświadczeń, między Pen Ar
Lan, a Newsham, który w grupie był wcześniej, od 2007 roku. Nowa nazwa to wynik
zakończenia tych procesów. – dodaje.

Pen Ar Lan to firma o korzeniach francuskich założona w 1972 roku, która dała początek słynnemu knurowi « P76 » oraz popularnej na rynkach światowych i w Polsce
loszce NAÏMA, łączącej w sobie dużą wydajność produkcyjną oraz niekwestionowane zalety macierzyńskie. W latach 80-tych
Pen Ar Lan przyczynił się ponadto do wykrycia genu RN- odpowiadającego za mięso kwaśne i straty podczas gotowania. Firma od lat wyznacza standardy genetyczne
w zakresie takich parametrów jak plenność, mleczność, tempo wzrostu, mięsność
i jakość mięsa. Polski oddział funkcjonuje
od 1998 roku, firma ocenia iż posiada około
25% polskiego rynku.

Nowa firma Choice Genetics zapowiada
ofensywę genetyczną. Już ogłosiła dodanie do dotychczas stosowanych technologii, metodę skanowania przy zastosowaniu
Tomografii Komputerowej (CT). Zadaniem
rozpoczętego zimą 2012 roku pilotażowego programu, jest coroczne przetestowanie przy użyciu tomografu 10.000 zwierząt
w linii męskiej, a docelowo badane stado
ma wzrosnąć do 20.000 zwierząt rocznie
i obejmować również linie żeńskie.
Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że wyniki CT mają korelację z danymi poubojowymi tuszek wieprzowych rzędu dziewięćdziesięciu dziewięciu procent
oraz wysoki stopień korelacji dotyczący
wskaźnika wykorzystania paszy, Choice
Genetics spodziewa się, że ta technologia zapewni znaczącą przewagę konkurencyjną produktom firmy.
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„Wykorzystanie tej nowej technologia pozwoli nam dokonywać szybszego postępu
genetycznego w zakresie wartości handlowej tuszy oraz wykorzystania paszy.” mówi
Dr Derek Petry, doktor, wiceprezes działu Badań i Rozwoju w Choice Genetics.
„W ostatnich badaniach, nasze nowe produkty już wykazały ogólną przewagę konkurencyjną w wartości całkowitej.”
Choice Genetics stosuje innowacje technologiczne zorientowane na takie wartości, które podkreślają unikatowe cechy fenotypowe w celu zwiększenia dokładności
indeksu EBV (szacowanej wartości hodow-

lanej). Dzięki temu wprowadza na rynek
produkty najwyższej klasy. Platforma badawcza skupia się na wskaźniku wykorzystania paszy zarówno indywidualnie, jak
i w obrębie rodziny, w celu uzyskania efektów konkurencyjności, doborze zwierząt
pod kątem tolerancji na choroby, plenności
gospodarczej loch w całym okresie użytkowości rozpłodowej oraz doborze zwierząt
z wykorzystaniem markerów genetycznych
(genomiki świń). Dodanie technologii Tomografii Komputerowej do swojej platformy oceny genetycznej oraz skanowanie obu
płci (samców i samic) w ciężkich wagach,
najbardziej oczekiwanych przez rynek, po-
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zwoli Choice Genetics na zwiększanie całkowitej wartości produkowanej trzody
w tempie wyższym niż u konkurencji.
Nowa firma Choice Genetics, dzięki tej fuzji,
będzie prowadziła badania, hodowlę oraz
sprzedaż na 4 kontynentach. – To nowa jakość i siła, która zmieni układ rynku dostawców genetyki trzody, z korzyścią dla
hodowców na całym świecie – mówi dr Stanisław Niemyjski – Poczuciu satysfakcji
i niecierpliwości nowego, towarzyszy smutek i nostalgia, iż rozstajemy się z nazwą,
która dla nas i wielu naszych klientów znaczyła bardzo dużo, – z żalem podkreśla.

Choice Genetics na świecie

Centra
badawcze

Fermy multiplikacyjne

Dystrybucja
i sprzedaż
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Panie prezesie integracja Pen Ar Lan z Grupą Grimaud wchodzi w ostatnią fazę, której
najważniejszą częścią jest powstanie nowej
spółki pod nazwą Choice Genetics. Tym samym z rynku schodzi logo Pen Ar Lan. Jakie
dziedzictwo zostawia po sobie Pen Ar Lan?
Jakie będą pierwsze korzyści dla hodowców
pod szyldem Choice Genetics?
Gdyby szukać prostych i znanych skojarzeń,
Pen Ar Lan jawi się jako pożądana panna
do wzięcia, atrakcyjna, ciesząca się szacunkiem i z niemałym posagiem. Właścicielka
najpopularniejszej lochy w Polsce, niezwykle
popularnych knurów zwłaszcza P 76 i Neckar
oraz jednego z nowocześniejszych w Europie
i największego w kraju, prywatnego centrum
pozyskiwania nasienia. Oceniamy nasz ogólny udział w rynku genetyki trzody chlewnej
na przekraczający 20%, natomiast znacznie
więcej w segmencie dużych ferm powyżej 150
loch, a więc tego najbardziej wymagającego
klienta. Jest jeszcze coś co wyszło niedawno,
kiedy podsumowywaliśmy sobie okres ostatnich 15 lat i przygotowywaliśmy się do październikowej konferencji.
Co takiego?
Latem zdecydowaliśmy iż przygotujemy dokument zamknięcia, swego rodzaju bilans
słowem przeprowadzimy badania jakościowe dotyczące firmy, jej produktów oraz serwisu doradców. Bardzo ciepło przyjęliśmy fakt,
że zaskakująco duży odsetek naszych klientów, wiąże się z nami na co najmniej kilka
na lata. Okazało się, że podejmują współpracę ponieważ, doceniają potencjał genetyczny i jakość hodowlaną zwierząt oraz zespół
wyspecjalizowanych doradców z różnych
dziedzin wchodzących w skład Multiserwisu. Przenosimy więc do nowej firmy zdeklarowanych i lojalnych klientów, przekonanych
co do jakości produktów i usług. To duża wartość, znaczące wiano. Było to nawet pewnym
kłopotem przy tworzeniu listy gości na paź-

dziernikową konferencję. Wielu naszych znakomitych hodowców nie mogliśmy zaprosić
z powodu braku miejsc. I nie czujemy się tym
faktem komfortowo.
Czy badania przyniosły jakieś wyniki które
Pana osobiście zaskoczyły?
My chcieliśmy poznać ogólne odczucia naszych hodowców w stosunku do firmy, jak
oceniają nasz wizerunek, czy jest on dla
nich ważny, a jak pracę multiserwisu. Te
ogólne odczucia były dla nas ważne, miały pokazać naszą pozycję względem ogólnie nazwanej konkurencji. Interesowały nas
w niektórych przypadkach również konkretne oceny jakościowe i ilościowe. Próba badawcza to było 200 ferm, z grona naszych klientów. Nie chcę mówić dokładnie
o wynikach, będę to czynił w trakcie konferencji, badania potwierdziły jednak wysoką
jakość naszych zwierząt w kategorii tempa
wzrostu, mięsności, a u loch plenności oraz
użytkowości rozpłodowej. Zwłaszcza Naima potwierdziła swoją pozycję najlepszej
loszki w kraju. Badania potwierdziły także,
że wyniki produkcyjne w grupie hodowców
współpracujących najdłużej, były najlepsze. Z każdym rokiem współpracy procentuje więc lepsza znajomość naszych zwierząt, skutkująca większym wykorzystaniem
ich potencjału, a jest on naprawdę wysoki. To także rezultat ściślejszej kooperacji
z naszym multiserwisem. Cieszy mnie ponadto, że mimo iż nasze zwierzęta zostały
ocenione jako jedne z droższych na rynku,
to jednak ich jakość równoważy ten aspekt
i odpowiedzi na pytanie: czy kupiłbyś ponownie loszkę lub knura, były niemal wyłącznie twierdzące.
To jakie będą pierwsze korzyści dla hodowców pod szyldem Choice Genetics?
Tak od razu zmieni się niewiele. Najbardziej dostrzegalną zmianą jest nowe logo,
kolorystka i ogólna symbolika. Bez zmian
pozostają warunki współpracy, oferta, po-

