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Echa OSS-y…
Drodzy Hodowcy,
W 2011 roku doszło do pamiętnych
zaręczyn.
Newsham
Genetics USA oraz
Pen Ar lan podjęły
decyzję o fuzji kapitałowej i naukowej zgadzając się
w diagnozie wyzwań jakie stoją przed światową genetyką trzody chlewnej i przekonaniu, że tylko łącząc doświadczenia i metodyki badawcze są w stanie im sprostać.
Integracja kapitałów, struktur i talentów
zabrała dwa lata. Prawie 200 gości, partnerów i przyjaciół zjechało do Centrum
Kongresowego OSSA by poznać CHOICE
GENETICS, to jak firma interpretuje zmieniający się świat, gdzie widzi możliwości dla
genetyki i jakie korzyści mogą z tego wyciągnąć polscy hodowcy świń.
Jestem niezmiernie zadowolony, że udało się na konferencję zaprosić najważniejsze dla CHOICE GENETICS osoby. Frederica Grimaud prezesa zarządu Grupy
Grimaud i Petera A. Seghersa prezesa zarządu CHOICE GENETICS. Pierwszy wygłosił niezmiernie ciekawy wykład o zmianach
w światowej populacji ludzi, zmieniających
się nawykach żywieniowych, co to wszystko
oznacza dla producentów żywności, i dlaczego wielogatunkowa platforma badawcza, jaką dysponuje Grupa Grimaud predestynuje ją do odgrywania głównych ról
w tym nowym świecie. Peter z kolei mówił o strategiach hodowlanych i kierunkach
badań prowadzonych przez CHOICE GENETICS, które koncentrują się na parame-

trach rzeźnych tusz, lepszym wykorzystaniu
paszy i zwiększaniu odporności u zwierząt.
Było więc naukowo, pokazywaliśmy trendy
i opowiadaliśmy jak, jako nowy lider światowej genetyki chcemy na nie odpowiadać.
Sądząc po toastach podnoszonych przez
gości podczas bankietu, zostali przekonani,
że CHOICE GENETICS „globalnym wyzwaniom dla genetyki świń” sprosta bez problemu. Mimo, że minęło już kilka miesięcy ciągle miło wspominam czas spędzony
w Centrum Kongresowym Ossa. Jego echo
ciągle pobrzmiewają w rozmowach z hodowcami, stąd w niniejszym wydaniu Przewodnika znajdziecie krótki reportaż zdjęciowy z Ossy.
Jest czas zabawy i czas pracy. Przewodnik
zgodnie ze swoją nazwą ma być przedłużeniem multiserwisu CHOICE GENETICS
POLSKA i jako taki ma doradzać w obszarach zarządzania fermą i postępowania
ze zwierzętami. Dziś kolejne artykuły. Olga
poruszyła temat stosowania preparatów
hormonalnych, które są ogromnym „dobrodziejstwem” farmakologicznym. Jak każdy
lek muszą być jednak stosowane z umiarem i w odpowiednich okolicznościach.
Wtedy będą stanowiły użyteczne narzędzie
rozwiązywania problemów w chlewni. Tekst
oparty na praktycznych doświadczeniach
Olgi, przećwiczonych w trakcie zarządzania
dużymi fermami. Warto przeczytać i zastosować się do jej rad. Zwłaszcza dotyczących
naturalnych metod ich zastępowania.
Nigdy za dużo rad i nauki z obszaru chorób i profilaktyki weterynaryjnej. To przecież najczęstsze przyczyny strat w produkcji zwierzęcej. W obecnym wydaniu
Przewodnika, główny lekarz weterynarii

CHOICE GENETICS pisze o chorobie Glassera, jako pochodnej nowoczesnych systemów produkcji. To już choroba powszechnie
występująca, której objawy: zapalenie błon
surowiczych, posocznica, zapalenie płuc
atakują dużą liczbę świń i skutkują znaczną
zachorowalnością i śmiertelnością. Ciekawy tekst jak diagnozować chorobę, co można robić by utrudnić rozwój jednostki chorobowej i jak budować odporność zwierząt.
Lektura obowiązkowa.
Zachęcam również do zapoznania się z artykułem szefowej działu genomiki CHOICE GENETICS USA Jennifer Bundy „Dobór
pod kątem tolerancji na choroby w populacji świń czystorasowych”, prezentowanego
już w Puławach. Jennifer zmierza się w nim
z – dobrze znanym także w Polsce – problemem zespołu rozrodczo-oddechowego
(PRRS) przynoszącego producentom świń
w USA roczne straty rzędu 664 mln USD.
Tamtejsi naukowcy wykazali, że istnieje duże zróżnicowanie genetyczne w zdolnościach zwierząt do tolerancji zakażeń
chorobowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że CHOICE GENETICS prowadzi zaawansowane projekty badawcze zmierzające do zredukowania negatywnych skutków
PRRS, na co czekają hodowcy na całym
świecie.
Zapraszam do lektury Przewodnika w Nowoczesnej Hodowli i proszę pamiętać,
że doradcy CHOICE GENETICS gotowi
są służyć radą!
Z pozdrowieniami
Stanisław Niemyjski
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rance, DT): DT1, DT2 i DT3. Zwierzęta DT1
posiadają DT gEBV klasyfikujące je w górnej ćwiartce (25%) populacji. Kategoria DT2
składa się ze zwierząt z gEBV w środkowej
części 50% populacji. Kategoria DT3 składa się ze zwierząt, których gEBV umieszcza
je w dolnych 25% populacji. W celu sprawdzenia gEVB i systemu punktacji, porównano pod względem wyników w sytuacji zakażenia, zwierzęta z linii ojcowskiej z grup
DT1 i DT3. Wyniki wskazują na to, że gEBV
DT jest w sposób istotny związany ze średnim dziennym przyrostem masy w okresie wystawienia na działanie choroby oraz
masą ciała zwierząt w 190 dniu od wystawienia na działanie choroby.

Metody doświadczalne
Wstępny skan genomu i budowa
paneli tolerancji choroby SNP
Wprowadzenie
Ocenia się, że zespół rozrodczo-oddechowy (PRRS) przynosi producentom
w USA roczne straty rzędu 664 mln USD
(Holtkamp i wsp., 2013). Tamtejsi naukowcy (Halburt i wsp., 1998, Petry i wsp. 2005,
Clutter and McDonald, 2011) wykazali ponadto, że istnieje duże zróżnicowanie genetyczne w zdolnościach zwierząt do tolerancji zakażeń chorobowych. Podjęto więc
próbę wykorzystania tego zróżnicowania
do wskazania markerów związanych z cechami odpowiedzi na patogeny, z użyciem
zestawu do analizy DNA Illumina Porcine SNP60, który obejmuje ponad 64 tys.

markerów genomowych. (Clutter i McDonald, 2011). Po wstępnym przeskanowaniu
genomu i przeprowadzeniu dodatkowych
mniejszych skanów walidacyjnych, wyselekcjonowano – ze względu na duże związki
z cechami tolerancji chorób – 200 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP).
Następnie wykorzystano szacunkowe efekty wybranych markerów dla stworzenia
oczekiwanej genomowej wartości hodowlanej (ang. genomic expected breeding value, gEBV).
Opracowany wskaźnik gEVB umożliwił klasyfikację zwierząt pod względem przewidywanej odpowiedzi na zakażenie PRRS.
Uzyskane punktacje podzielono na kategorie tolerancji choroby (ang. disease tole-

Pierwotny skan genomu objął łącznie 1081
zwierząt wybranych mniej więcej po równo,
z dwóch różnych linii genetycznych: EBX,
populacji uzyskanej z rasy Pietrain oraz
GX i populacji mieszańców ras Duroc i Pietrain. Wolne od PRRS zwierzęta zapewniła do badań ferma Genetic Nucleus. Pochodziły one łącznie od 38 ojców, 254 matek
i z 261 miotów.
Zwierzęta połączone zostały w grupy liczące po 200 do 250 osobników, z mniej więcej równą reprezentacją obu linii w każdej
partii. Do sektora odchowu trafiły w przybliżonym wieku: średnio 21 dni i w momencie wprowadzenia zostały losowo – według wielkości – przydzielone do kojców.
Po siedmiu dniach spędzonych w obiekcie każde zwierzę zostało indywidualnie
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zważone, pobrano następnie próbki krwi
w celu uzyskania surowicy. Po zakończeniu
wstępnego pobierania próbek, każde zwierzę otrzymało donosowe inokulum z wirusa PRRS uzyskanego ze szczepu NADC-20.
Wszystkie zwierzęta zostały indywidualnie
zważone, a próbki krwi pobierano w taki
sam sposób, w 0, 4, 7, 14, 21 i 28 dniu doświadczenia.
Oprócz masy indywidualnej, osobniki codziennie badano przyznając im punktację
pod względem: zachowania (1=normalne,
2=lekki letarg, 3=ciężki letarg lub leżenie), oddychania (1=normalne, 2=dyszenie/
szybkie, 3=duszność) i kaszlu (1=normalny,
2=łagodny/sporadyczny, 3=ostry/uporczywy). W razie upadku rejestrowano datę i godzinę jego stwierdzenia oraz sporządzano
na miejscu raport z sekcji zwłok.
Za pomocą zestawu ponad 64 tys. markerów poliformizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) rozmieszczonych na świńskim
genomie, zbadano genotyp osobników
uczestniczących w badaniu oraz ich ojców
(łącznie 1146 zwierząt). Powiązania statystyczne pomiędzy SNP i poszczególnymi
fenotypami oznaczano na podstawie pojedynczego testu SNP, analizy haplotypu oraz
wielogenowego podejścia bayesowskiego. Wszystkie wyniki porównano w rozbiciu
na linie, cechy i analizy oraz identyfikowano regiony genomu wykazujące największą
spójność istotności.
Do wypełnienia każdego panelu markerów specyficznych dla linii, wybrano łącznie 200 markerów. Pochodziły one z tych
istotnych regionów genomu, które wydawały się ważne, w zakresie wielu cech i typów
analizy, dla średnich dziennych przyrostów
masy w warunkach wystawienia na działanie choroby, umieralności związanej z zakażeniem PRRS oraz poziomem wirusa
PRSS w 7 i 14 dniu od zakażenia. Panele
te były w stanie wyjaśnić od 36,6 do 63,3%
zmienności cech priorytetowych (tabela I.).

