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Świat innowacji. Więcej możliwości.
Tytuł dzisiejszego
felietonu to coraz
lepiej rozpoznawany przez hodowców slogan
naszej firmy. Opublikowany po raz
pierwszy w 2013
roku, był częścią
kampanii promującej fuzję Pen Ar Lan i Newsham oraz jej
swoistym uzasadnieniem.
„Świat Innowacji. Więcej Możliwości”
od Choice Genetics – było zapowiedzią,
że bazując na wiedzy i doświadczeniu obu
firm, rychło nasza nowa firma będzie mogła zaoferować producentom jeszcze doskonalsze produkty, usługi i zwierzęta. I tak
się dzieje.
Z dumą informuję, że Choice Genetics Polska, jako pierwsza firma w kraju wdrożyła
w Centrum Pobierania Nasienia ultranowoczesną technologię pobierania i oceny
nasienia (str.3). Dzięki zredukowaniu udziału człowieka w całym procesie, zwiększyliśmy bio-bezpieczeństwo produkcji, a dzięki wielowymiarowej, komputerowej analizie
ejakulatu oferujemy nasienie o maksymalnym prawdopodobieństwie zapłodnienia.
Żeby móc zaoferować Wam lepsze produkty, sięgnęliśmy po najlepszą na rynku technologię. System automatycznego
pobierania nasienia zakupiliśmy od francuskiej firmy Collect’Or i Safemate, a system komputerowej analizy ejakulatu IVOS
II CASA od amerykańskiej firmy Hamilton
Thorne. Specjaliści wiedzą, co oznaczają te
nazwy.
Świat marki Choice Genetics to ponad 100
lat innowacji i doświadczeń firm, które
za nią stoją. Jeśli chodzi o jakość nie idziemy na kompromisy. Tą inwestycją pokazujemy, że innowacyjność i właśnie jakość
ciągle wyróżnia na rynku firmę oraz jej
produkty. Oferujemy hodowcom możliwości, dzięki którym mogą realnie zwiększać
opłacalność hodowli.

To w Polsce, a w USA, w centrali Choice
Genetics, dział badań i rozwoju rozszerza
badania z zastosowaniem technologii tomografii komputerowej (Computed Tomography). O tej technologii pisaliśmy szeroko w 2013r. Ta innowacyjna technologia
pozwala na bieżąco analizować zmiany jakościowe w tuszy, śledzić wyniki prac hodowlanych oraz genetycznych, a co za tym
idzie w szybszym tempie niż to było możliwe do tej pory, dokonywać postępu genetycznego.
Jeszcze w tym roku badaniami objęte zostanie kolejnych 20 000 zwierząt, w tym
po raz pierwszy linie żeńskie. To oznacza,
że Choice Genetics będzie prowadził największe badania genetyczne na świecie.
Dzięki precyzji tej technologii już mogliśmy poprawić dokładność fenotypu i uzyskać poprawę wyników produkcyjnych dla
knura EBX, dziś lidera rynku knurów w Stanach Zjednoczonych. To cieszy tym bardziej,
że ten właśnie knur już jesienią rozpocznie
„pracę” w naszym Centrum Pozyskiwania
Nasienia, a jeszcze w tym roku jego nasienie będzie dostępne w sprzedaży. O zaletach EBX-a szerzej napiszemy w kolejnym
wydaniu Przewodnika.
Jedno z urządzeń do przeprowadzania tomografii komputerowej jest właśnie montowane w Chinach, gdzie uruchamiamy
nowy oddział. To wyniki zawartej umowy o strategicznym partnerstwie w zakresie produkcji trzody z chińską grupą kapitałową Ningbo Tech-Bank (str. 6).
To kolejny ważny krok na rynku chińskim
po podpisaniu w grudniu 2012 r umowy
o współpracy z Shenyang Huanian Feed,
jednym z największych integratorów w Chinach (produkcja trzody, zakłady mięsne,
wytwórnie pasz). Chińskie stada loch Choice Genetics liczą już kilkadziesiąt tysięcy
sztuk. Tymi umowami umocniliśmy swoją
pozycję na największym rynku wieprzowym
świata. Chiny to przecież największy producent i konsument wieprzowiny na świecie.
Znacznie bliżej, na Ukrainie, zasiedlili-