lityka cenowa, zespół doradców. Uspokajam więc tych hodowców, którzy mieli jakieś obawy. To na dziś, bo oczywiste jest,
że w świecie genetyki przełomy nie następują szybko. Zdradzę jednak że jesteśmy teraz w fazie trzeciej integracji, gdzie
pracujemy nad ujednoliceniem oferty, która będzie łączyła wszystko to co najlepsze wypracowały przez minione kilkadziesiąt lat pracy badawczej zespoły Newsham
i Pen Ar Lan. Już niedługo będziemy mogli zaoferować jeszcze lepsze produkty.
Natomiast najważniejsze jest co planujemy osiągnąć w najbliższych latach w planie
strategicznym dotyczącym na latach 2014 –
2020. Tu zapowiadają się rzeczywiste przełomy. Wykorzystujemy markery do selekcji
zwierząt w kierunku tolerancji na choroby w tym wirus PRRS, kontynujemy selekcję na cechy macierzyńskie w tym liczbę
sutków funkcjonalnych, masę urodzeniową i wyrównanie prosiąt, długowieczność
loch użytkowych, czy wreszcie nad ekonomiką produkcji, umięśnieniem i wypełnieniem wyrębów podstawowych u knurów.
To na razie tajemnica, trochę szerzej będziemy o tym mówili i na samej konferencji i w kuluarach. A źródło będzie najlepsze
z możliwych bo przyjedzie z Francji prezes
Grupy Grimaud, z USA szefowa działu genomika świń oraz prezes Choice Genetics.
Nawiązując do porównania Pen Ar Lanu
z panną młodą, to wspomniany Newsham jest…?
Najlepszym kandydatem na męża jakiego mogliśmy sobie wyobrazić. To lider
w sprzedaży w Ameryce Północne j i Łacińskiej, również z kilkudziesięcioletnim stażem. Połączyły się więc dwie firmy, niezwykle prężne rynkowo i z bogatym dorobkiem
naukowym. To połączenie naszych doświadczeń przyniesie owoce. Intensywniejsze wejście Grupy Grimaud w genetykę
trzody to w ogóle bardzo dobra informacja dla dotychczasowych hodowców Pen Ar
Lan. Proszę zwrócić uwagę że Grimaud jest
głównym rozdającym w innym gatunkach
zwierząt, kaczkach, gęsiach, królikach. Teraz przyszedł czas na ofensywę w trzodzie.
Myślę, że dziś jesteśmy w czwórce największych na świecie dostawców genetyki,
a chcemy być numerem jeden. Te produkty,
nad którymi pracujemy nam to zapewnią.
 Jacek Suchocki
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Innowacyjna platforma Choice Genetics
1
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Tomografia komputerowa (CT)

Koncentracja na efektywności
pobierania paszy

Szybszy postęp genetyczny w ocenie
wartości tusz zwierzęcych oraz
efektywności programów
żywieniowych poprzez zwiększenie
dokładności badań, pozwoli na
zwiększanie całkowitej wartości
hodowlanej produkowanych zwierząt
w tempie wyższym niż konkurencja.

Koncentrujemy prace badawcze
na wskaźniku wykorzystania
paszy zarówno indywidualnie,
jak i w obrębie rodziny, w celu
maksymalizacji konkurencyjności
ekonomicznej.
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2005 – 2011

2012

ODKRYCIE I ZATWIERDZENIE
Firma Choice Genetics
przeprowadziła największe
na świecie badania w linii
czystorasowej świń w kierunku
tolerancji na choroby
i wprowadziła markery selekcyjne
Tolerancji na Choroby do hodowli
trzody chlewnej.

Tolerancja na choroby
Poprawa wyników
produkcyjnych w stadach obciążonych chorobą,
w takich wskaźnikach jak:
n średni przyrost dzienny
n niższa śmiertelność
n rzadszy ubój selektywny i niedowaga
n więcej sprzedanych, pełnowartościowych świń.

KNURY
‘DT’ EBX
Zastosowanie
markerów w Liniach
Ojcowskich od roku
2012.

2013
TRZODA ‘DT’ EBV
WPROWADZONA DO INDEKSU
I BADANA POD KĄTEM
EKONOMICZNYM
Dalsze zatwierdzanie w Liniach
Ojcowskich czystorasowych
oraz u tuczników.

‘DT’ W LINIACH
MACIERZYSTYCH
Zatwierdzania
markerów w Liniach
Macierzystych
rozpoczęto w roku
2013.

Waga urodzeniowa,
a przeżywalność prosiąt

Wpływ wagi urodzeniowej
na wykorzystanie paszy

4

7

Selekcja ze względu na plenność gospodarczą
loch w całym okresie użytkowości rozpłodowej
większa liczba żywych urodzeń powyżej
minimalnej wagi urodzeniowej
n maksymalna roczna produktywność
reprodukcyjna
n nacisk na wyniki w całym cyklu życia
n długość użytkowania, niższy wskaźnik remontów
stada, mniejsze straty tytułem zgonów.
n prosięta - lepszy start od odsadzenia,
do etapu tuczu.
n

5

Wykorzystanie
całego genomu 64K SNP

Selekcja z wykorzystaniem genu
markerowego

Selekcja na podstawie całego genomu
Przejście z selekcji z wykorzystaniem
markerów, na selekcję na podstawie całego
genomu pozwala na znaczne zwiększenie
dokładności wyników badań.

n

n

n

Wybiera się markery o największych
efektach
Pomija się markery o niewielkich
efektach
Osiągnięcie dokładności prognoz
na poziomie ~60% dla NBA

60%

n

n

n

Wykorzystuje się wszystkie efekty
markerów, te o największych efektach
i te o mniejszych
Ciągła ocena i monitorowanie markerów
pokrewnych
Osiągnięcie dokładności prognoz
na poziomie ~90% dla NBA

90%
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Kryzys w hodowli,
przetwórstwie i spożyciu
wieprzowiny.
Czy Polska na trwale utraci pozycję ważnego producenta?
8

Produkcja trzody chlewnej do niedawna była jeszcze jedną z ważniejszych gałęzi produkcyjnych w Polsce. Aktualnie przeżywa ona głęboki kryzys. Etiologia tego kryzysu
ma charakter wielopłaszczyznowy. Warto te problemy podsumować sobie raz jeszcze.

Problemy strukturalne.
Jednym z ważniejszych wewnętrznych problemów jest rozdrobnienie strukturalne
gospodarstw na skalę niespotykaną w UE.
W realiach gospodarki rynkowej skala produkcji ma najczęściej decydujące znaczenie
dla utrzymania zyskowności produkcji. Cechą charakterystyczną rynku polskiego jest
ponadto całkowity zanik powiązań kapitałowych lub przynajmniej kooperacyjnych
między producentami żywca, a przemysłem
mięsnym, który dodatkowo pogarsza tę sytuację.

Niewystarczająca akceptacja
dla przemysłowej produkcji.
Częścią problemu jest w końcu dyskryminacja i napiętnowanie największych producentów świń w Polsce, którzy stanowią
niespełna 20% stad utrzymywanych w kraju. Wytworzyła się wokół nich zła atmosfera wynikająca często z nieświadomości
społecznej oraz nagonki medialnej. Często
za tymi działaniami stoją osoby kompletnie
niezwiązane z rolnictwem.