u świń przekazanych przez Choice Genetics
oraz dotyczących genomu i punktacji stanu zdrowia pochodzących z ognisk PRRS
na farmie w Stanach Zjednoczonych.
Kiedy wykazano, że panele były istotne
w dodatkowych zbiorach danych, panele
sfinalizowano, a efekty genomowe poszczególnych markerów wykorzystano do obliczenia oczekiwanej genomowej wartości
hodowlanej (gEBV), w odniesieniu do przewidywanych wyników produkcyjnych zwierzęcia w warunkach wystawienia na działanie choroby.

Budowa systemu punktacji
DT gEBV i DT
Wskaźnik gEBV jest wartością hodowlaną, sposobem klasyfikacji zwierząt dokonywanym wyłącznie na podstawie składu
DNA zwierzęcia, w wybranych regionach.
Każdy z wybranych markerów panelu posiada dwa możliwe allele, korzystny i niekorzystny (lub mniej korzystny), związane
z określonym miejscem w genomie świni.
Każdy allel posiada wartość oszacowaną
poprzez związki marker-fenotyp.
Wskaźnik gEBV stanowi podsumowanie
szacowanych efektów wszystkich korzystnych i niekorzystnych alleli, jakie posiada
zwierzę. Po podsumowaniu efektów alleli dla każdego zwierzęcia, sumę dzieli się
przez odchylenie standardowe gEBV, tak
by każdego osobnika sklasyfikować w odniesieniu do populacji ogólnej. Wskaźniki gEBV rozbijane są następnie na klientów
i stada, poprzez umieszczenie ich w kategoriach punktacji DT: DT1, DT2 i DT3.
Zwierzęta DT1 posiadają DT gEBV klasyfikujące je w górnej ćwiartce (25%) populacji. Kategoria DT2 składa się ze zwierząt
z gEBV w środkowej części 50% populacji.
Kategoria DT3 składa się ze zwierząt, których gEBV umieszcza je w dolnych 25% populacji. Obecnie zwierzęta z populacji DT3
nie są wprowadzane z powrotem do populacji zalążkowej.

Walidacja systemu punktacji gEBV i DT
Markery w tych panelach badano również
pod względem istotności w dwóch dodatkowych zbiorach danych związanych z PRRS:
dotyczących genomu, wiremii i masy
z dwóch powtórzeń, finansowanego
ze środków publicznych badania PRRS

Aby zwalidować punktacje gEBV i DT,
wskaźniki przyrostów masy zwierząt od ojców DT1 porównano ze wskaźnikami zwierząt od ojców DT3, poddanych wyzwaniu
ze strony PRRS. Łącznie 71 zwierząt stanowiło rodziny charakteryzujące się wysoką
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tolerancją chorób (ojcowie DT1), a 77 zwierząt stanowiło rodziny charakteryzujące
się niską tolerancją choroby (ojcowie DT3).
Do produkcji zwierząt na potrzeby tego badania, wykorzystano łącznie 11 ojców i 27
matek, a zwierzęta pochodziły z farmy zalążkowej wolnej od PRRS. Wszystkich ojców, matki i całość potomstwa poddano
genotypowaniu w panelu genotypowym 200
SNP DT i obliczono gEBV dla wszystkich
osobników.
Zwierzęta umieszczono w obiekcie, w którym obecny był wirus PRRS i przydzielono do kojców według wielkości. W wyniku
przeprowadzonego następnie badania serologicznego stwierdzono PRRS u wszystkich zwierząt. W momencie poddania działaniu wirusa oraz w następujących potem
kilku punktach czasowych zbadano masę
ciała. Końcową masę ciała sprawdzano
następnie przed ubojem, w wieku około
190 dni i skorygowano do wieku wspólnego. Pomiary te wykorzystano jako podstawowy fenotyp w ustalaniu, czy DT gEBV jest
wskaźnikiem pozwalającym na skuteczne
przewidywanie, które zwierzęta są w stanie
uzyskiwać przyrosty podczas przechodzenia choroby. Zwierzętom podawano stosowane w branży dawki żywieniowe składające się z kukurydzy/soi, zawierające 20%
DDGS.
Ranking pod względem tolerancji choroby przeanalizowano zarówno w postaci surowych danych gEBV, jak i punktacji
DT. Podczas analizy wykorzystującej model wpływu surowych danych gEBV, najpierw porównano wpływ gEBV na skorygowaną masę ciała przed wyzwaniem
chorobowym, z wpływem gEBV na skorygowaną masę ciała po przejściu choroby.
Określono również wpływ gEBV na średnie dzienne przyrosty (ADG) w okresie ba-
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dania. Końcowe średnie dla masy i ADG,
w przypadku zwierząt z górnych 25% zbioru danych, porównano następnie ze skorygowanymi średnimi masami i ADG dla
zwierząt z dolnych 25% zbioru danych.
Do analizy danych o skorygowanej masie
związanych z systemem punktacji DT, zwierzęta podzielono na grupy, na trzy różne
sposoby:
»» Porównanie końcowej masy ciała w rozbiciu na grupy ojcowskie
(DT1 w por. z DT3),
»» Porównanie masy ciała w rozbiciu
na punktacje DT (wszystkie kontrasty
zwierząt DT1, DT2 i DT3)
»» Porównanie masy ciała w rozbiciu na połączenia grup ojcowskich i grupy punktacji DT (wszystkie kontrasty osobników
DT1 uzyskane od ojców DT1, osobników
DT2 uzyskanych od ojców DT1, osobników DT2 uzyskanych od ojców DT3 oraz
osobników DT3 uzyskanych od ojców
DT3).
Dane przeanalizowano za pomocą procedury Proc Mixed oprogramowania SAS®.

Wyniki i omówienie
Zadaniem badania walidacyjnego gEBV
było ustalenie, czy zastosowany panel
markerów tolerancji choroby 200 SNP pozwala na skuteczne przewidywanie, które zwierzęta są zdolne uzyskiwać przyrosty po zachorowaniu. Badanie typu trzech
efektów stałych wykazało, że surowe dane
DT gEBV są istotnie powiązane z masami
końcowymi po zakażeniu PRRS w rozpatrywanej linii opartej na rasie Pietran (P =
0,0062).
Wskaźnik gEBV posiada również istotny
wpływ na ADG po zakażeniu (P = 0,0334).
Ten sam gEBV nie był istotnie związany
z masami ciała uzyskanymi przed poddaniem działaniu choroby (P = 0,3780). Jest
to obiecujące odkrycie, ponieważ wskazuje, że zmienność przewidywanego gEBV
DT jest rzeczywiście związana ze zmiennością przyrostów po zakażeniu PRRS.
W celu przeprowadzenia oceny różnicy pomiędzy zwierzętami cechującymi się największą i najmniejszą tolerancją w bada-

niu, podzielono zbiory danych na ćwiartki
według DT gEBV. Wyniki przedstawiono
w tabeli II.
Zwierzęta z gEBV klasyfikującym je w górnej ćwiartce tego specyficznego zbioru danych miały masę średnio 288,30 lb w 190.
dniu życia (po poddaniu działaniu choroby), uzyskując dzienne przyrosty po zakażeniu 1,685 lb. Daje to około 6,86 lb więcej
niż zwierzęta, których DT gEBV zaklasyfikowało je do dolnych 25% zbioru danych,
w których uzyskały średnią masę 281,44
lb w 190. dniu, zyskując 1,641 lb dziennie
po zakażeniu. Należy zauważyć, że kryteria doboru do górnej i dolnej ćwiartki (25%)
tego zbioru danych są nieco inne niż kryteria pozwalające na przyznanie klasyfikacji,
odpowiednio, DT1 i DT3, w całej populacji
ze względu na dobór próby.
Kolejnym etapem było spojrzenie na uzyskany zbiór danych w taki sam sposób, w jaki
podchodzi do naszej populacji i podzielenie ojców oraz zwierząt badanych na grupy
DT1, DT2 i DT3, w zależności od standardów
populacji. Najpierw porównano skorygowane masy w 190. dniu według punktacji DT
Ojców. Wyniki te przedstawiono w tabeli III.
Zaobserwowano, że nie istnieją różnice statystyczne pomiędzy potomstwem od ojców
z grup DT1 i DT3. W celu dokładniejszego zbadania tego aspektu, prześledzono,
jaka część potomstwa DT1, 2 i 3 pochodziła od poszczególnych ojców. Dane te przedstawiono w tabeli IV. Wydaje się, że istnieje
duże prawdopodobieństwo uzyskania potomstwa DT2 od ojca DT1 lub DT3. Po rozbiciu zwierząt na grupy na podstawie punktacji DT potomstwa w obrębie punktacji DT
ojców, można zauważyć, że istnieje większe
zróżnicowanie potomstwa DT2, niezależnie
od tego, czy pochodziły od ojca DT1 czy DT3,
w porównaniu z potomstwem DT1 lub 3 (tabela V). Jednakże po połączeniu wszystkich danych potomstwa DT2 okazuje się,
że średnia skorygowana masa w 190. dniu
wyniosła 283,69, 281,93 i 278,31 odpowiednio dla zwierząt DT1, 2 i 3 (tabela VI).
Różnica 5,38 lbs pomiędzy górną a dolną
ćwiartką populacji zwierząt jest bardzo