śmy kolejną fermę na 1200 zwierząt (str.
8). Mimo trudnej sytuacji politycznej, udało się sprawnie przeprowadzić duże zasiedlenie lochami NAIMA. Zalety tej lochy,
która jest na rynku od dwudziestu lat, zaczynają przemawiać do coraz większej liczby ukraińskich hodowców. Jestem przekonany, że podobnie jak w Polsce i Europie
Zachodniej, także na Ukrainie przyćmi ona
swoją popularnością inne lochy. W pierwszym rzędzie życzę jednak ukraińskim hodowcom, by wojenno-polityczne turbulencje szybko się zakończyły.
Ten felieton w dużym stopniu poświęcony
został innowacjom przez duże "I". Warto
jednak mieć na uwadze, że postęp hodowlany dokonuje się cały czas. Przywołana
została loszka NAIMA. W ostatnim okresie genetycy Choice Genetics kładą nacisk
na poprawę umięśnienia tuszek linii czystych świń będących w programie rodzicielskim NAIMA. I osiągają efekty. Dzisiejsza
NAIMA, różni się od tej sprzed kilku lat. Wykorzystując najnowsze technologie intensyfikujemy ponadto selekcję świń pod względem wskaźnika wykorzystania paszy. Te
innowacje poprawiają istotnie efektywność
ekonomiczną produkcji świń, szczególnie
w trudnych czasach. To dlatego tak duże
znaczenie w zyskownej hodowli ma dziś
regularny remont stada. Gdy brakowanie
ma charakter strategiczny, a nie jest prowadzone z konieczności, można znacząco
poprawić produktywność hodowli i jej zyskowność. Tą ważną kwestię szerzej poruszam w artykule „Remont w stadzie loch..”
(str. 11).
Oddaję Wam kolejny numer Przewodnika
w Nowoczesnej Hodowli, z przekonaniem,
że będzie to wartościowa lektura. Choice
Genetics rozwija się dynamicznie na całym
świecie, dlatego… mamy o czym pisać!
Stanisław Niemyjski
Prezes Zarządu
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Ultranowoczesna
technologia pobierania
i oceny nasienia już
w Polsce

Laborantka ocenia jakość plemników
systemem IVOS II CASA Hamilton Thorne

Choice Genetics Polska, jako pierwsza firma w kraju wdrożyła w pierwszym kwartale br. w swoim Centrum Pobierania Nasienia ultranowoczesną technologię pobierania i oceny nasienia. Dzięki zredukowaniu udziału człowieka w całym procesie, zwiększono
biobezpieczeństwo produkcji, a dzięki wielowymiarowej, komputerowej analizie ejakulatu hodowcy otrzymają nasienie o maksymalnym prawdopodobieństwu płodności.

Fantom ze sztuczną pochwą

Centrum Pozyskiwania Nasienia Choice
Genetics to jeden z najnowocześniejszych
tego typu obiektów w Europie, ze stanowiskami na 180 knurów. Stacja sprzedaje
rocznie ponad 260 tysięcy porcji nasienia,
będąc jednym z największych dostawców
na rynku (ok. 30% rynku). Popularność inseminacji, jako elementu profesjonalizacji produkcji trzody w Polsce stale rośnie.

Wykorzystując nasienia najlepszych jakościowo knurów można łatwo zmniejszyć
opóźnienie genetyczne stada, a to ma bezpośrednie przełożenie na wyższą efektywność i opłacalność produkcji.
System automatycznego pobierania nasienia francuskiej firmy Collect’Or i Safemate
oraz komputerowej analizy ejakulatu systemem CASA, amerykańskiej firmy Hamilton Thorne, Choice Genetics, wdrożyła, jako
pierwsza firma w kraju.
– Wybór dostawców nie był przypadkowy –
podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska – To uznani
w branży producenci, gwarantujący sprawdzoną innowacyjną technologię oferowanych rozwiązań.
Kluczowymi elementami technicznymi poboru nasienia jest sztuczna pochwa i specjalne woreczki z filtrami do deponowana
nasienia oraz automatyczna poczta zapewniająca natychmiastowy (ok 10 sek.) trans-

port nasienia z fermy do laboratorium.
– Sztuczna pochwa, do momentu wprowadzenia prącia przechowywana jest w tzw.
termoboksie, w temperaturze 38°C. – mówi
Grzegorz Chmielowski menedżer CPN
Choice Genetics – Dzięki zachowaniu temperatury zbliżonej do nasienia, nie dochodzi do dużych strat i upośledzania funkcji
plemników. Woreczek, w którym deponuje
się nasienie, wyposażony jest w dwa specjalne filtry, które zatrzymują ewentualne
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Porcje nasienia gotowe do wysyłki