Fakty dotyczące hodowli
trzody w Polsce.
Aby mogła nastąpić rewitalizacja produkcji świń w Polsce, trzeba oczyścić atmosferę wokół świń. Skończyć definitywnie z mitami. Fakty są takie, że postęp techniczny,
który wytworzył się w ostatnich latach
na polskich fermach jest najwyższy w Europie i jest widoczny gołym okiem. Potwierdzają to liczne wystąpienia pokontrolne,
z których wynika, że przestrzegamy norm
i dbamy wzorowo o dobrostan zwierząt.
Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia
w organizacji i samej ekonomice produkcji
świń. Należy stworzyć skuteczniejszą, bardziej przystającą do zmian rynkowych politykę państwa w zakresie wspierania ho-

Przepisy prawne i środowiskowe.
W Polsce przyjęło się, że wszyscy znają się
na wszystkim, a już na pewno na świniach.
Wynikiem tego są niedoskonałe rozwiązania prawne, a nawet częste paradoksy. Bieżącą produkcję utrudniają ponadto bezsensowne i drobiazgowe kontrole, hamujące,
i często uniemożliwiające jej rozwój.
Wykres 1. Kryteria wyboru mięsa przez
konsumentów (Kuźnia 2009)

dowców w procesie konsolidacji. W tym
celu należy stworzyć zdrowe mechanizmy finansowego wsparcia dla ferm prowadzących produkcję co najmniej 180 loch
w zakresie rozbudowy lub budowy nowych
chlewni. Poprawę konkurencyjności i sytuacji na rynku trzody chlewnej, można
by osiągać przez edukację. Aby to zrobić
należy wprowadzić system profesjonalnych
szkoleń powiązanych z ośrodkami i fermami doświadczalnymi, które będą edukowały producentów oraz przyszłą młodzież.
Taką ważną funkcję szkoleniową prowadzą już firmy komercyjne w ramach współpracy wynikającej ze sprzedaży produktów.
Potrzebne są jednak kompleksowe i skoordynowane szkolenia. Dochodowa produkcja świń wymaga dziś nieustannego doskonalenia zawodowego ludzi pracujących
na fermie, którzy mają do dyspozycji coraz
bardziej wydajne zwierzęta. Trzeba powiedzieć jasno, że brak rządowego wsparcia
prawnego i finansowego dla sektora trzody
chlewnej, zwyczajnie spowoduje, że wypadniemy jako kraj z tego rynku!

Przetwórstwo i spożycie wieprzowiny
Sektor przetwórczy mięsa wieprzowego w Polsce jest również w trudnej sytuacji. Badania rynkowe konsumentów mięsa wskazują wyraźnie, że w Polsce jednym
z decydujących kryteriów wyboru jest nadal cena. Coraz więcej jednak konsumentów zwraca uwagę również na świeżość,
jakość mięsa, bezpieczeństwo, miejsce zakupu i jakość obsługi (wykres 1).
Spożycie wieprzowiny w Polsce jest nadal wysokie (39 kg/mieszkańca). Chociaż
ze względu na wysokie ceny żywca przyjmuje tendencje spadkowe. Na uwagę zasługuje fakt, że wieprzowina jest nadal
uważana za mięso smaczne, bezpieczne
i o dobrej jakości (wykres 2). Ze strony konsumentów nadal występuje chęć do zakupu mięsa o mniejszej zawartości tłuszczu.
Na przestrzeni ostatnich lat rośnie również
zainteresowanie mięsem i wędlinami tradycyjnymi. Cenione są one głównie za lepszą smakowitość. Pomimo ich wyższej ceny
coraz większa liczba konsumentów zaczyna preferować wyroby tego typu. Są one też
coraz częściej promowane na różnych targach i imprezach. Rośnie w związku z tym
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mi poubojowymi tuszek wieprzowych rzędu
dziewięćdziesięciu dziewięciu procent oraz
wysoki stopień korelacji dotyczący efektywności wykorzystania paszy.
Wykorzystanie nowej technologia pozwoli Choice Genetics dokonywać szybszego
postępu genetycznego w zakresie wartości
handlowej tuszy oraz wykorzystania paszy.
Choice Genetics stosuje innowacje technologiczne zorientowane na wartości takie, które podkreślają unikatowe cechy fenotypowe w celu zwiększenia dokładności
indeksu EBV (szacowanej wartości hodowlanej). Dzięki temu wprowadza na rynek
produkty najwyższej klasy.
Wykres 2. Opinie respondentów o mięsie wieprzowym (Kuźnia 2009)

populacja ras starych i ginących. W świetle ostatnich afer rośnie znaczenie i zainteresowanie mięsem o gwarantowanym bezpieczeństwie i źródle pochodzenia.

wprowadzić pełną śledzeniowatość (traceability) od warchlaka, po gotowy produkt.

Systemy jakości produkcji: PQS/QAFP

W większości współczesnych programach
hodowlanych w szczególności prowadzonych przez Choice Genetics oprócz cech
ważnych z gospodarczego punktu widzenia (plenność, mięsność, tempo wzrostu,
wykorzystanie paszy) włącza się cechy jakości mięsa, systematycznie eliminując
geny niekorzystnie na nią wpływających.
Mając na uwadze koszty i ekonomię Choice
Genetics szczególnie kładzie nacisk na odpowiednie wagi ekonomiczne dla poszczególnych cech wchodzących w skład indeksu
selekcyjnego.

Te zjawiska powodują, że coraz większy nacisk kładzie się na rozpoznawanie potrzeb
i spełnianie oczekiwań konsumentów. Dlatego też prowadzi się selekcję na cechy jakości mięsa i coraz częściej opracowuje programy jego produkcji w systemach
gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość. Zaczyna się łączyć wysiłki wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, aby taki program opracować
i realizować. Realizacja takiego programu wymaga troski przede wszystkim o dobry materiał genetyczny, ale też i producentów o stworzenie odpowiednich warunków
środowiskowych. W tym celu powstają różne systemy gwarantujące jakość produkowanego mięsa PQS i QAFP. W krajach zachodnich coraz więcej mięsa i produktów
wytwarzanych jest w takich systemach.
W Polsce niestety wciąż jest bardziej prowadzona dyskusja na ten temat.
Te systemy to dobra jaskółka działań, które cała branża powinna wspierać, wydaje się jednak, że przydałoby się w obu przypadkach czytelniej powiązać znaki z Polską,
jako krajem pochodzenia. Nie wystarczy budować siłę samego znaku jako dobrej jakości wieprzowiny, ale przede wszystkim polskiej wieprzowiny. Oba systemy powinny
również pozwalać klasyfikować tylko mięso
wyprodukowane ze zwierząt wyhodowanych
w Polsce, a nie importowanych, jak również

Nowoczesna genetyka
przynosi rozwiązania

W świetle coraz większych problemów
z chorobami zakaźnymi u świń, Choice Genetics od kilku lat uwzględnia markery genetyczne w selekcji na choroby. Wykorzystuje markery genetyczne i ich powiązanie
z metodą BLUP. Od bieżącego roku zapowiada ofensywę genetyczną. Firma już ogłosiła dodanie do dotychczas stosowanych
technologii, metodę skanowania przy zastosowaniu Tomografii Komputerowej (CT).
Zadaniem rozpoczętego zimą 2012 roku pilotażowego programu, jest coroczne przetestowanie przy użyciu tomografu 10.000
zwierząt w linii męskiej, a docelowo badane stado ma wzrosnąć do 20.000 zwierząt
rocznie i obejmować również linie żeńskie.
Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że wyniki CT mają korelację z wynika-