obiecująca, uwzględniając, że nie wykonano całopokoleniowej presji selekcyjnej na tę cechę. Wskazuje to na fakt,
że udało się wyłącznie na podstawie genotypu przewidzieć, które zwierzęta
mają większe przyrosty w dniach po zakażeniu PRRS oraz że DT gEBV, jest skutecznym narzędziem doboru pod kątem
tolerancji choroby.

Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują, że jesteśmy
w stanie wyjaśnić znaczną część zróżnicowania fenotypowego pod względem
wiremii, ADG po zakażeniu i umieralności za pomocą specyficznych dla linii paneli 200 SNP dobranych do linii EBX i GX.
Poprzez obliczenie gEBV dla każdego zwierzęcia i stwierdzenie, że gEBV mają rozkład
normalny, jesteśmy w stanie przewidzieć,
które zwierzęta są zdolne do większej tolerancji choroby niż inne i poddać te zwierzęta presji selekcyjnej.
Walidacja gEBV służyła weryfikacji skonstruowanego przez nas genomowego predyktora zdolności zwierzęcia do uzyskiwania przyrostów podczas choroby.
W momencie skojarzenia rodziców w celu
uzyskania zwierząt do niniejszego badania, nie zamknięto pełnopokoleniowego cyklu selekcji pod kątem tolerancji choroby.
Mimo to wykazano, że DT gEBV jest istotnie związany ze średnimi dziennymi przyrostami zwierzęcia oraz masą ciała pod
presją choroby. Choć w grupie punktacji
stwierdzono znaczne zróżnicowanie, oczekuje się jego minimalizacji oraz zwiększenia średniej masy ciała i średnich przyrostów dziennych poprzez dalszą selekcję
z wykorzystaniem DT gEBV.

 Jennifer M. Bundy, PhD
Choice Genetics USA, West Des Moines, Iowa, USA
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Tabele
Tabela I. Część zróżnicowania fenotypowego wyjaśniana przez
poszczególne panele 200 SNO specyficzne dla linii
Cecha

Panel EBX 200 SNP

Panel GX 200 SNP

Wiremia: Dzień 7

42,5%

40,1%

Wiremia: Dzień 14

62,1%

40,6%

Średni przyrost dzienny

40,4%

63,3%

Umieralność

36,6%

63,2%

Tabela II. Średnia masa w 190. dniu w przypadku zwierząt z gEBV w górnej i dolnej ćwiartce zbioru danych
Średnia masa (lb)

Błąd standardowy

Średnie ADG (lb/
dzień)

Błąd standardowy

gEBV
(górne 25%)

288,3

14,95

1,685

0,146

gEBV
(dolne 25%)

281,44

18,89

1,641

0.185

Tabela III. Średnia masa ciała (skorygowana do 190. dnia życia) w rozbiciu na grupy ojcowskie
Punktacja DT ojca

Średnia masa skorygowana (lb)

Błąd standardowy

1

281,85

4,06

3

280,38

4,03

Tabela IV. Liczba zwierząt w poszczególnych kategoriach DT w rozbiciu na grupy ojcowskie DT
Punktacja DT ojca

Liczba potomstwa DT1

Liczba potomstwa DT2

DT1

54

17

Liczba potomstwa DT3
--

DT3

--

14

63

Tabela V. Średnia masa ciała (skorygowana do 190. dnia życia) w rozbiciu
na punktacje indywidualne wewnątrz grupy ojcowskiej
Osobniki w grupach ojcowskich

Średnia masa skorygowana (lb)

Błąd standardowy

Ojciec DT1 potomstwo DT1

283,69

4,55

Ojciec DT1 potomstwo DT2

277,14

7,40

Ojciec DT3 potomstwo DT2

287,73

8,11

Ojciec DT3 potomstwo DT3

278,58

4,35

Tabela VI. Średnia masa ciała (skorygowana do 190. dnia życia)
pogrupowana w zależności od punktacji indywidualnej
Punktacja osobnicza DT

Średnia masa skorygowana

Błąd standardowy

1

283,69

4,55

2

281,93

5,56

3

278,31

4,33
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Globalne wyzwania
dla genetyki świń…
…pod takim tytułem CHOICE GENETICS POLSKA, zorganizowała 24
października ub.r. w Hotelu OSSA pod Warszawą konferencję naukową. Spotkanie było jednocześnie uroczystością urodzinową dla firmy,
która wcześniej działała na rynku polskim pod nazwą PEN AR LAN
POLSKA. Prawie 200 hodowców trzody, liczni przedstawiciele firm kooperujących, mediów branżowych oraz lekarzy weterynarii celebrowało symboliczny akt powstania nowej firmy.

Frederic Grimaud - prezes Grupy Grimaud

Jesienna konferencja była najważniejszym
medialnym wydarzeniem ubiegłego roku
dla CHOICE GENETICS. O randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż wzięli w niej
udział najważniejsi menedżerowie: Frederic Grimaud prezes Grupy Grimaud, Pieter
A. Seghers jej dyrektor generalny, prezes
zarządu CHOICE GENETICS SAS, czy Jennifer Bundy kierownik zespołu genomiki
w CHOICE GENETICS USA.
Ambitny był również zakres tematyczny
konferencji. Przypomniano wkład naukowy Pen Ar Lan dla światowej genetyki trzody chlewnej, Frederic Grimaud uzasadniał
dlaczego obecność w genetyce wielu gatunków Grupy, przekłada się na korzyści
w genetyce trzody oferowanej przez CHO-

Stanisław Niemyjski - prezes zarządu
CHOICE GENETICS POLSKA

Przewodnik w nowoczesnej hodowli

ICE GENETICS, kierunki badań i strategie
hodowlane firmy przybliżał Pieter A. Seghers, technologie badawcze, w tym wykorzystanie markerów genetycznych oraz
dotychczasowe efekty w zakresie odporności na choroby objaśniała Jennifer Bundy, a o korzyściach dla polskich hodowców
trzody z powstania jednej z największych
firm genetycznych światach opowiedział
Stanisław Niemyjski.

cja wykorzystania paszy. W ciągu 10 ostatnich lat udało nam się zwiększyć końcową
żywą masę świń o 1 kg przy zmniejszonym
wykorzystaniu paszy o 200 g na jedną świnię. To przełożyło się na poprawę ekonomiki produkcji, ale i zmniejszenie oddziaływania na środowisko ponieważ w efekcie
potrzeba było także aż 23 mln hektarów
mniej, żeby wyprodukować potrzebną ilość
paszy.

Rynek, hodowcy i konsumenci wymagają
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. – rozpoczął właśnie Stanisław Niemyjski prezes

– Jestem jednak 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 – mocno akcentował
ambicje firmy Pieter A. Seghers prezentując najnowsze inwestycje firmy na niemal
wszystkich kontynentach świata. Odnosząc
się do rynku polskiego podkreślił, że udział

Pieter A. Seghers
- dyrektor
generalny CHOICE
GENETICS USA
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Jennifer Bundy - kierownik zespołu
genomiki CHOICE GENETICS USA

150 loch) ten udział przekracza 30%.
Prelekcje trwały ponad pięć godzin, a żywa
dyskusja w kuluarach pokazała, że przygotowane tematy trafiły w zapotrzebowanie gości. Druga część pobytu zapowiadała
się również interesująco. Wieczorny bankiet w iluminacjach świetlnych oraz gwiazda wieczoru, „BOYS” czołowy polski zespół
disco-polo gwarantowały świetną zabawę.
Zanim jednak pierwsze dźwięki muzyki poderwały gości do tańca, Stanisław Niemyjski prezes zarządu CHOICE GENETICS Polska, podzielił się jeszcze z gośćmi emocjami
związanymi z powstaniem nowej firmy.