Automatyczne pakowanie i etykietowanie nasienia firmy IMV

zanieczyszczenia. Po zakończonej ejakulacji woreczek z odpowiednim kodem kreskowym niemal natychmiast trafia do laboratorium. – podkreśla.
Tam, innowacyjny system IVOS II CASA
(Computer Assisted Semen Analysis) pozwala ocenić takie parametry ruchliwości
plemników jak:.
»» VCL (Curvilinear Velocity) – całkowitą
drogę odbytą przez plemnik w jednostce czasu
»» VSL (Straight Line Velocity) – drogę
przebytą przez plemnik ruchem prostoliniowym w jednostce czasu
»» VAP (Average Path Velocity) – uśredniona droga kolejnych zarejestrowanych
pozycji
»» ALH (Amplitude of Lateral Head Displaecement) – amplituda bocznych wychyleń główki
»» BCF (Beat Cross Frequency) – liczba
przemieszczeń główki plemnika z trajektorią średniego śladu
»» oraz pozostałe DAP, DSL, DCL, STR, LIN,
WOB dla wartości średnich oraz mediany.
– Parametry te wykazują istotny związek
z wielkością miotu. – podkreśla Grzegorz
Chmielowski menedżer CPN Choice Genetics – Dużo bardziej precyzyjną metodą
liczenia niż powszechnie stosowaną fotokolorymetrem, bada się także koncentrację ejakulatu.

W każdym analizowanym ejakulacie oceniana jest morfologia plemników. Plemniki są mierzone i na tej podstawie określane
są ich cechy morfologiczne (długość główki, jej szerokość, obwód oraz powierzchnia,
długość witki i jej wyprostowanie, kropla
protoplazmy i jej oddalenie od główki). Oceniana morfologia to:
»» kropla distalna
»» kropla proksymalna
»» DMR (ogon jest złożony do tyłu, tworząc
pętlę w punkcie zagięcia)
»» zawinięta witka
»» zagięta witka
Po wykonaniu analizy system informuje
ile jest plemników potencjalnie zdolnych
do zapłodnienia i sugeruje właściwe rozcieńczenie. Dzięki temu system daje pewność, iż dawki nasienia są właściwie przygotowane.
– Analiza systemu CASA jest bezstronna
i wyklucza czynnik ludzki związany z oceną wizualną przez laboranta. – podkreśla Grzegorz Chmielowski menedżer CPN
Choice Genetics – Program analizuje nawet ruch plemnika wykonywany podczas
zapłodnienia, tzw. ruch kołyszący, którego ocena pod mikroskopem jest niemożliwa Dzięki niemu wiemy jaka jest potencjalna płodność nasienia – dodaje.
Specjaliści centrum dodatkowo prowadzą
ocenę akrosomu, pozwalającą ocenić jego
jakość i prawdopodobieństwo zapłodnienia.
Dzięki takim danym, oferowane w centrum

nasienie zyskało maksymalne prawdopodobieństwo płodności. Ejakulaty są jakościowo
dużo lepsze, charakteryzuje je czystość i bio
-bezpieczeństwo.
Inwestycje w stacji kosztowały Choice Genetics Polska ponad 800 tysięcy złotych.
Sama metoda produkcji jest też dużo bardziej kosztowna niż dotychczasowa. Sztuczne pochwy i woreczki są bowiem droższe
niż powszechnie stosowane kubki. Poza
wyższą jakością nasienia i zwiększeniem
bezpieczeństwa produkcji, nowa technologia umożliwiła również znaczące skrócenie
czasu pobierania nasienia.
– Świat marki Choice Genetics to ponad
100 lat innowacji i doświadczeń – podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu
Choice Genetics Polska – Tą inwestycją pokazujemy, że innowacyjność i jakość ciągle
wyróżnia firmę oraz jej produkty na rynku.
Oferujemy hodowcom możliwości, dzięki
którym mogą zwiększać opłacalność hodowli – dodaje.
 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Automatyczna poczta do przesyłu nasienia
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Nowy Partner
strategiczny w Chinach
6

Marka Choice Genetics umacnia swoją pozycję na największym
rynku wieprzowym świata. Grupa Grimaud (właściciel Choice Genetics) zawarła umowę o strategicznym partnerstwie w zakresie
produkcji trzody chlewnej z chińską grupą kapitałową Ningbo Tech
-Bank. Przyspieszyło to decyzję o otwarciu samodzielnej spółki
Choice Genetics China, która powstanie w 2015 r.