Platforma badawcza skupia się na wskaźniku wykorzystania paszy zarówno indywidualnie, jak i w obrębie rodziny w celu uzyskania efektów konkurencyjności, doborze
zwierząt pod kątem tolerancji na choroby,
plenności gospodarczej loch w całym okresie użytkowości rozpłodowej oraz doborze
zwierząt z wykorzystaniem markerów genetycznych (genomiki świń). Dodanie technologii Tomografii Komputerowej do swojej
platformy oceny genetycznej oraz skanowanie obu płci (samców i samic) w ciężkich
wagach najbardziej oczekiwanych przez rynek pozwoli Choice Genetics na zwiększanie całkowitej wartości trzody w tempie
wyższym niż u konkurencji.
Dzisiejsza genetyka stanowi więc doskonałe wsparcie dla hodowców, zwiększając znacząco potencjał produkcyjny i jej zyskowność. Tego czego potrzebuje sektor
dziś to skuteczniejszej, bardziej przystającej do aktualnych zmian rynkowych polityki państwa w zakresie wspierania rozwoju przemysłowej produkcji hodowlanej.
Polityka uwzględniająca także polityczny aspekt narodowej samowystarczalności
w produkcji żywności. Powyższych problemów nie rozwiążą bowiem sami hodowcy,
ani producenci związani z hodowlą trzody
chlewnej. Tymczasem Polska marnuje potencjał i doświadczonych hodowców. Odzyskanie naturalnej pozycji, jednego z liderów
w produkcji trzody i mięsa wieprzowego
w Europie przy odpowiedniej polityce państwa nie będzie problemem.
 Stanisław Niemyjski - Prezes Zarządu Choice Genetics Polska
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Reportaż z otwarcia nowej fermy
Państwa Kmiecików
10

Państwo Teresa i Eugeniusz Kmiecik
są posiadaczami gospodarstwa hodowlanego w miejscowości Brzoza
w gminie Krotoszyn. Gospodarstwo
funkcjonuje dość krótko, bo od 2008
roku i bazuje na areale 13 h własnych
i 25 h z dzierżawą, co jest w okolicach
Krotoszyna sytuacją normalną.

Małżeństwo posiada również stado macior wielkości 40 loch stada podstawowego
i prowadzi produkcję w cyklu zamkniętym.
W 2010 roku Eugeniusz Kmiecik zakupił
knura P-76 Rangera i pierwsze 6 sztuk loszek hybrydowych Naima na remont stada, którego trzon stanowiła krzyżówka
polska WBP X PBZ kryte knurem P-76.
Obecnie od kilku już lat hodowca stosuje nasienie ze Stacji Pozyskiwania Nasienia PENARLAN obecnie Choice Genetics.
Mając świadomość, że posiadana wielkość
nie daje większych możliwości na rozwój,
państwo Kmiecik od kilku lat planowali powiększenie stada.
Dużym doświadczeniem dla Eugeniusza
Kmiecika był wyjazd do Danii, gdzie przez
3 lata pracował na linii rozbiorowej w dużej rzeźni świń. W 2011 roku hodowca rozpoczął starania o pozwolenie na budowę
chlewni na 500 loch +bufor tuczowy. Dzięki
przychylności i chęci pomocy instytucji takich jak ARiMR w Krotoszynie, Sławomira
Szyszki z Izby Rolniczej i Banku Spółdzielczego w Krotoszynie hodowca uzyskał dość
sprawnie niezbędną dokumentację oraz
pozwolenie na budowę.

Wybór technologii obiektu
30 kwietnia 2013 roku rozpoczął budowę pierwszego z dwóch integralnych budynków matecznych. Z racji dużych funduszy potrzebnych na taką inwestycję została

ona podzielona na 2 etapy. Początkowo powstał budynek na 218 loch i 1 knura. Do wyboru wykonawcy wyposażenia budynku
stanęły trzy poważne firmy wyposażeniowe funkcjonujące na rynku polskim. Wybór
padł na firmę Wesstron, którą reprezentował Daniel Knitter. Specjalista zaproponował najlepszą koncepcję planu zamknięcia
inwestycji w całości wraz z tuczem i standard wyposażenia mocno przewyższający
poziom, który można zaobserwować w instalacjach chlewni w Polsce.
Jak twierdzi hodowca udało się również
wykonać to w konkurencyjnej, atrakcyjnej cenie. Na podkreślenie zasługuje fakt
zastosowania innowacyjnego systemu
wentylacji z niestandardowym systemem
zasilania w powietrze, z korytarza zarusztowanego z kanałem powietrznym przebiegającym przez środek budynku i dodatkowym zasilaniem w czyste powietrze
z poddasza chlewni (dużymi 82cm kominami wentylacyjnymi).
Wyposażenie typu koryta dla loch w sektorze krycia i w sektorze grupowym oraz

porodówki jest wykonane w 100% ze stali
nierdzewnej podwieszonej, co nie jest fanaberią hodowcy, ani firmy wyposażeniowej,
tylko wiąże się z potrzebą sprawnego przeniesienia tego wyposażenia w momencie
powstania drugiego budynku, który przejmie rolę budynku do krycia loch i utrzymywania grupowego.
Pierwszy budynek stanie się sektorem porodowym i odchowalnią prosiąt w cyklu 1
dniowym. Obecnie pierwszy budynek funkcjonował będzie z 2 porodówkami i 3 odchowalniami oraz sektorem krycia i grupowym
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w cyklu 3 tygodniowym z przeznaczeniem
produkcji prosiaka na sprzedaż.
Na podkreślenie zasługuje fakt, uroczystego otwarcia fermy, które odbyło się 13
września i spotkało się z dużym zainteresowaniem i bardzo licznym przybyciem rzeszy
hodowców z całej Polski. Oczywiście uroczystość odbyła się z poświęceniem obiektu przez Księdza Proboszcza z parafii Brzoza i przybyciem władz lokalnych i instytucji
zaangażowanych w inwestycję. W słowach
podziękowania właściciel Eugeniusz Kmiecik roniąc łzy dziękował za wsparcie Tym,
których działania niewielu miało możliwość
zauważyć, czyli żonie Teresie, starszemu
synowi Szymonowi i córce Dagmarze.
Z rozmów z hodowcami wynika, że takie
spotkania mają bardzo duży sens, ponieważ wielu hodowców obecnych na otwarciu
stoi przed podobnymi inwestycjami u siebie, a podpatrywanie nowych różnych rozwiązań daje odpowiedź jakie technologie
zastosować na swoim nowym obiekcie.

Wybór genetyki na nowy obiekt
Na jeden rok przed rozpoczęciem budowy nowego obiektu Eugeniusz K. postanowił sprawdzić jeszcze wyniki produkcyjne
na innych loszkach hybrydowych konkurencji. Test został przeprowadzony i w lipcu
po rozmowie z przedstawicielami firm z obsługi rolnictwa i przedstawicielem Pen Ar
Lan (obecnie Choice Genetics) została podjęta decyzja, by nowy obiekt zasiedlić loszką
Naima oraz knurem P-76.
Z przedstawicielem Pen Ar Lan (obecnie
Choice Genetics) Danielem Urbaniakiem
ustalono, że zasiedlenie odbędzie się jednorazowo w wyznaczonym terminie 30 września i loszki zostaną dostarczone ze stada
SPF Marka Dyczewskiego, w 9 grupach wagowych od 30 do 115 kg masy ciała, i 7 grupach technologicznych oraz knur pochodzący ze stada gospodarstwa ze Szczawina.
Taki rozkład zasiedlenia to wizytówka Pen
Ar Lan (obecnie Choice Genetics), która
od lat specjalizuje się w zasiedleniach jednorazowych dających duży komfort pracy hodowcy. Została również zaplanowana
ilość loszek w sposób, który nie wymaga ingerencji remontowej przez pierwsze
1,5 roku, dostarczając 10% loszek więcej
o masie 30 kg. W przyszłości jest również
przewidziana umowa Wuxi na namnażanie

loszek we własnym zakresie poprzez dostarczenie loszek prarodzicielskich Gallia
i nasienie knurów Redone z CPN Smólniki
Osieckie.