polskiego oddziału, już na samym początku rozbudzając zainteresowanie słuchaczy.
Cele generalne dla nowej firmy przedstawił
Frederic Grimaud prezes Grupy Grimaud
– Przez następnych 20 lat globalna produkcja mięsa powinna wzrosnąć o 40 proc
w celu wyżywienia rosnącej populacji ludzi
na świecie. Dlatego Grupa GRIMAUD w tym
i CHOICE GENETICS, jako główne wyzwanie stawiają sobie produkowanie zróżnicowanej wieprzowiny pod kątem regionalnych
upodobań konsumentów, mięsa zdrowego
i o wysokiej jakości technologicznej.
Frederic Grimaud podkreślał, że ważną
częścią prac naukowców firmy jest kształtowanie odporności zwierząt i optymaliza-

oddziału polskiego w całym polskim rynku genetyki trzody już jest na poziomie ok
25%, a w dużych gospodarstwach (powyżej

France Perrot - córka Jeana Naveau
- założyciela Pen Ar Lan

– Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest
dla mnie osobiście i całego polskiego oddziału CHOICE GENETICS niezwykły. Z wielu powodów. Otwierałem oddział Pen Ar
Lan Polska w 1998 roku, minęło więc 15
lat pracy pod szyldem Pen Ar Lan, pracy która dała wiele satysfakcji, przyniosła wiele wyzwań. Nie boję się powiedzieć
że to nasz zespół budował w Polsce rynek
dla wysokowydajnych zwierząt. – podkreślał – Wymagało to od nas wiele pracy nie
tyle sprzedażowej ile doradczej, jak należy
się obsługiwać ze zwierzętami, a to z kolei
wymagało zbudowania zaufania ze strony
hodowców.
Przy tego typu okazjach nie jest możliwe
by nie dokonać podsumowań i wręczyć kilka podziękowań dla osób i firm, które najbardziej zaznaczyły się w historii Pen Ar
Lan Polska.
 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska
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Konferencja "Globalne
wyzwania dla genetyki świń".
Hotel OSSA 2013
10

Firma CHOICE GENETICS dziękuje
za udział w konferencji!

Przewodnik w nowoczesnej hodowli

Nr 1/2014

11

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

Świat innowacji. Większe możliwości.

Czy hormony pomagają
w hodowli trzody?
Przyjrzyjmy się zatem jakie hormony najczęściej są używane na naszych chlewniach
i czego możemy oczekiwać po ich użyciu:

12

GESTAGENY

Hormony dla wielu hodowców trzody chlewnej są nieodzownym
i powszechnym sposobem rozwiązywania problemów na chlewni.
Zaskakujący jest jednak fakt jak często i w jakich dawkach zwierzętom aplikowane są preparaty hormonalne. Tym bardziej, że wielokrotnie okazuje się, że zabiegi te nie działają zgodnie z naszymi
oczekiwaniami.

Wyda się to odważne, że zootechnik próbuje pisać o hormonach, jednak… nie będzie
to artykuł weterynaryjny. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu dużymi stadami, chciałabym podzielić się
z Państwem zbiorem spostrzeżeń na temat
sposobu stosowania na chlewniach preparatów hormonalnych oraz ich następstw.

Skłoniło mnie do tego osobiste przekonanie, że hormony są ogromnym „dobrodziejstwem” farmakologicznym, tak dla ludzi
jak i zwierząt, ale jak każdy lek: aby zadziałał zgodnie z jego przeznaczeniem, trzeba
umieć go stosować w odpowiednich dawkach! Niestety, na polskich fermach hormony często nie działają.. a nawet szkodzą!!

To grupa hormonów, do której należy Altresyn, czy Regumate. Według literatury, hormony te są substancjami o właściwościach
zbliżonych do progesteronu. Są to preparaty doustne, a ich dodanie do paszy wywołuje fazę lutealną cyklu jajnikowego. Przerwanie podawania tego preparatu wywoła
ruje u zwierząt w ciągu 5 – 7 dni. Stosowanie tych hormonów to bardzo praktyczne
rozwiązanie dla osób chcących zsynchronizować ruje, szczególnie u loszek. Na fermach gdzie monitoring rui u loszek nie jest
prowadzony z różnych względów, wydaje
się być dobrym rozwiązaniem. Preparat ten
jest szczególnie hołubiony na fermach prowadzonych w systemie wyproszeń co trzy
tygodnie. Hormon powinien gwarantować
„wstrzelenie” się loszek w grupy, czyli synchronizacje grup loch.
Niestety często jednak słyszę, że po podaniu hormonów loszki nie weszły w ruję.
„Coś nie tak jest z tym preparatem lub loszkami”. Śmiem jednak twierdzić, że to nie
preparat, ani zwierzęta zawiniły, tylko
technika podawania. Jeden mądry lekarz
powiedział mi kiedyś, ze większość nieplanowanych dzieci są skutkiem tabletek
antykoncepcyjnych – a dokładnie nieprecyzyjnego ich zażywania. Na chlewni jest
podobnie. Tak naprawdę tylko niewielki odsetek loszek hodowlanych nie jest w stanie wykazać rui i niestety prawdopodobieństwo, aby te zwierzęta zebrały się w jednej
grupie i na 10 z nich, 8 nie wykazała rui, jest
znikome.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania preparatów hormonalnych
jest precyzja w podawaniu! Pod pojęciem
precyzji rozumiemy przede wszystkim odpowiedni termin podania. Bardzo ważne! jest to, aby były to stałe godziny ranne.
„Stałe” to znaczy dziennie o tej samej godzinie. Niedopuszczalne jest, żeby każdego
dnia podawać nawet w przybliżonych godzinach. Po pierwsze, co to znaczy „przybliżona godzina”? A po drugie, hormony
to związki, których stężenie we krwi zmienia się w szybkim czasie – u niektórych preparatów decydują minuty. Kolejny warunek
powodzenia, to nieprzerywanie podawania!
Nawet 1 dzień przerwy rozregulowuje cykl
u naszych zwierząt.
I oczywiście najważniejsze – zwierzęta
muszą preparat pobrać w dokładnie w odmierzonej dawce. Gwarantują nam to dwie
rzeczy: pojedyncze stanowiska w czasie
karmienia oraz podanie preparatu na paszę. W przypadku koryt samopoziomujących się należy sprawdzić ponadto poziom
wody, aby nie wypłukiwała nam preparatu.
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wykorzystanie czasu pracy, pomaga synchronizować porody w grupach co, niezaprzeczalnie wpływa pozytywnie na ich
kontrolę. Nie wspomnę już o możliwości
zastosowania zasady CPP-CPP a to przecież mantra każdego zootechnika. Świetnie
się o tym czyta, ale czy w praktyce jest tak
faktycznie?
Lochom, które wcześniej odsadzamy i muszą „poczekać” z kryciem za swoją grupą,
w okresie czekania podajemy preparat hormonalny, przerywając podawanie w dniu
odsadzenia grupy.

my je w do zbiorowej klatki). Kontaktujmy
je z czynnym rozrodczo knurem (taki knur
musi wydzielać silny tzw. „zapach knura”).
Jeżeli synchronizujemy grupę loszek to zalecam krycie dopiero w kolejnej rui, ponieważ przy takim postępowaniu bazujemy
na tzw. rui przepędowej a u młodych loszek
może być ona bezowulacyjna.

W terenie obserwuję jeszcze niestety synchronizacje rui u loch i loszek przy pomocy progestagenów i prostaglandyn (np.:
Bioestrovet i PG 600). Niestety… Najczęściej hodowcy wykazują się marną orientacją w zasadach działania tych hormonów
i stosują je przypadkowo w celu wywołania
rui w ciągu 5 dni. Przeważnie okazuje się
że na 10 sztuk zaszczepionych, 2 wchodzą
w ruję w ciągu 7 dni, dwie kolejne w ciągu
14 dni po podaniu preparatu, a reszta sztuk
już wcale nie chce pokazać rui. Dlaczego?

Indukcja porodu polega na wywołaniu akcji
porodowej przy pomocy preparatów hormonalnych, natomiast synchronizacja, to podanie tych leków w taki sposób aby dana locha lub grupa loch oprosiła się w zbliżonym
czasie. Są to naprawdę potrzebne narzędzia na obiektach wielkotowarowych (wiele lat pracowałam na takiej fermie). Ważne
jest wtedy, aby grupy loch wypraszać z dużą
dokładnością, nawet do godziny. Mamy
wtedy możliwość lepszego nadzoru nad rodzącą lochą. W przypadku dużej plenności
zwierząt jest to szczególnie ważne, ponieważ od tego jakie będą pierwsze godziny
prosiąt, w dużej mierze zależy nasz przyszły zysk. Z drugiej strony jednak można
spowodować dotkliwe straty poprzez nieumiejętne zastosowanie tych preparatów.

Hormony są ogromnym „dobrodziejstwem” farmakologicznym, tak dla ludzi
jak i zwierząt, ale jak każdy lek: aby zadziałał zgodnie z jego przeznaczeniem,
trzeba umieć go stosować w odpowiednich dawkach! Niestety, na polskich
fermach hormony często nie działają, a nawet szkodzą!
I na koniec najbardziej oczywista, a jednocześnie najczęściej zaniechana czynność:
po zaprzestaniu podawania hormonu ruję
trzeba monitorować! Najlepiej dwa razy
dziennie! Jeżeli tego punktu nie dopilnujemy to niestety ruja może nam przepaść.
A pamiętajmy, że pomimo podania hormonów loszki nadal mogą być kapryśne i wymagać wiele stymulacji, aby wykazać odruch tolerancji.