Porozumienie z NTB to kolejny ważny krok
na rynku chińskim po podpisaniu w grudniu
2012 r umowy o współpracy z Shenyang Huanian Feed, jednym z największych integratorów w Chinach (produkcja trzody, zakłady mięsne, wytwórnie pasz). Chiny to dziś
największy producent i konsument wieprzowiny na świecie (blisko 50 proc. udział
w globalnym rynku, w obu kategoriach).
Aktualnie pogłowie macior przekracza 40
milionów sztuk, a krajowe pogłowie trzody
chlewnej 389 mln szt. Nic dziwnego, że najwięksi producenci genetyki trzody chlewnej
na świecie, w tym Choice Genetics są żywotnie zainteresowani produkcją i dystrybucją
własnej genetyki na tamtejszym rynku.
Umowa o współpracy w zakresie produkcji
trzody ostatecznie zawarta została 9 października 2014 roku, a jej stroną była grupa
kapitałowa Ningbo Tech-Bank (NTB) oraz
Grupa Grimaud. Nowy chiński partner –
poprzez spółkę zależną HANSWINE – zasilił kapitałowo spółkę Choice Genetics SAS.
Tym samym firma HANSWINE została strategicznym udziałowcem firmy. Większościowe udziały nadal należą do Grupy Grimaud.
– Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu nawiązania współpracy pomiędzy z NTB, łączy nas wspólna wizja, że to inwestycje

w technologie i innowacje będą siłą rozwijającą nasz biznes w przyszłości – komentuje inwestycje Fred Grimaud prezes
zarządu Grupy Grimaud – Ta współpraca
pozytywnie wpłynie na rozwój pozycji marki Choice Genetics w Chinach. Ze względu
na znaczący wzrost sprzedaży naszej genetyki na tamtejszym rynku, zdecydowaliśmy
o otwarciu tam w 2015 r samodzielnego
przedsiębiorstwa. Inwestycja w CG China
obejmuje budowę działu badań (R&D) oraz
zespołu sprzedaży i marketingu. – dodaje.
Umowa z NTB to konsekwencja współpracy
rozpoczętej jeszcze w sierpniu 2013 r. Polegała ona na imporcie zwierząt z USA na po-

trzeby programu hodowlanego, co wpłynęło
korzystnie na całą piramidę hodowlaną firmy. Aktualnie stado składa się z 6000 świń
GGP/GP, a perspektywy dla dalszego wzrostu ilościowego zwierząt są obiecujące.
Grupa NTB to rolniczo-przemysłowa grupa z siedzibą w Ningbo w Chinach, obecna na chińskiej giełdzie papierów wartościowych (Shenzen Stock Exchanhge in
the PRC). Specjalizuje się w badaniach,
rozwoju i sprzedaży dodatków paszowych
oraz profilaktyce zdrowotnej zwierząt. Grupa w 2013 roku zakupiła znaczne udziały
w holdingu AgFeed Industries. Jej spółka
AgFeed Chiny pozostaje jednym z największych lokalnych producentów świń, utrzymującym dziś stado 26 000 macior.
 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

Choice Genetics Polska

Choice Genetics Oddział Chiny

Choice Genetics Centrala USA

Choice Genetics Europe

produkcja mięsa
(tys. ton)

spożycie wieprzowiny
(kg/os./rok)

pogłowie loch

Chiny

56 710

ok. 40,0 kg

41 900 000

USA

10 368

21,1 kg

5 926 000

UE

22 400

39,8 kg

12 564 000

Polska

1 060

40,0 kg

956 000
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Inwestycje Działu Badań
i Rozwoju Choice Genetics USA
Dział Badań i Rozwoju Choice Genetics USA rozszerza badania z zastosowaniem innowacyjnej technologii
tomografii komputerowej (Computed Tomography). Jeszcze w tym roku badaniami objęte zostanie kolejnych 20 000 zwierząt, w tym po raz pierwszy linie żeńskie.