Wybór firmy paszowej
Również wybór firmy, która ma żywić nowe
stado był nieprzypadkowy, ponieważ potrzebny jest plan żywienia obejmujący długi
okres oczekiwania na pierwsze sprzedaże
prosiąt i możliwości regulowania należności. Jest to niezmiernie trudny okres dla
każdego hodowcy, który przez przynajmniej
8 miesięcy (do sprzedaży pierwszych prosiąt) lub 10 (miesięcy do sprzedania pierwszego tucznika), tylko inwestuje w nowe
stado.
Koszty żywienia to 70% kosztów utrzymania
stada + 5‑7% koszty weterynaryjne. Ostatecznie została podjęta decyzja w wyborze pomiędzy 2 firmami paszowymi, że żywić będzie nowe stado firma Cargill, która
reprezentuje Zbigniew Walas. Ustalono,
że potrzebne będą 3 pasze Starter dla loszek 30‑40 kg, grower 40‑80 kg oraz loszka
hodowlana o niestandardowych parametrach od 80 kg do pokrycia.
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W przypadku stada Eugeniusza i Teresy Kmiecik obsługą weterynaryjną zajmie się Lekarz weterynarii Dominik Ruciński ze Śmigla, z którym ustaliliśmy,
że stado świeże zostanie zabezpieczone na Mhp i PCV2 i program antybiotykowy z racji obecności jeszcze starego stada,
które musi zostać jako źródło utrzymania.
W dniu zasiedlenia przy udziale przedstawiciela Choice Genetics Daniela Urbaniaka pobrano krew do badań serologicznych
monitoringowych potwierdzających status
zdrowotny loszek i knura, które zostały dostarczone. Dodatkowo rozplanowano sposób zadania paszy i po jej zważeniu ustalono ilość odpowiedniej dawki dziennej paszy
pełnoporcjowej z uwzględnieniem parametrów odżywczych. Teraz tylko została
techniczna strona prowadzenia stada czyli planowe dobre krycie loszek i organizacja
stada. Tym tematem z ramienia Choice Genetics zajmuje się Olga Kamińska, która już
pracuje z hodowcami w celu płynnego rozpoczęcia produkcji.
Pozostaje na koniec życzyć Państwu Teresie i Eugeniuszowi samych sukcesów i dużej liczby odsadzonych zdrowych prosiąt,
na które jest bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie rynku polskich producentów tucznika.
 Daniel Urbaniak
Doradca Genetyczny i Żywieniowy Choice Genetics Polska

Zasiedlenie
Przed przywozem zwierząt należało zaplanować wszystkie szczegóły: bioasekuracja stada, sprawdzenie śluz sanitarnych, dostępności obiektu i dostosowanie
drogi wprowadzania dla ciężkiego transportu. Ponadto należało skoordynować rodzaj i utrzymywanie parametrów pasz wraz
z zabezpieczeniem antybiotykowym i probiotycznym paszy dostarczonej dla zwierząt. Istotnym było ustalenie kwestii ochrony zwierząt z Lekarzem Weterynarii, który
znając status zdrowotny zwierząt ustalił
sposób i rodzaj farmaceutycznych preparatów zabezpieczających zwierzęta po stresie
transportowym oraz dalsze postępowanie
w programie profilaktyki stada.
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6 powodów dlaczego
hodowla nie przynosi
zysków
12

Ostatnie lata ciężko doświadczyły hodowców trzody chlewnej. Koszty produkcji są
wysokie, a zyski niestabilne. Pomimo tego na hodowli świń można jednak zarobić.
Dlaczego więc wielu hodowców ponosi straty?

Jeżdżę po wielu fermach, tych które zachowują zyskowność niezależnie od warunków
rynkowych i tych, które często, zbyt często
ponoszą straty. Analizując te drugie przypadki nasuwa mi się nieodparte przekonanie, że brak opłacalności poszczególnych hodowli to wynik błędów popełnianych
w zarządzaniu fermą. Błędów, które można
wyeliminować, o czym przekonali się właściciele tych hodowli, którzy wdrożyli dobre doświadczenia innych hodowców i rady
specjalistów.
Ponieważ kilka błędów, zwłaszcza tych które najwięcej kosztują hodowców, powielanych jest na wielu fermach, chciałabym się
z nimi podzielić.

na chlewni ciągle dobrze produkuje. Każdy
(!) kto hoduje świnie musi sobie uświadomić fakt, że mamy do czynienia z żywymi
organizmami które się starzeją, chorują
itp. i trzeba je wymieniać, aby utrzymać dobry efekt ekonomiczny. Lochy swój szczyt
produkcyjny wykazują między 3, a 6 wyproszenia. Potem wyniki produkcyjne zaczyna-

ją spadać u coraz większej ilości loch. Te,
które są po 6 wyproszeniu powinny być najlepszymi jednostkami, wysokoprodukcyjnymi, ale i to nie oznacza, że te lochy będą
na takim poziomie bez końca produkować.
Celem hodowców powinno być utrzymanie średniej wieku stada na poziomie 3,5 –
4,0 lat. Każda grupa technologiczna powinna mieć podobny rozkład demograficzny:
około 20 – 30% loszki i lochy powyżej 6 wyproszenia, a reszta grupy powinna mieścić
się w ramach pomiędzy 2, a 6 wyproszeniem. (wykres 1). Aby prawidłowo remontować stado nie wystarczy dwa lub trzy razy
do roku wymienić około 40% stada. Musimy obliczyć ile loszek będziemy wprowadzać do każdej grupy technologicznej, a ile
starych loch będziemy usuwać. Dlaczego
hodowcy tak mało remontują? Zazwyczaj,
aby zaoszczędzić, ale jeżeli przez to spada liczba wyprodukowanych prosiąt/tuczników od lochy, to co to za oszczędność?
A przecież zakup loszki pokrywa się cenowo ze sprzedażą starej lochy.

Brak lub bardzo niski remont stada
Podstawowa zasada. Gdy stado się starzeje i nie jest remontowane, szybko spadają
wskaźniki produkcyjne. Obecnie większość
dostępnych materiałów genetycznych
trzody chlewnej na rynku, to zwierzęta wysokoprodukcyjne oraz długowieczne (dobrym przykładem jest genetyka
PENARLAN Choice Genetics). Hodowcy kupują loszki i eksploatują je maksymalnie
bez żadnego planu remontowego, a nowe
zwierzęta wprowadzają dopiero wtedy, kiedy są do tego zmuszeni i to w minimalnych
ilościach. Dlaczego? Przecież to co mają

Wykres 1. Idealna struktura demograficzna stada

Wykres 2. Struktura demograficzna stada starzejącego się

1. Wprowadzanie loszek
w nieodpowiednim wieku i kondycji
Niestety ciągle niewielu hodowców zdaje sobie sprawę z tego jak ważne dla przyszłości hodowlanej lochy jest wiek i waga
w momencie wprowadzenia do stada. Loszka w dniu pierwszego krycia powinna mieć
ukończone 240 dni, a nie przekroczyć 300
i ważyć minimum 140 kg – maksymalnie
160kg. W praktyce jednak znowu mamy
do czynienia z „oszczędnością” i niecierpliwością hodowców która znacząco obniża potencjał naszych loszek. W określaniu wieku loszek mamy dwa terminy:
dojrzałość płciową – zwierzę wygląda jak
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dorosłe – osiągnęło lub prawie osiągnęło wagę wskazujące na dojrzałość, wewnątrz ma rozwinięty układ rozrodczy
zdolny do wyprodukowania komórek jajowych, zapłodnienia i zagnieżdżenia zarodków, a także to donoszenia ciąży i rozpoczęcia laktacji oraz dojrzałość hodowlaną
– gwarantującą pełny rozwój układu rozrodczego u zwierząt wysokoprodukcyjnych z uwzględnieniem odpowiedniej długości rogów macicy, aby zagnieździć wiele
zarodków, odpowiedni rozwój układu hormonalnego pozwalających na prawidłowy
przebieg ciąży i laktacji, a także długie użytkowanie hodowlane.
Jeżeli pokryjemy za szybko lub zbyt małą
loszkę to nie pozwolimy odpowiednio dorosnąć macicy i zwierze nie rozwinie swojej
plenności do maksymalnego poziomu. Laktacja będzie zbyt dużym obciążeniem dla niedojrzałego organizmu i w efekcie nie będziemy mogli osiągnąć odpowiedniego poziomu
produkcyjnego, a do tego dana sztuka szybko zostanie wyeksploatowana i w momencie,
kiedy zacznie być dla nas hodowców opłacalna to … wypadnie ze stada.
Jeżeli znowu pokryjemy za starą loszkę,
to również szybko zakończymy jej karierę
bo po około trzech wyproszeniach będzie
ona po prostu stara wiekiem, a co za tym
idzie jej produkcyjność będzie spadać. Nie
wspomnę już o kosztach jakie poniesiemy
żywiąc „za darmo” loszkę, która już powinna produkować.