Aby podać popularny PG 600 trzeba obniżyć stężenie progesteronu we krwi i dopiero wtedy możemy spowodować hormonalne dorastanie komórek jajowych. Jeżeli
podamy preparat w nieodpowiednim momencie cyklu, po prostu rozregulujemy
zwierzęciu gospodarkę hormonalną. Jak
już musimy takie zabiegi robić, to róbmy
to po konsultacji ze specjalistą, czyli lekarzem weterynarii!

Gestageny oczywiście można również stosować u loch w celu ustawienia grup technologicznych. Grupy technologiczne pozwalają na zwiększenie produkcji bez
znacznego
zwiększania
zatrudnienia.
Umożliwia to także zaplanowanie i rytmiczne powtarzanie czynności, co daje lepsze

Jako zootechnik mogę polecić naturalny
sposób synchronizowania loch i loszek.
Na 5‑7 dni przed planowanym kryciem zestresujmy zwierzęta. Stres jest najlepszym
stymulatorem. Podajmy dobrze skomponowany flushing, zmieńmy miejsce zwierzętom na chlewni (jeżeli jest możliwość zgoń-

PROSTAGLANDYNY
Hormony z tej grupy wykorzystujemy zazwyczaj do indukowania i synchronizowania porodów.

Indukowanie porodów jest wykorzystywane w szczególności przy przenoszeniu ciąży
lub przy nieprawidłowościach w akcji porodowej, a dokładnie w przypadku jej zatrzymania. W dużej mierze chroni nas to przed
uduszeniem prosiąt w czasie porodu.
To są zalety. A co jeśli preparat podamy
nieprawidłowo?
– Jeżeli stosujemy prostaglandyny musimy! Znać dokładnie termin inseminacji!
Fizjologicznie ciąża u loch trwa 114 dni. Ponieważ prognozujemy czas zapłodnienia,
to błędem jest obliczanie momentu indukcji porodu według pierwszej daty krycia.
Należy określać datę indukcji porodu według drugiej daty lub brać poprawkę i długość ciąży obliczać na 115 dni od momentu
pierwszego krycia. Z doświadczenia wiem,
że chroni nas to przed wypraszaniem loch
w 112- 113 dniu, co jest naprawdę z krzywdą dla prosiąt! Chcę zwrócić jednocześnie
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uwagę na fakt, że zwierzęta mogą różnić
się długością rui (istotna jest tutaj różnica liczona w godzinach), a co za tym idzie
inny jest termin zapłodnienia w stosunku
do pierwszych objawów tolerancji zwierzęcia na knura. Może to powodować pozorne
wrażenie dłuższych ciąż. Nie jest to wada
tylko specyfika i należy wziąć to pod uwagę.
Często na fermach problemem stają się
synchronizacje porodów u loch tzw. „powtórkowych”. Już niestety parę razy widziałam poronienia przez błędne zapiski
na chlewni (nie zaznaczenie powtórnej inseminacji) i nie ocenienie wyglądu lochy
przed podaniem hormonów.
Żeby podać prostaglandyny, należy zawsze
dwa razy obejrzeć lochę, czy jej wygląd zapowiada zbliżający się poród. Charakteryzuje się ona wtedy:
»» odpuszczonym brzuchem,
»» odpuszczoną listwą mleczną,
»» zaczerwienionymi sutkami,
»» niespokojnością,
»» syndromem „wicia gniazda”,
»» zmniejszonym apetytem,
Wielu lekarzy weterynarii wspomina
o sprawdzeniu stopnia rozwarcia szyjki macicy – ważne aby nie była ona zamknięta.
Po podaniu prostaglandynu, w ciągu 24 godzin powinna rozpocząć się akcja porodowa.
Moja rada: u loszek wstrzymałabym się
z podawaniem hormonów indukujących porody, ponieważ cały cykl jest niestabilny
i można poród wywołać za wcześnie.
I ostatnim hormonem o którym chcę wspomnieć w tym artykule jest:

OKSYTOCYNA
Ten hormon jest ukochany przez hodowców. Zatrważający dla mnie jest fakt jak często, w jakich ilościach i bez potrzeby podawany jest ten preparat. Zdawać by się mogło,
że jest traktowany jako panaceum na wszystkie problemy na dziale porodowym.
Oksytocyna jest hormonem, który powoduje skurcze macicy i rozwieranie się kanału

rodnego (przydatne podczas porodów i unasieniania) oraz pobudza gruczoł mleczny
(pomaga w czasie laktacji). Przedawkowanie jednak w czasie porodu objawia się tonicznymi skurczami macicy co może prowadzić do jej pęknięcia, uszkodzenia szyjki
macicy, pochwy, krwawieniem w okresie
porodowym, zamartwicą i śmiercią płodu.
Z tego wynika, że zamiast przyspieszyć poród, możemy go opóźnić lub zwiększyć sobie liczbę urodzonych prosiąt.
W czasie porodu nie stosujmy oksytocyny jako standardowej praktyki. Należy pamiętać że organizm zwierząt przygotowywał się do porodu przez ostatnie 16 tygodni
i na pewno ma mechanizmy do wydzielania naturalnej oksytocyny, a tą naturalną,
naprawdę ciężko przedawkować. Jednym
zdaniem jest bezpieczna. Pytanie jak pobudzić produkcję naturalnej oksytocyny? Poprzez masaż gruczołu mlecznego. Zabieg
ten dodatkowo uspakaja zwierze, zmniejszając wydzielanie adrenaliny, która opóźnia poród.
Jeżeli masaż jest mało efektywny, zamiast
podawać zwierzęciu zastrzyk to zastanówmy się co powoduje zwolnienie akcji porodowej. Jeżeli mamy początek porodu, a akcja jest słaba, to może zamiast hormonów,
brakuje ich nośników. Nośnikiem oksytocyny jest np.; wapno. Podając iniekcje z wapna niejednokrotnie możemy poprowadzić
poród w normalnym rytmie.
Jeżeli mamy już końcówkę porodu i akcja
jest wolniejsza, to zapewne lochom brakuje energii. (pamiętajmy, że poród jest
procesem ogromnie energochłonnym).
Wystarczy podać domięśniowo glukozę. Współpracując z hodowcami, właśnie
tymi sposobami wielokrotnie rozwiązałam problemy z przedłużającymi się porodami u loch.
Jeżeli już wszystkie możliwości wykorzystamy bez efektu, to podajmy tę oksytocynę, ale maksymalnie 2 ml jednorazowo.
I najważniejsze! jeżeli w ciągu 20 minut zastrzyk nie przyniesie efektu, to trzeba lochę

sprawdzić, czy przypadkiem jakiś prosiak
nie blokuje kanału rodnego i nie wymaga
wyciągnięcia.
Przy stosowaniu oksytocyny w celach pobudzenia gruczołu mlecznego zalecam
również ostrożność. Oksytocyna owszem,
zwiększa produkcje i przepuszczalność
mleka, jednak żeby zapobiec zaleganiu tego
mleka w gruczole – musi zostać ono odpite
przez prosięta. I w tym przypadku najlepiej
sprawdza się masaż gruczołu mlecznego.
Powoduje produkcje oksytocyny, rozmasowywuje zastoje mleczne, uspakaja lochę,
przynosząc jej ulgę oraz powoduje tzw. rozkładanie się lochy dla prosiąt, a my niczego więcej przecież od karmiącej lochy nie
oczekujemy.
Podsumowując: preparaty hormonalne faktycznie mogą mocno ułatwić prace na chlewni, jednak stosowane bez elementarnej wiedzy o ich działaniu może
doprowadzić do wielu komplikacji. A tak
naprawdę wiele jest naturalnych sposobów na ich zastąpienie. Zootechnicy Choice Genetics mogą tu służyć radą.
Życzę powodzenia…

 Olga Kamińska- Doradca ds. Produkcji Choice Genetics Polska
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Genetyka kluczem
do sukcesu
Przedruk artykułu za zgodą redakcji Panoramy Leszczyńskiej. Autor artykułu Rafał Makowski

W hodowli i produkcji trzody chlewnej nic
nie powinno być zostawiane przypadkowi. Prawidłowo prowadzona genetyka stada to nie tylko szybsze tempo wzrostu zwierząt i ich większa liczba w miocie. To także
lepszy rozkład i udział mięsa w tuszy z zachowaniem parametrów jakości technologicznej i sensorycznej mięsa, a więc wyższa cena osiągana przy sprzedaży. Niestety,
wciąż bardzo wielu rolników nie przywiązuje odpowiedniej wagi do genetyki, zdając się
często na przypadek w imię fałszywie rozumianej oszczędności.
W Wielkopolsce ze świadomym podejściem
do genetyki niestety jest różnie – twierdzi dr Stanisław Niemyjski, prezes spółki Choice Genetics Polska, zajmującej się
genetyką trzody chlewnej. Rolnicy z tego
regionu słyną co prawda z gospodarności,
ale też i z zachowawczej, często pseudooszczędnej polityki w produkcji trzody
chlewnej. Nie zawsze właściwie klasyfikują
koszty produkcji. Często w ramach szeroko rozumianej oszczędności tną koszty nie
tu gdzie potrzeba, jednym z przykładów jest
brak lub ograniczony zakup loszek do remontu stada podstawowego, naturalne krycie loch knurami fermowymi lub nasieniem
knurów pozyskiwanym „po sąsiedzku” a nie
z wyspecjalizowanych ośrodków inseminacyjnych, gdzie tak naprawdę generowany
jest najwyższy postęp hodowlany.