Choice Genetics wykorzystuje innowacyjną technikę określania unikatowych cech
fenotypu do zwiększenia dokładności Szacunkowej Wartości Hodowlanej (Estimated
Breeding Values) i wprowadzania na rynek
najlepszych jakościowo zwierząt.
Genetyczna platforma, którą firma przyjęła, skupia się na unikatowej metodologii selekcji w kierunku poprawy efektywności żywienia, przyrostu masy ciała i spadku
zwiększania wagi ubojowej świń, a także
zwiększania tolerancji na choroby.
Żeby zrealizować powyższe cele Choice Genetics, jako jedna z pierwszych firma genetyczna na świecie, wdrożyła w 2012 roku innowacyjną technologię skanowania tusz
metodą tomografii komputerowej (Computed Tomography).
Początkowo programem pilotażowym objęto 10 000 zwierząt linii ojcowskich. Po uruchomieniu w tym roku drugiej maszyny,
programem objętych zostało już 20 000
zwierząt, przy czym po raz pierwszy również
linie żeńskie. Trzecia maszyna do skanowania tusz zainstalowana zostanie jeszcze

w tym roku w Chinach. Pozwoli to łącznie
na objęcie badaniami 30 000 zwierząt rocznie! To oznacza, że Choice Genetics będzie
prowadził największe badania genetyczne
na świecie.
„Wykorzystanie tej technologii pozwala
nam dokonywać szybszego postępu genetycznego w zakresie wartości handlowej tuszy oraz wskaźnika wykorzystania paszy –

Poprawa parametrów produkcyjnych w knurze EBX 4 generacji:
»» 200gr – wyższy wskaźnik wykorzystania paszy
»» 2 kg – większy przyrost masy całkowitej
»» 3 kg – mniej tłuszczu
»» 4 kg – więcej mięsa
»» 8% – zmniejszenie upadków śmiertelnych
(wzrost odporności na choroby)

mówi Dr Derek Petry, prezes działu Badań
i Rozwoju w Choice Genetics USA – Dzięki precyzji technologii CT (Computed Tomography) mogliśmy poprawić dokładność fenotypu i tym samym uzyskać jeszcze lepsze
wyniki knura EBX, który pozostaje rynkowym liderem w zakresie ogólnej wartości
hodowlanej w Stanach Zjednoczonych.

Warto podkreślić, że 15 knurów EBX już wkrótce znajdą się
w Polsce, a ich nasienie będzie
dostępne w ofercie Centrum
Pozyskiwania Nasienia. Szczegóły już wkrótce!

ok 30,00 zł więcej zysku na 1 sztuce!
 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA
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Choice Genetics rozwija
wielkotowarową produkcję świń
na Ukrainie
Choice Genetics Polska wspólnie z europejską centralną Choice Genetics Francja w grudniu ubr zasiedlił nową fermę zlokalizowaną w miejscowości Kamenka Buzka. Należąca do ukraińskiej spółki
EKO MIT ferma, zasiedlona została 1200 lochami o statusie sanitarnym SPF. To już drugie w ostatnich latach wspólne przedsięwzięcie
obu firm.

– Współpraca z ukraińską firmą układa
nam się bardzo dobrze – podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska – Nasi ukraińscy partnerzy
generują bardzo dobre wyniki produkcyjne, cieszą się już uznaniem na tamtejszym
rynku, gdzie są postrzegani jako pionie-

rzy w wysokojakościowej, wielkotowarowej
produkcji świń. – dodaje.
Spółka EKO MIT z obwodu lwowskiego,
współpracuje z Choice Genetics Polska
od kilku lat w zakresie materiału genetycznego. W 2012 roku zasiedlona została 450 lo-

chami jedna z ferm EKO MIT. Wysoka jakość
zwierząt i rosnący popyt na tamtejszym rynku
na materiał genetyczny Choice Genetics zadecydował o uruchomieniu kolejnej inwestycji. Nowa ferma, już na 1200 loch, zasiedlona
została w grudniu minionego roku.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli

O kulisach projektu opowiada Adam Cichosz – Doradca Genetyczny Choice Genetics Polska, odpowiedzialny za projekt
zasiedlenia fermy – Z uwagi na krajowe
problemy z wirusem ASF, eksport zwierząt
z Polski nie był możliwy. Zasiedlenie fermy
musiało zostać zrealizowane we współpracy z Choice Genetics Francja. Skala projektu wymagała od wszystkich stron maksymalnego profesjonalizmu – podkreśla
Adam Cichosz.
Dobór odpowiednich linii genetycznych
do programu rodzicielskiego nie był dziełem przypadku. Powstał w oparciu o wcześniej zdefiniowane cele hodowlane, analizę popytu i specyfiki ukraińskiego rynku
oraz doradztwo specjalistów genetycznych
z Polski i Francji.
Ferma EKO MIT ostatecznie zasiedlona została lochami F1 Naima (500 szt.) cechu-
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jącymi się wyjątkową plennością i długą
użytkowością rozpłodową oraz loszkami
GPF Gallia (700 szt.), cechującymi się dobrze rozwiniętymi cechami reprodukcyjnymi. Do realizacji programu rodzicielskiego
zasiedlono również 11 knurów P76, cenionych za szybkie tempo wzrostu i odporność
zdrowotną oraz 4 knury GPF Redone, których najważniejszymi zaletami są cechy
macierzyńskie.
Zwierzęta przetransportowane zostały na 6
samochodach ciężarowych, odpowiednio
wcześniej przygotowanych do transportu
zwierząt o statusie sanitarnym SPF.
– Zasiedlona ferma ma bardzo dobre położenie w kontekście bio-bezpieczeństwa
– podkreśla Adam Cichosz – doradca genetyczny Choice Genetics Polska – Jest
świetnie przygotowana do wielkotowarowego chowu świń, zatrudnia dobrych specjalistów i zainstalowano na niej najnow-

sze rozwiązania technologiczne. Dla Choice
Genetics ma to kluczowe znaczenie. Na tej
fermie będą produkowane loszki F1 Naima,
z przeznaczeniem do sprzedaży na terenie Ukrainy. F1 Naima ze względu na swoją
ogromną popularność w Europie, pozostaje strategicznym produktem w ofercie firmy i znakiem rozpoznawczym marki Choice Genetics.
 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Ferma towarowa Pana Macieja Michalaka
Najważniejszym wskaźnikiem oceny genetyki w gospodarstwie jest ilość sprzedanych
prosiąt w roku. Po wprowadzeniu w styczniu 2012 r. loch GALLIA i uzyskaniu stada
loch NAIMA (400 szt.), gospodarstwo sprzedało w kolejnym roku 800 prosiąt więcej niż
przy poprzedniej genetyce.
To skłoniło do dalszych inwestycji z zastosowaniem genetyki Choice Genetics.
W marcu 2015 r. gospodarstwo zwiększyło
obsadę loch do 700 szt. Aktualnie na fermie

utrzymywane jest jednolite stado, objęte
programem hodowlanym Choice Genetics.

Ferma towarowa Państwa Rosłoniów
Ferma od 2009r zakupuje nasienie w Centrum Pozyskiwana Nasienia Choice Genetics. W 2014 przystępując do nowych inwestycji, na fermie przeprowadzono testy
zwierząt, w tym również przeprowadzono je
na losze NAIMA.

W wyniku analiz, Państwo Rosłoniowie zdecydowali się zasiedlić obiekt 250 lochami NAIMA (w systemie rusztowym). Fermę zasiedlono jednorazowo stadem GP,
w ramach umowy WUXI. Zakupiono również knura Neckar. Inseminacja w dalszym
ciągu prowadzona jest poprzez nasienie
ze stacji CPN w Smólnikach.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.choice-genetics.com
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Ferma towarowa Państwa Kmiecików

10

Państwo Kmiecik najpierw zasiedlili fermę
218 lochami NAIMA, by po roku podpisać
umowę WUXI na realizację programu hodowlanego (stado prarodzicielskie – lochy
GALLIA).
Pomysł z produkcją prosiąt był trafiony i hodowcy mają dziś stała grupę odbiorców. Dzięki skrupulatnemu zarządzaniu stadem oraz
konsekwentnie realizowanego programu
profilaktyki zdrowotnej (prosięta szczepione
na „Circovirusa” oraz „Mykoplasmę”), wyniki produkcyjne są bardzo dobre.