2. Brak kwarantanny zasad
bioasekuracji na chlewni!
W nowoczesnej intensywnej hodowli trzody ciężko sobie wyobrazić, że można uzyskiwać dobre zyski bez utrzymania wysokiego lub przynajmniej ustabilizowanego
statusu zdrowotnego stada. Jak wiadomo
im więcej chorób tym większe koszty weterynaryjne. Niestety nie da się utrzymywać
zdrowia bez konsekwentnego przestrzegania zasad bioasekuracji. BIOASEKURACJA jest to przedsięwzięcie mające na celu
niedopuszczenie do wystąpienia na fermie zakaźnych czynników chorobotwórczych, a w przypadku ich wystąpienia całkowite ich wyeliminowanie. Każda chlewnia
ma swoją specyfikacje (lokalizacja, obsługa, itp.) i dlatego zasady bioasekuracji powinny być opracowywane przez hodowcę
wraz z opiekującym się chlewnią lekarzem
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weterynarii. KWARANTANNA jest elementem bioasekuracji i określa zasady wprowadzania zwierząt z zewnątrz do własnego
stada. Kwarantanna ma na celu chronienie stada przed chorobami, które mogłyby być wprowadzone razem z nowymi zwierzętami, ale również ma chronić nowe
zwierzęta przed chorobami występującym
w stadzie. Zwierzęta podczas kwarantanny muszą zbliżyć się swoim statusem immunologicznym do statusu stada. Podczas
kwarantanny trzeba również przeprowadzić aklimatyzację. AKLIMATYZACJĄ nazywamy przystosowanie się zwierząt do środowiska, do warunków klimatycznych.
Dobra aklimatyzacja to warunek wysokiej produktywności, dobrej zdrowotności, i płodności. Przy zakupie nowych zwierząt hodowca oczekuje wysokich wyników
produkcyjnych (zapraszanie się w terminie, dużo urodzonych i odchowanych prosiąt, wiele lat użytkowania loch, itp.). Niestety wybór dobrej genetyki przy zakupie
zwierząt to dopiero połowa sukcesu. Właśnie od tego jak te zwierzęta przygotujemy i w jaki sposób wprowadzimy do stada,
w dużym stopniu zależy czy spełnią nasze
oczekiwania, czy też nie.

Jeżeli przy wprowadzaniu zwierząt brakuje kwarantanny i aklimatyzacji lub są one
nieprawidłowe, to mamy wtedy problem
z pierwszymi rujami i wyproszeniami. Czas
aklimatyzacji jest przesunięty a to powoduje potężne straty.

3. Chaos w produkcji
Najbardziej efektywne działanie poprawiające wydajność pracy, to dobrze zsynchronizowane, o tej samej liczebności grupy
technologiczne. Praca w grupach umożliwia zaplanowanie i rytmiczne powtarzanie
czynności na wszystkich działach produkcji, od porodówek zaczynając, poprzez rozród na tuczu kończąc. Daje to lepsze wykorzystanie czasu pracy. System taki pozwala
na poprawę stanu zdrowotności stada poprzez łatwiejsze i szybsze przeprowadzenie zabiegów profilaktycznych, jak i leczniczych. Łatwiej też stosować zasadę „całe
pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie
puste”, co poprawia higienę budynków.
Praca w grupach technologicznych ułatwia
prowadzenie dokumentacji stada i daje
stała możliwość porównywania wyników.
Przecież bez kontroli ile wyprodukowaliśmy tuczników, czy prosiąt od lochy w roku,
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nie wiemy ile zarabiamy na jednej sprzedanej sztuce. Ważne są również parametry takie jak: zużycie paszy na 1 kg przyrostu (jeżeli chodzi o tuczniki), ile dni trwa tucz, jaką
mamy mięsność i jaka jest śmiertelność
na poszczególnych etapach produkcji. Te
dwa ostatnie parametry są ściśle związane
z genetyką (z doświadczenia wiem, że zwierzęta genetyki Choice Genetics charakteryzują się bardzo niską śmiertelnością).
Ustawienie grup technologicznych wymaga czasu i pracy, ale wiem, że pracuje się
lepiej, widać wymierne efekty ekonomiczne i łatwiej wychwycić i poprawić ewentualne błędy.

zupełnie innego kształtu u loszki hodowlanej, a innego kształtu u tucznika, w efekcie kanał rodny tuczników jest bardzo wąski
a co za tym idzie są to trudniejsze porody.
Jeżeli nawet pomiesza się linię mateczną z tucznikiem to ciężko przewidzieć jaki
będzie efekt końcowy, czyli ile cech odziedziczyła po tucznikach. Koszt odchowania
loszki jest relatywnie wysoki i tylko odpowiednio długa i dobra kariera lochy zwraca ten koszt i generuje zyski. A przecież jak
już pisałam wcześniej, cena loszki prawie
w całości pokrywa się z cena sprzedanej lochy selekcyjnej, więc czy naprawdę warto
ryzykować nasze pieniądze?.

6. Lochy jałowe w stadzie

4. Produkcja loszek bez
kontroli i planu

5. Nieodpowiednie warunki
klimatyczne na chlewni

21 dni jałowych * 2,5 kg paszy * 1,20 zł
= 63 zł

Aby wykorzystać potencjał genetyczny firm
genetycznych dostępnych na rynku, jak
na przykład naszej firmy Choice Genetics,
produkcja loszek musi!!! – czy to w profesjonalnych fermach multiplikacyjnych, czy
tez w produkcji na własny remont – być
objęta programem hodowlanym. Program
taki gwarantuje zwiększanie wydajności
zwierząt w kierunku przez nas preferowanym (plenność, liczba sutków, mięsność
przyrosty) oraz wykluczanie cech niepożądanych (typu agresja, przenoszenie wad
genetycznych, itp.)

Pomimo wielu artykułów na temat warunków klimatycznych w literaturze fachowej i świadomości hodowców na ten temat
to ciągle brak wiary w fakt, że nasze straty ekonomiczne (słabe przyrosty, nasilenie niektórych jednostek chorobowych np.:
streptokokozy, wyższe straty prosiąt na porodówkach spowodowane przygniataniem
przez lochy, agresja, kanibalizm) to efekt
nieodpowiednich warunków klimatycznych. Aby produkcja zwierząt była na wysokim poziomie nie przynoszącym strat
ekonomicznych, należy pamiętać o zapewnieniu zwierzętom odpowiednich warunków klimatycznych z uwzględnieniem ich
stref komfortu. Należy pamiętać że nie wystarczy ustawić „książkowych” minimum
i maksimum temperaturowych ale trzeba
też uwzględnić wilgotność powietrza i ustosunkować ją do warunków atmosferycznych i temperatury, a także brać pod uwagę
prędkość powietrza. Chcę zwrócić uwagę na fakt że podczas upałów bardzo często wentylatory na obiektach są ustawione
na 100% aby „ochłodzić atmosferę”. Niestety taki manewr bardziej drażni nasze
zwierzęta, niż im pomaga. Zbyt szybki przepływ powietrza powoduje wysuszenie go
a co za tym idzie odczucie ciepła jest bardziej przykre.
Niejednokrotnie dowiodłam, że zmiana
klimatu na chlewni poprawiła np.: liczbę
odsadzonych prosiąt, tempo wzrostu, czy
wykorzystanie paszy.