– Utrzymywanie własnych knurów powinno
ograniczać się do wykrywania i stymulacji
rui loch. Istotą inseminacji jest uzyskanie
i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców najlepszych genetycznie zwierząt zarówno w rasach czystych jak i komponentach krzyżówkowych, gwarantując wzrost
wartości hodowlanej i użytkowej trzody
chlewnej w zakresie ekonomicznych cech
produkcji. – tłumaczy dr Stanisław Niemyjski. – W mniejszych gospodarstwach
opieranie produkcji o własne knury może
powodować wiele niekorzystnych zjawisk
ogranicza istotnie postęp hodowlany, stwarza realne ryzyko strat w produkcji w wyniku niepłodności knura. Bez dopływu nowego, dobrego materiału genetycznego stado
ryzykuje np. obniżanie ogólnej odporności zwierząt a w szczególności pogorszenie
wyników produkcyjnych (tempa wzrostu,
mięsności i jakości mięsa) i wskaźników
w rozrodzie (niższa plenność gospodarcza
loch), nie mówiąc już o zagrożeniu związanym z przenoszeniem chorób zakaźnych.
Inseminacja za to ogranicza przypadkowość krycia na rzecz świadomej polityki
genetycznej stada. Nie zawsze jest droższa,
gwarantuje szybkie powielanie określonych
cech knura na bardzo liczne potomstwo,
bo z jednej porcji nasienia można zapłodnić wiele loch.
Zatem utrzymanie knura też kosztuje, nie
rzadko po zestawieniu wszystkich kosztów okazuję się, że utrzymanie własnego knura kosztuje mniej więcej tyle samo,
co kupowanie nasienia ze specjalistycznych firm. Jedną z najbardziej znanych
na europejskim rynku firm genetycznych
jest firma Choice Genetics Polska, mająca ok. 25 proc. polskiego rynku. Jej sztandarową ofertą jest knur syntetyczny P 76,
tzw. knur ekonomiczny, stworzony by produkować jak najwięcej mięsa, przy jak naj-

mniejszych kosztach produkcji. Firma zapewnia, że korzystając z jego usług średni
wiek tucznika do wagi 115 kg wynosi 150
dni, a uzyskiwane mięsności przekraczają 60%”. P 76 to knur uniwersalny, którego nasienie można stosować do krycia
loch każdej rasy, także F1ciągle popularnej w Wielkopolsce: wielkiej białej polskiej
i białej zwisłouchej.
– Prawdziwie ekonomicznie opłacalne
efekty w hodowli prosiąt i produkcji tuczników osiągane mogą być jednak dopiero
przy prowadzeniu całego programu hodowlanego – od wyboru nasienia odpowiedniej
rasy knura, przez dobór loch i ich żywienie, odchów prosiaków i tucz aż po prawidłowo prowadzony tzw. remont stada. Firma posiada różne programy hodowlane
w których, inaczej ustala się kojarzenia
do produkcji towarowej z przeznaczeniem
kulinarnym (restauracje i hotele), a inaczej
w kierunku przemysłowej produkcji. Wynika to ze względów ekonomicznych i świadomości konsumenckiej. Prawidłowo prowadzona hodowla pozwala w maksymalnym
stopniu wykorzystać potrzeby rynku i potencjał genetyczny zwierząt, a to przekłada
się na konkretne zyski – tłumaczy dr Stanisław Niemyjski, prezes Choice Genetics
Polska
Zdaniem prezesa genetycznej spółki najlepiej przystosowaną lochą do warunków polskich jest loszka F1 Naima, która
doskonale adoptuje się w trudne warunki i wyróżnia się idealnie zrównoważonymi
cechami plenności gospodarczej z macierzyńskimi. Wieloletnie badania genetyczne
potwierdzają, że łączy w sobie dużą wydajność produkcyjną (liczne i wyrównane mioty silnych i odpornych prosiąt) oraz niekwestionowane zalety macierzyńskie (wyraźne
ruje, wzorowa opiekuńczość, wyjątkowa
mleczność). O opłacalnych wynikach ho-
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Świat innowacji. Większe możliwości.
dowli można mówić, gdy liczba prosiąt urodzonych żywo przekracza 14 szt./miocie,
a odsadzonych od lochy wynosi ponad 12
prosiąt, co daje w roku ponad 30 prosiąt/lochę. Takie rezultaty osiągają właśnie loszki
rodzicielskie Naima.
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– Rolników do myślenia zmusza najczęściej
ekonomia, ale nikt na specjalistyczne kursy nas nie zaprosi – mówi rolnik z powiatu
kościańskiego, jeden z członków Spółdzielczej Grupy Producenckiej Agricola II w Nacławiu. – Loszki Naima są bardzo dobrym
materiałem genetycznym do rodzenia prosiaków, gwarantującym szybki wzrost tuczników i ich odpowiednią mięsność. Bardzo
dobre wyniki w hodowli i kolejkę oczekujących na prosiaki hodowców uzyskuję przede wszystkim dzięki dbaniu o wysoki status zdrowotny stada i rygorystycznie
prowadzonej bioasekuracji chlewni. Wiem,
że jeden błąd lub niedopatrzenie i choroba
zakaźna może zdziesiątkować stado.
Koszt kupna prosiaka do tuczu to 10‑11 zł/
kg. Różnica na sztuce wynosi tylko 20 zł

więc warto je nabywać z pewnego źródła,
które gwarantuje dobry materiał genetyczny i wolny od chorób tucz.
Podobnie uważa Łukasz Skorupka z Moch, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne w Mochach w gminie Przemęt. Od 12 lat współpracuje z firmą Choice Genetics Polska, obecnie
jego stado to 200 macior rasy Naima.
– Realizuję w pełni program hodowlany
– kupuję nasienie od knura rasy Pietrain,
co przekłada się na dużą zawartość mięsa
chudego w tuszy i cienką warstwę słoniny
– tłumaczy Łukasz Skorupka. – Na moim
przykładzie widzę wyraźnie, że stawianie
na genetykę opłaca się. Tuczniki są zdrowe,
jedzą tyle samo paszy, co innych ras, ale
ze względu na wysoką plenność, osiągam
w miocie średnio 1,5 prosiaka po odsadzeniu więcej, niż średnia krajowa. A to przecież wymierna korzyść finansowa.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym
na dobre wyniki finansowe gospodarstwa
jest prawidłowy remont stada. Jego wskaźnik powinien wynosić 40 proc.

– Bardzo częstym błędem jest wybieranie loszek na remont stada podstawowego z tuczników, często o nieznanym pochodzeniu, krytych w dodatku knurami ras
mięsnych. Należy przestrzegać podstawowej zasady, loszki do remontu stada zakupujemy z wyspecjalizowanych firm hodowlanych lub prowadzimy remont własny
w oparciu o program rodzicielski GP lub
GGP takiej firmy.
Ta pseudooszczędność na remoncie stada znacznie obniża wartość cech rozpłodowych samic, przede wszystkim płodności
i plenności loch, pogarsza wyniki produkcyjne tuczników, prowadząc do kłopotów finansowych. Loszki pochodzące z dobrych
stad reprodukcyjnych to wszechstronny postęp hodowlany i wyższy ekonomicznie poziom produkcji – twierdzi Stanisław
Niemyjski, prezes spółki Choice Genetics
Polska (ram)

Choroba Glassera
nowe zagrożenie, czy wykorzystanie niszy przez Haemophillus parasuis (HPS)
W następstwie zmian w skali produkcji doszło do zmiany postrzegania postaci choroby wywoływanej przez HPS. Nie jest już ona traktowana jako choroba ogólnoustrojowa, występująca sporadycznie u odsadzonych, zestresowanych świń w dobrych, niezintensyfikowanych
warunkach, ale jako choroba powszechnie występująca, której objawy:
zapalenie błon surowiczych, posocznica, zapalenie płuc atakują dużą
liczbę świń i skutkują znaczną zachorowalnością i śmiertelnością.