Odsadzenie – 29,48 szt. prosiaka, skuteczność krycia – 96,4%. Rekordowa grupa
to 13,92 szt. prosiąt odsadzonych z 28 loch
w grupie, co daje niespełna 390 sztuk prosiąt
z grupy. Prosięta sprzedawane są w wadze
od 25‑34 kg. Na uwagę zasługuje wiek uzyskania wagi 34,6 kg w okresie 74 dni od urodzenia, przy 13,24 szt. prosiąt odsadzonych.
Właściciel ma w perspektywie budowę nowej
tuczarni.

Ferma towarowa Pana Andrzeja Kurzei
Podkreślić należy, że w niewielu stadach
dbałość o optymalną kondycję loch NAIMA,
realizowana jest z taką konsekwencją. Pan
Andrzej utrzymuje idealne pod tym względem stado. Kondycja zwierząt jest doskonała, program profilaktyki „Circovirusa”
oraz „Mycoplasmy” w połączeniu z zaangażowaniem daje znakomite wyniki w każdej
grupie technologicznej.

Skuteczność krycia nie spada poniżej 96%,
wskaźnik żywo urodzonych prosiąt (ciąg 6
grup: 13,8 szt. / 14,32 szt./ 14,53 szt. / 13,92
szt. / 13,45 szt. / 13,63 szt., daje średnio
13,94 sztuki urodzonej żywo. Średnio odsadzonych to 12,54 sztuki prosiaka, przy
wskaźniku upadków poniżej 10%. Daje to 30
prosiąt odsadzonych w skali roku od maciory, przy czym waga prosiaka 10 tygodniowego od urodzenia, to 32,4 kg masy ciała.

Ferma towarowa Państwa Suchan
Państwo Suchanowie w wyniku problemów z lochami konkurencyjnej genetyki,
rok temu podjęli decyzję o likwidacji stada. Nową genetykę zdecydowali się zakupić
od Choice Genetics Polska. Wybór padł na
lochę NAIMA. Równolegle z przywozem 50
loch NAIMA i knura Neckara, dostarczona
została grupa 150 sztuk prosiąt (od Andrzej
Kurzeja z Makowa – patrz wyżej).
Dzisiaj Państwo Suchan odnotowują rekordowe wyniki produkcyjne. Z pierwszych 5
grup ilość odsadzonych prosiąt nie spada
poniżej 13,2 prosiaka. Wszystkie grupy to

loszki. Żywo urodzonych prosiąt, potrafi być
nawet 15,16 szt. od maciory, z czego udaje się średnio odsadzić 13,5 szt. z grupy.
Wskaźnik upadków to 11%, a skuteczności
krycia 95%.
Prosięta rodzą się w wysokiej średnie wadze 1,58 kg i uzyskują wagę odsadzeniową
w 29 dniu 8,8 kg. Tak wysokie efekty w potomstwie to rezultat wysokiej kultury zarządzania stadem, odpowiedniego żywienia
oraz dbałości o odpowiednią kondycję loch.
Państwo Suchan, zamierzają rozwijać produkcję na większą skalę w oparciu o ge-

netykę Choice Genetics. Procedury z tym
związane trwają już 2 lata…ale to już temat
na inny artykuł.
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Remonty w stadzie loch, jako element
zwiększania zyskowności produkcji
11

Remont stada powszechnie postrzegany jest w kategoriach kosztu wynikającego z wymiany wybrakowanych loch. Wylicza
się go poprzez odjęcie kosztów wyhodowania lub zakupu zwierząt, którymi zastępuje się wybrakowane sztuki, od przychodu
uzyskanego w wyniku sprzedaży tych ostatnich.
Konieczność odnowy stada oznacza wyższe
koszty produkcji, gdyż koszt loszek rozkłada
się na mniejszą liczbę miotów. Wprowadzanie do stada nowych loszek niesie za sobą
również zagrożenia ze strony produkcyjnosanitarnej. Z kolei stado odnawiane w niewielkim stopniu wymaga co prawda mniejszych nakładów, ale można zaobserwować
wówczas niekorzystny wpływ na wyniki produkcyjne i hodowlane stada. Remont stada
jest więc kosztem, czy inwestycją, która
przyniesie finansowy zwrot?