To oznacza, że posiadając w stadzie prarodzicielkę nie można wykorzystywać jej każdej córki bez planu i typowania. A na pewno poniesiemy ogromne straty finansowe
wprowadzając do stada tuczniki lub półtuczniki (loszki z krzyżowania tucznika z linią mateczną). Dlaczego?: Tuczniki są „zaprogramowane” na kilka miesięcy
życia a nie na kilka lat. Mają zupełnie inny
metabolizm nastawiony na szybkie przyrosty, co znacznie obciąża ich układ krążenia. Efekt zazwyczaj jest taki, ze kiedy loszka hodowlana jest na tyle długowieczna,
aby zdążyła zwrócić swój „dług „to tucznik
kończy życie przed przynoszeniem zysków
do hodowli tzn.: przed czwartym miotem
– już nie wspominając o słabszych wynikach produkcyjnych. Inna jest także budowa kośćca– np. spojenie łonowe jest

Moim zdaniem potężne straty ekonomiczne w hodowli, to żywienie loch które mają
w roku dłuższy czas jałowy niż 26 dni. Skąd
się biorą takie lochy w stadzie? Jest to wynik braku lub niedokładnego wyszukiwania loch powtarzających ruje po inseminacji
oraz braku kontroli nad lochami nie wchodzącymi w ruje po laktacji.
Jakiego rzędu ponosimy straty żywiąc lochy
jałowe możemy wyliczyć w prosty sposób:
Załóżmy że 1 kg paszy LP to około 1,20 zł.
Średnio każda locha dziennie zjada 2,5 kg
paszy. Wtedy to koszt 1 nieskutecznego pokrycia możemy wyliczyć:

Licząc dalej jeżeli zdarzy nam się nieprośna
locha wpędzona na porodówkę to koszt żywienia takiej lochy mamy:
115 dni jałowych *2,5 kg paszy *1,20
= 345 zł
Oczywiście ten koszt jest wyższy ponieważ musimy dodać jeszcze koszt szczepień
a także wziąć pod uwagę fakt że większość
hodowców zwiększa dawkę paszy po 90
dniu ciąży. A największe straty w tym przypadku to te poniesione z powodu nie wyprodukowania w tym czasie żadnego prosiaka.
Teraz każdy hodowca powinien zadać sobie pytanie – Ile jałowych sztuk mam
w stadzie? Po ilu dniach znajduję jałowe
sztuki?
Wśród klientów Choice Genetics jest wielu hodowców, którzy wspólnie z doradca
ds. produkcji i żywieniowym przeprowadzili
analizę wszystkich elementów zarzadzania
fermą i pracy ze stadem. Poprawienie tylko
niektórych z powyższych błędów pozwoliło
istotnie poprawić wyniki produkcyjne. Trzymanie się reguł w hodowli naprawdę się
sprawdza. Zapraszam do zastosowania się
do powyższych uwag i przekonania się, ile
jeszcze rezerw tkwi w Waszych gospodarstwach hodowlanych.
 Olga Kamińska- Doradca ds. Produkcji
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Centrum Pozyskiwania
Nasienia wsparciem
w nowoczesnej hodowli
Centrum Pozyskiwania Nasienia Choice
Genetics to jeden z najnowocześniejszych
tego typów obiektów w Europie i zarazem największa prywatna stacja w Polsce.
Obiekt mieści 180 knurów i położony jest
wśród lasów, z dala od głównych dróg oraz
obszarów wiejskich. Stanowi doskonałe
wsparcie nowoczesnej hodowli dysponując
nasieniem różnych knurów ras mięsnych
oraz matecznych, zapewniając tym samym
możliwość doboru wyselekcjonowanych
knurów o najwyższej wartości genetycznej
do indywidualnych kojarzeń.
Oprócz genetyki Choice Genetics w centrum znajdują się również zwierzęta hodowlane ras Large White, Landrace oraz
Duroc pochodzące z renomowanych hodowli europejskich. Znacząca część tych
zwierząt wykorzystywana jest w krajowym
programie hodowlanym oraz wśród indywidualnych hodowców. Duże populacje knurów oraz restrykcyjny program brakowania zapewnia prowadzenie szeroko pojętej
pracy hodowlanej maksymalizującej postęp
hodowlany.

Najnowsza technologia
Knurom przebywającym w centrum zapewniono komfortowe warunki utrzymania zainstalowano system ogrzewania rury Delta,
system chłodzenia Combi Cool oraz układ
wymiany powietrza Diff-Air. Knury przebywają na rusztach betonowych co umożliwia
zachowanie wysokiego poziomu czystości
w kojcach. W centrum zostały wydzielone dwie strefy produkcji. Strefa przebywania
knurów gdzie odbywa się proces pobierania
ejakulatu, pomieszczenie buforowe oraz laboratorium, w którym następuje jego obróbka oraz produkcja dawek inseminacyjnych.
Elementem budynku łączącym obie strefy jest mała śluza podawcza zaopatrzo-

na w dwa okienka z których jedno zawsze
jest zamknięte. Tu przekazywany jest surowy ejakulat. Konfekcjonowanie ejakulatu
knura odbywa się z zachowaniem wysokiego poziomu czystości. Ejakulat pobierany
jest od knura metodą podwójnej rękawiczki. Wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt z surowym ejakulatem są produktami jednorazowego użytku!. Czynności
w laboratorium prowadzone są z zachowaniem prawidłowych parametrów fizykochemicznych surowego nasienia, kontrolujemy
temperaturę i pH nasienia. Kluczowa jest
więc szybkość obróbki nasienia aby nie doszło do aglutynacji i pogorszenia metabolizmu plemników oraz kontrola temperatury
nasienia i rozrzedzalnika. Przed rozrzedzeniem nasienie oceniane jest pod kątem
cech ilościowych i jakościowych. Gęstość
plemników określana jest za pomocą spektrofotometru, natomiast ruchliwość, zanieczyszczenie nasienia oraz obecność wad
morfologicznych pod mikroskopem z kontrastem fazowym z różną krotnością powiększenia.
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dukcji rozrzedzalnika, jak również formuły rozrzedzalnika. W centrum genetycznym
Choice Genetics uzyskujemy wodę laboratoryjną o bardzo wysokich parametrach

W dużej mierze jakość wyprodukowanego
nasienia, jego zdolność do konserwacji, zależy od czystości wody stosowanej do pro-
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czystości i właściwościach fizykochemicznych. Wodę uzyskujemy z kompleksowo
przygotowanej stacji dejonizacji wody wykorzystując profesjonalne wysokoparametrowe membrany i lampy UV. Odpowiednio
dobrany rozrzedzalnik (kombinacja składników) zapewnia utrzymanie prawidłowego
metabolizmu komórek, integralność błony
komórkowej oraz zapewnia ochronę antybakteryjną.

badaniom sprawdzającym ich status zdrowotny. Po zakończonej kwarantannie knury
wprowadzane są na budynek główny, gdzie
do wieku 10 miesięcy ich ejakulat jest poddawany wyłącznie ocenie. Po tym czasie,
gdy mamy pełną wiedzę o morfologii ejakulatu, budowie plemnika, ruchliwości plemników w poszczególnych dniach, podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu dawek
inseminacyjnych do sprzedaży.