Wprowadzenie
nowoczesnych
systemów produkcji doprowadziło do wybuchu
na większą skalę choroby Glässera, czemu towarzyszyła zwiększona śmiertelność
na niemal wszystkich etapach produkcji,

nawet wśród zwierząt zarodowych (zwłaszcza, gdy zostały niedawno wprowadzone).
Dodatkowo pojawienie się na przestrzeni ostatnich lat chorób wirusowych o charakterze immunosupresyjnym, takich jak
zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS)
i cirkowirusowy zespół chorobowy świń

(PCVAD), przyczyniły się do stopniowego
rozwoju HPS, jako głównego czynnika chorobowego wpływającego na produkcję świń.
W zakresie diagnozowania i zwalczania
choroby Glassera wywoływanej przez HPS
przydatne jest zrozumienie epidemiologii
tego drobnoustroju, jego zachowania w populacji trzody chlewnej. Chorobę Glässera, opisano po raz pierwszy w 1910 r., stanowi typową postać zakażenia wywołanego
przez Haemophilus parasuis (HPS), jednak
czynnik wywołujący chorobę scharakteryzowano dopiero w 1943 r.
Haemophilus parasuis jest patogenem
wywołującym zapalenie błon surowiczych, posocznicę zapalenie płuc. Ostre
przypadki charakteryzują się występowaniem apatii, braku apetytu, a także
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zapaleniem błon surowiczych mogących
objawiać się jako zapalenie stawów (kulawizny), otrzewnej, opłucnej (duszność)
oraz opon mózgowych (objawy nerwowe). Czasami przypadki nadostrego zakażenia ujawniają się jako posocznica
z nagłymi padnięciami.
Choroba Glassera przyczynia się także
do ujawnienia się chorób układu oddechowego. Mimo dowodów świadczących o tym,
że HPS może zachowywać się jak pierwotny patogen wywołujący choroby układu oddechowego, jest on zazwyczaj izolowany
z bardziej złożonych przypadków zapalenia
płuc w połączeniu z zakażeniem Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis, wiru-

szczepów zjadliwych stwierdzono zmniejszoną podatność na fagocytozę przez makrofagi płucne. Jako kolejną właściwość
zjadliwych szczepów oceniono także zdolność do atakowania komórek śródbłonka
jako drogi wniknięcia do krwiobiegu i wydostania się z niego. Ponadto u szczepów
zjadliwych, w odróżnieniu od szczepów
niezjadliwych- kolonizujących, stwierdzono odporność na zniszczenie przez przeciwciała i dopełniacz.
Wobec powyższych danych konieczne jest
dokonanie ścisłego powiązania pomiędzy
izolacją z jamy nosowej, a a izolacją z płynów lub tkanek ustrojowych do oceny stanu

Haemophilus parasuis jest patogenem wywołującym zapalenie błon
surowiczych, posocznicę zapalenie płuc. Ostre przypadki charakteryzują się
występowaniem apatii, braku apetytu, a także zapaleniem błon surowiczych
mogących objawiać się jako zapalenie stawów (kulawizny), otrzewnej,
opłucnej (duszność) oraz opon mózgowych (objawy nerwowe).
sem PRRS oraz wirusem grypy (SIV).
Musimy pamiętać, że bakteria krótko przeżywa w organiźmie padłego zwierzęcia.
Jedynym dobrym miejscem do pobrania
materiału są zmienione błony surowiczegaleretowaty włóknik lub płyn. Wymazy
z nosa często wprowadzają w błąd przez
fałszywie dodatnie wyniki. Drobnoustrój ten
jest wybredny w odniesieniu do wymagań
związanych ze wzrostem, włącznie z czynnikiem V (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy –NAD). Jest on zazwyczaj hodowany
na wzbogaconym agarze z dodatkiem krwi
poddanej lizie termicznej lub na agarze
z krwią z wsianym Staphylococcus. Szczepy należy różnicować w celu odróżnienia ich
od blisko powiązanych gatunków Actinobacillus przy użyciu prób biochemicznych.
Do wystąpienia choroby ważna jest ocena
zjadliwości. Różne szczepy charakteryzują
się różną zdolnością do kolonizacji nabłonka jamy nosowej, przedostania się do płuc,
wniknięcia do krwiobiegu, przetrwania
w nim i ostatecznie przeniknięcia do jam
surowiczych. W odróżnieniu od szczepów
niezjadliwych-kolonizujących, w przypadku

zdrowia w stadzie. Zrozumienie epidemiologii tej bakterii jest przydatne w diagnozowaniu choroby i postępowaniu w przypadku
jej wystąpienia. Kolonizacja prosiąt przez
HPS w drodze przeniesienia drobnoustroju z matek, ma miejsce w okresie 7 dni
od urodzenia. Niedawno przeprowadzone
badania wykazały, że 100% świń w obrębie populacji ulega kolonizacji jamy nosowej przez HPS przed ukończeniem 60 dnia
życia oraz, że w tej samej populacji świń
w dowolnym momencie może występować
od 2 do 7 różnych serotypów.
Typowanie serologiczne to najpowszechniej stosowany system, który ma pokazać,
czy dane zakażenie HPS ma związek z chorobą ogólnoustrojową. Serotypy 1, 2, 4, 5,
10, 12, 13, 14, 15 są powiązane z objawami
ogólnoustrojowymi. Serotyp 8 był powiązany z łagodnymi objawami klinicznymi, natomiast serotypy 3, 6, 7, 9, 11 nie były powiązane z jakąkolwiek postacią chorobą.
Serotypy 4 i 5 uznawane są za najpowszechniej występujące czynniki przyczyniające się do rozwoju choroby Glässera.
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Diagnozowanie choroby
wywoływanej przez H. parasuis
Objawy kliniczne jak gorączka, apatiia braku apetytu, zaburzenia spastyczne i padnięcia są wystarczające do podejrzenia
choroby Glässera. W badaniu sekcyjnym,
stwierdzającym włóknikowe zapalenie
opłucnej, zapalenie osierdzia, zapalenie
otrzewnej, zapalenie stawów lub zapalenie
opon potwierdza tę chorobę.
Istnieje jednak wiele podobieństw w związku z czym musi być przeprowadzona diagnoza różnicowa w odniesieniu do niektórych objawów klinicznych lub wyników
badań patologicznych. Należy wykluczyć
zakażenie Streptococcus suis lub Mycoplasma hyorhinis, a także niedobór witaminy
E/selenu.
W związku z powyższym prawidłowe rozpoznanie choroby Glässera wymaga wyizolowania bakterii Haemophilus parasuis z płynów lub tkanek ustrojowych spoza układu
oddechowego, tak aby wykluczyć możliwość wykrycia szczepów kolonizujących
jamę nosową lub górne drogi oddechowe.
Próbki płynów lub tkanek pobrane ze zmian
patologicznych lub krwi w przypadku podejrzenia postaci posocznicowej muszą pochodzić w najlepszym wypadku od niedawno
padłych świń – nieleczonych – (maksymalnie 5 godzin od padnięcia). Konieczny jest
transport ww. próbek w warunkach chłodniczych lub wygodniej na podłożu transportowym (podłoże Amies), jednak nie później
niż na następny dzień.
Zastosowanie metody PCR do wykrycia bakteryjnego DNA w materiale sekcyjnym niepochodzącym z dróg oddechowych
przy podejrzeniu choroby Glässera, pomogło przezwyciężyć ograniczenia związane z niską czułością metody izolacji bakterii w hodowli, jednak metoda ta nie jest
dostępna we wszystkich laboratoriach diagnostycznych. Diagnozowanie udziału HPS
w wywołaniu zapalenia płuc zależy tylko
od materiału pobranego ze zmienionego
patologiczne płuca, znajomość tego rodzaju zmian pozwala uniknąć prawdopodobnego, przypadkowego skażenia ze strony górnych dróg oddechowych.
Wszystkie izolaty HPS pochodzące z badań
diagnostycznych należy badać pod kątem
wrażliwości na antybiotyki.
Natychmiastową reakcją na wystąpienie
choroby Glässera jest leczenie antybiotyka-
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mi. Świniom dotkniętym chorobą należy podawać antybiotyki w postaci iniekcji. Metafilaktykę grup świń, w których znajdują się
zakażone zwierzęta, należy przeprowadzić
w pierwszej kolejności w drodze podawania
leków z wodą do picia, gdyż przy chorobie
Glässera często stwierdza się zmniejszone
przyjmowanie paszy. Nawet przy uwzględnieniu przewagi podawania leków z wodą
do picia nad podawaniem leków indywidualnie należy podkreślić, że istnieją okoliczności, w których najlepszą opcją kliniczną
w odniesieniu do metafilaktyki jest iniekcyjne podawanie antybiotyków w całej grupie.
W zależności od sytuacji klinicznej, świnie mogą również wykazywać zmniejszone
pobieranie wody. Standardowe podejście
do leczenia obejmuje trwającą od 3 do 5 dni
kurację antybiotykami iniekcyjnymi w połączeniu z podawaniem całej grupie amoksycyliny plus sulfonamid potencjonowany
trimetoprimem z wodą do picia. Trzeba jednak zauważyć, że nowe preparaty z ceftiofurem o przedłużonym działaniu, a także
tulatromycyna są w stanie zapewnić ponad
5-dniową ochronę tylko przy jednej iniekcji, a także znaczące korzyści kliniczne oraz
ograniczenie pracy.