W centrum genetycznym Choice Genetics
stosujemy wyłącznie rozrzedzalniki długoterminowe z siedmio i dziesięciodniowym
terminem przydatności. Wyprodukowane dawki inseminacyjne podlegają rygorystycznej kontroli jakości, gdzie oceniana
jest obok innych cech żywotność i ruchliwość plemników w kolejnych dniach przechowywania. Oceny dokonuje się w pierwszym dniu po produkcji oraz w dniu piątym
i dziesiątym. Obserwuje się tu dynamikę
spadku ruchliwości, skłonność do aglutynacji czyli ogólną zdolność konserwowania
się rozrzedzonego nasienia.

Obok tradycyjnych Blistrów w Centrum
Choice Genetics produkuje się również
dawki inseminacyjne w postaci kateterów Gedis. Dystrybucja nasienia prowadzona jest na trzy sposoby: transportem własnym w samochodach z klimatyzowaną
przestrzenią bagażową, transportem kurierskim oraz poprzez punkty dystrybucji
nasienia. W zależności od formy transportu, nasienie pakowane jest wyłącznie w pudełka kartonowe przy transporcie specjalistycznym Choice Genetics lub w pudełka
styropianowe i kartonowe z dużym wkładem żelowym stabilizującym temperaturą
w przypadku sprzedaży wysyłkowej nasienia firmami kurierskimi.

Obok obserwacji żywotności prowadzona
jest także systematyczna analiza morfologii plemników, która obejmuje ocenę wad
plemnika oraz ocenę integralności akrosomu. Stosuje się tu techniki utrwalania
komórek w formalinie i ocenę pod mikroskopem przy kontraście fazowymi przy tysiąckrotnym powiększeniu. Szczegółową
ocenę morfologiczną ejakulatu dla każdego
knura prowadzi się raz w miesiącu. Ocena
taka daje pewność, iż sprzedawane dawki
inseminacyjne gwarantują wysoką skuteczność zapłodnień.

Rygorystyczne zasady bioasekuracji.
Ze względu na ogromne znaczenie hodowlane w centrum genetycznym prowadzone
są systematyczne remont z zachowaniem
restrykcyjnych wymogów hodowlanych.
Działania te wykonywane są z uwzględnieniem surowych zasad bioasekuracji jakie
zostały wdrożone i obowiązują w centrum.
Młode knury po przywiezieniu kierowane są na kwarantannę, gdzie przez okres 6
tyg. poddawane są obserwacji i 2-krotnym

Knur P 76

W ofercie firmy to tzw. knur „ekonomiczny”
– stworzony, aby produkować jak najwięcej
mięsa przy jak najmniejszych kosztach produkcji oraz czołowy reproduktor.
Główne zalety:
»» ekstremalne tempo wzrostu,
»» bardzo dobre wykorzysta nie paszy duży
wigor
»» wysoka odporność,
»» bardzo wysoka jakość mięsa NN, rn+rn+
Średni wiek do wagi 115 kg wynosi 148 dni.
Średnia % mięsności do wagi 115 kg wynosi: 63%.

Knur Pietrain

PREZENTACJA KNURÓW
CHOICE GENETICS
Zyskał uznanie na rynku wśród producentów mięsa. Knur ten przeznaczony jest do
produkcji tuczników o wybitnej konformacji i zawartości mięsa chudego w tuszy, doskonale nadaje się do produkcji mięsa kulinarnego
Główne zalety:
»» istotnie większa masa wyrębów głównych szynki, schabu i łopatki
»» wybitna konformacja i mięsność,
»» niskie otłuszczenie w punkcie G1 i G2
»» wysoka jakość mięsa NN, rn+rn+
»» 100% wolny od genu wrażliwości na
stres
Średni wiek do wagi 115 kg wynosi: 162 dni .
Średnia % mięsności do wagi 115 kg wynosi: 64 %.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli
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Knur Neckar

Łączy najlepsze cechy knura P76 oraz Pietrain. To przede wszystkim gwarancja konformacji i wysokiego oka polędwicy, ale
i dużego tempa wzrostu oraz dobrej mięsności. Umożliwia produkcję tuczników
ciężkich i dobrze zbudowanych.
Główne zalety:
»» dobra konformacja i wysokie oko polęd-

NAIMA najpopularniejszą
loszką w Polsce
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wicy
»» duże tempo wzrostu
»» dobra mięsność tuszy, gwarancja M2
»» wysoka jakość mięsa NN, rn+rn+

Średni wiek do wagi 115 kg wynosi: 153 dni .
Średnia % mięsności do wagi 115 kg wynosi: 63,5%

GP Gallia

Typ Large White hyper plenna wyróżnia się
wyjątkową plennością i dobrze rozwiniętymi
cechami macierzyńskimi. Od 2005 roku populacja jest intensywnie selekcjonowana
na cechy funkcjonalne. Pozwala spełnić oczekiwania producentów posiadających ambicje
prowadzenia własnego programu hodowlanego loszek remontowych F1 w oparciu o stado loch GP Redone x Gallia do produkcji loszek F1 Naima lub loszek Landrace x Gallia
do produkcji klasycznych loch F1
Główne zalety:
Wyniki uzyskiwane dla populacji GP Gallia
»» liczba miotów 		
2562
»» całkowicie urodzone
14,24
»» żywo urodzone 		
13,46
»» odsadzone 		
11,95

Wyszczególnienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liczba macior (szt.)

1 800

450

1 000

280

2 200

215

380

220

160

210

Wyniki za okres

01 – 08
2013 r.

2002 –
08.13

01 – 08
2013 r.

01 – 09
2013 r.

za
2012 r.

za
2012 r.

za
2012 r.

za
2002 r.

01 – 09
2013 r.

za
2012 r.

Liczba prosiąt
urodzonych żywo
w miocie

13,34

13,9

13,8

13,2

12,65

13,45

13,9

13,8

13,8

14,8

Liczba prosiąt
odsadzonych
w miocie

11,78

11,7

11,9

11,9

11,54

12,03

12,1

11,97

12,3

12

Waga urodz. prosiąt 1,4
(kg)

1,45

1,4

1,5

1,4

1,4

1,5

-

-

1,33

Waga odsadzenia
prosiąt (kg)

7,8

6,6

8

7,8

7,1

8,1

8

-

-

-

Czas ssania prosiąt
(tyg.)

28

21

28

28

25

28

28

28

27

28

Skuteczność krycia
(%)

88,7

88,9

94

86,2

86

93,5

93,2

93,4

91,7

94,3

Liczba prosiąt
odsadzonych na
lochę produkcyjną
w rok

27,33

28,2

28,6

28,44

27,58

29,47

29,3

28,24

29,6

28,83

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.choice-genetics.com

Świat innowacji. Większe możliwości.

Ważniejsze inwestycje Choice Genetics
na świecie w 2012 – 2013 roku
18

Niemcy
2500 loch: 900 GGP & GP + NAIMA gilts
»» najnowsza technologie
»» joint venture pomiędzy producentami
pasz, firmami kooperującymi i hodowcami

Ukraina – APK Invest →
»» 5000 loch
»» największy producent na Ukrainie

(docelowe stado 30 000 loch)

Przewodnik w nowoczesnej hodowli
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Francja - CAPALAFR
»» 500 loch
19

USA →
»» 35 600 loch

↑ Brazylia - PINESSO
»» 10 000 loch
»» Farma o powierzchni 60 000 h w rejonie
MATO GROSSO
↑ Brazylia - CARBONI
»» 2200 loch
»» Produkcja GP i P-stock 14.000 NAIMA
rocznie

↑ Chiny
»» 1 200 loch
»» Liaoning Advanced Swine Genetics Co.,

↑ Wietnam:
»» 350 loch
»» Joint Venture with Guyomarc’h Vietnam

Ltd.(LASGC)
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Nowa wizualizacja
Choice Genetics
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