Ochrona i zapobieganie
Najważniejszą rolę w przebiegu choroby Glassera odgrywa sytuacja immunologiczna w stadzie. Kontrola PCV2 przy stosowaniu szczepionek od 2 tygodnia życia
(Ingelvac CircoFLEX) musi być wykonana
zawsze, podobnie jak ustabilizowanie krążenia wirusa PRRS przy zastosowaniu żywych szczepionek. Kontrola obu powyższych chorób jest nadrzędnym warunkiem
przed wprowadzeniem profilaktyki specyficznej dla HPS.
W pierwszej kolejności ważne jest zrozumienie związku pomiędzy odpornością
i chorobą wywoływaną przez HPS. Do choroby dochodzi, gdy świnia zakażona szczepem, na który nie wykształciła odporności
lub gdy jej odporność jest niewystarczająca. Naturalna odporność rozwija się, gdy
prosięta ulegają kolonizacji przez drobnoustroje przenoszone z lochy w okresie ssania, w tym samym czasie gdy otrzymują

przeciwciała matczyne (MDA) zabezpieczające przed lokalnie występującymi szczepami HPS.
W miarę obniżania poziomu MDA (do 30.
dnia życia) zwierzę wytwarza własną nabytą
odporność. W związku z tym w niektórych
sytuacjach może dochodzić do niedopasowania pomiędzy kolonizacją i odpornością, na przykład: gdy prosię nie ssie siary,
ale ulega kolonizacji przez drobnoustroje przeniesione z lochy, lub gdy prosię ssie
siarę, ale ulega kolonizacji w terminie późniejszym, po obniżeniu poziomu ochronnych MDA (np. przy odsadzeniu); gdy prosię ulega kolonizacji przez nowe szczepy
HPS, na które nigdy nie było uodpornione – na przykład gdy odsadzone świnie zostają wymieszane ze świniami pochodzącymi z innej hodowli, w których występują
odmienne szczepy HPS, lub gdy zwierzęta przeznaczone na remont stada zostają
wprowadzone do stada i są zakażenie nowymi szczepami.
Odporność można wytworzyć lub zwiększyć
przy użyciu komercyjnych szczepionek lub
autoszczepionek. Najpowszechniej używane komercyjne szczepionki bakteryjne uodparniające przed serotypem 5 i 4 (Suvaxyn
M.hyo-Parasuis) lub (Porcilis Glasser) zawierającą serotyp 5. Można nimi szczepić przed odsadzeniem lub wkrótce po odsadzeniu, aby zapewnić ochronę w okresie
poodsadzeniowym i do końca tuczu. Jak
wynika z badań nad ochroną krzyżową,
szczepionka zawierająca serotypy 4 i 5 zapewniają ochronę także przed serotypami
13 i 14. Profilaktykę za pomocą szczepionek
i autoszczepionek można również stosować
w celu zwalczania choroby Glässera w okresie przedodsadzeniowym, poprzez szczepienie loch przed wyproszeniem. Prosięta
urodzone przez zaszczepione lochy będą się
charakteryzowały podwyższonym mianem
przeciwciał siarowych. Dodatkowo szczepionki te można podawać loszkom/knurom
zakupionym ze stada zarodowego, przed
wprowadzeniem ich na fermę docelową.
Poprawa zarządzania na fermie musi działać równolegle z opisanymi powyżej metodami zwalczania choroby. Główne zalecenia
oparte są na kilku krokach: pierwszy krok

w kierunku optymalizacji poziomu przeciwciał u prosiąt w okresie kolonizowania,
drugi krok w kierunku optymalizacji nabytej
odporności w okresie po odsadzeniu, trzeci najważniejszy, to ograniczenie do minimum wprowadzania nowych szczepów HPS
w czasie produkcji, a także staranna aklimatyzacja nowoprzybyłych zwierząt remontowych.
Podwyższanie mian przeciwciał siarowych
pozwala wydłużyć okres kolonizacji do momentu odsadzenia lub jeszcze dłużej, dzięki
czemu rozwija się stabilna, nabyta odporność. Aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę, obejmują żywienie loch, optymalizację
warunków na porodówce- kontrola odpojenia siarą oraz ogólne zarządzanie na fermie. Miano przeciwciał ulega podwyższeniu
dzięki szczepieniom. W celu optymalizacji
nabytej odporności należy nie dopuszczać
do wczesnego odsadzania prosiąt i szczepienia przeciwko chorobie Glassera przed
30 dniem życia, skutkiem tego jest dojrzalszy i bardziej sprawny układ odpornościowy
oraz po 30 dniu mamy pewność obniżania
się poziomu MDA, Zawsze w pierwszej kolejności należy zapewnić świniom komfort
i unikać wszelkich form stresu, zwalczać
inne choroby – zwłaszcza infekcje PRRSV
i PCV-2, a także odpowiednio kontrolować
żywienie świń.
Należy pamiętać, że maksymalne ograniczanie wprowadzania nowych szczepów Haemophilus parasuis można osiągnąć w drodze pozyskiwania warchlaków
od tych samych (i od możliwie najmniejszej ich liczby) producentów prosiąt. Warunkiem kontroli choroby Glassera jest
ponadto stosowanie prawidłowo funkcjonującego systemu hodowli świń wg zasady
cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne – całe
pomieszczenie puste).

 dr n.wet. Wiesław Niewitecki
Główny Lekarz Weterynarii Choice Genetics Polska
Wykaz piśmiennictwa w siedzibie Choice Genetics Polska
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CHOICE GENETICS na Gali
Hodowca Roku 2013!
Już po raz piąty z rzędu CHOICE GENETICS był jednym z głównych sponsorów konkursu Hodowca Roku, organizowanego przez Polski Koncern
Mięsny DUDA SA, jednej z największych krajowych firm mięsnych i zarazem jednego z największych producentów świń. Ubiegłoroczna edycja konkursu była jubileuszową 10-tą. Do współpracy również przy niej
zarząd PKM DUDA zaprosił ponownie firmę CHOICE GENETICS, która
od kilkunastu lat – wcześniej jako Pen Ar Lan – zaopatruje w materiał
hodowlany fermy koncernu.

To dla nas nobilitujące współpracować przy
organizacji konkursu z tak znakomitymi firmami, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować naszą obecność w konkursie – uzasadniał uczestnictwo Stanisław Niemyjski
prezes zarządu CHOICE GENETICS POLSKA – Widzimy w tym okazję do bezpośredniego kontaktu z najlepszymi krajowymi
hodowcami. Przede wszystkim jednak konkurs był idealna okazją do przekazania filozofii naszej firmy, która powstała w ubiegłym roku z połączenia Pen Ar Lan Polska,
świetnie znanego polskim hodowcom i firmy Newsham z USA – podkreślił Stanisław
Niemyjski
CHOICE GENETICS POLSKA to sukcesor
firmy Pen Ar Lan Polska, która przez kilka-

naście lat obecności na rynku polskim zbudowała sobie reputację innowacyjnej firmy
oferującej znakomite zwierzęta hodowlane.
Już jako CHOICE GEENTICS należy do największych na świecie dostawców materiału
genetycznego dla trzody chlewnej.
Z okazji tej rocznicowej edycji konkursu
zarząd PKM DUDA przygotował specjalne
niespodzianki dodatkowo wyróżniając kilkoro z hodowców przybyłych na Galę. Ekskluzywne zegarki, kwiaty i podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymali
indywidualni dostawcy: Elżbieta Banasiewicz (Szczytniki) i Kazimierz Kasperkowiak
(Niemczyn gm Damasławek) oraz Ewa Wojciechowska ze Zrzeszenia Producentów
Trzody Chlewnej Pro-Agro.
Miło nam było, że jeden z wyróżnionych
hodowców Kazimierz Kasperkowiak,
to rolnik spod Wągrowca gospodarujący
na 200 hektarach i hodujący 200 loch w cyklu zamkniętym, pracujący na materiale
genetycznym CHOICE GENETICS POLSKA.

Państwo Kasperkowiakowie w towarzystwie
Stanisława Niemyjskiego i Daniela
Urbaniaka z Choice Genetics
Hodowca Roku
2013 Leszek
Prałat z żoną tuż
po wylosowaniu
Daci Duster

Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice
Genetics Polska w rozmowie z Maciejem Duda
wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PKM DUDA SA
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Bon 1000 zł w rękach Sylwestra Stekiela
ufundowany przez Choice Genetic Polska

na zakup materiału genetycznego o wartości 1000,00 zł. Bony wylosowali: Wojciech
Kociołek z Dąbrówki Wielkopolskiej, Józef
Malinowski z Siedlisko oraz Sylwester Stekiel z Janisławic.

Akrobatyczne TRIO w akcji

Główne szczęście podczas Gali ostatecznie
uśmiechnęło się do Leszka Prałata z Nowej Wsi koło Leszna, którzy zaskoczony tytułem Hodowcy Roku i wygraną samochodu powiedział gościom – W ubiegłym roku
przymierzaliśmy się właśnie do Dacii Duster, ale postanowiliśmy zamiast kupować
auto zainwestować w chlewnię. Jak widać
opłaciło się.

Kiedy emocje nieco opadły przystąpiono
do losowania nagród dodatkowych. W przypadku CHOICE GENETICS POLSKA oznaczało to losowanie bonów towarowych

Gratulujemy wszystkim
i do zobaczenia za rok!

nagrodzonym

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Świetna zabawa to stały element wieczoru. Po chwilach poważnych i uroczystych
przyszedł więc czas na rozrywkę. Najpierw
akrobatyczne TRIO pięknych kobiet pokazało zapierające dech możliwości ludzkiego ciała, potem najlepszych krajowych
hodowców trzody chlewnej bawił pan Józek, najsłynniejszy polski hodowca drobiu,
czyli znany kabareciarz, Grzegorz Halama
OKLASKY!

Na Gali nie mogło zabraknąć pieczonego prosiaka...

www.choice-genetics.com