Badania

Remonty stada przeprowadza się z dwóch powodów tzw. „brakowanie z konieczności”, przymusowe, oznacza sytuację, kiedy zwierzęta w wyniku znaczącego pogorszenia kondycji ciała nie nadają
się na dalszą hodowlę oraz „brakowanie ekonomiczne”, dobrowolne, kiedy decyzja o remoncie jest wynikiem świadomej strategii hodowlanej, której celem jest utrzymywanie wysokiego poziomu
genetycznego stada i osiąganie maksymalnych możliwości produkcyjnych zwierząt. Wśród polskich hodowców przeważa remont z konieczności. To o tyle zaskakujące, że koszty remontu są poniżej 2%
ogółu kosztów hodowlanych, co w porównaniu z kosztem pasz (ok
70% kosztów), oznacza, iż należą one do najniższych kosztów hodowli. Dlaczego więc hodowcy rezygnują z narzędzia, dzięki któremu mogą poprawić zyskowność produkcji?

Z doświadczenia Choice Genetics wynika,
że optymalny poziom brakowania to 45%,
tymczasem według badań przeprowadzonych przez Choice Genetics w 2013 na 200
fermach w Polsce, średni poziom brakowania w krajowych hodowlach wynosi poniżej
30%. Badania pokazały ponadto występowanie dużych różnic pomiędzy hodowlami.
Większość hodowców praktykuje remont
na poziomie ok. 20%, a u zaledwie 15% wynosi on powyżej 40%.
To zróżnicowanie można wyjaśnić ograniczeniami wynikającymi z kwarantanny,
a ściślej rzecz biorąc technicznymi możliwościami kwarantanny w zakresie ilości i częstości przyjęcia zwierząt w roku.

Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.choice-genetics.com
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Większość budynków kwarantanny nie jest
ogrzewana, a zakupy mają charakter sezonowy. Po uwzględnieniu warunków atmosferycznych hodowcy do dyspozycji pozostaje zaledwie 7 m-cy. Jeden cykl kwarantanny
trwa ok. 6 tygodni (3 tygodnie kwarantanna + 3 tygodnie aklimatyzacja). Taki system remontu loch w stadzie podstawowym
nie zapewnia ciągłości remontu w stadzie,
w szczególności w każdej grupie technologicznej.
Bardziej jednak zróżnicowania wynikają
z odmiennych strategii hodowlanych, opisanych wyżej jako „brakowanie z konieczności” lub „brakowanie ekonomiczne”.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze źle rozumianą oszczędnością, która
może odbić się niekorzystnie na wynikach
produkcyjnych. W tym artykule chciałbym
jednak skupić się na drugiej strategii, jako
narzędzia, dzięki któremu można poprawić zyskowność produkcji?

„Brakowanie ekonomiczne”
Właściwie przeprowadzany remont loch,
czyli tzw. „brakowanie ekonomiczne”, zapewnia maksymalną podaż prosiąt w każdej grupie technologicznej, w całym okresie użytkowości rozpłodowej. Jego efektem
jest podniesienie produkcyjności zwierząt
dzięki maksymalizacji postępu hodowlanego, które cały czas się dokonuje. Pokazuje
to tabelka poświęcona produktywności lochy NAIMA w pierwszych miotach.
Poprawa genetyczna populacji loch dotyczy
nie tylko plenności, cech macierzyńskich,

ale również tucznych i rzeźnych. W ostatnim okresie genetycy Choice Genetics kładą nacisk na poprawę umięśnienia tuszek
linii czystych świń będących w programie
rodzicielskim NAIMA. Intensyfikujemy selekcję świń pod względem wskaźnika wykorzystania paszy wykorzystując do tego
najnowsze technologie. Te innowacyjne
elementy poprawiają istotnie efektywność
ekonomiczną produkcji świń, szczególnie
w trudnych czasach. Średnioroczny postęp
generowany dla plenności to 0,3 – 0,4 prosiaka na rok. Warto o tym pamiętać przy
planowaniu remontu stada, bowiem te mikrozmiany jakościowe, mają odzwierciedlenie w końcowej wartości zwierzęcia odstawianego do zakładu mięsnego. NAIMA
sprzed kilku lat i NAIMA dzisiejsza to różne
jakościowo zwierzęta.
Z praktyki hodowlanej Choice Genetics
wynika, że współczynnik optymalnego remontu w stadzie powinien wynosić
19% i odnosić się do grupy technologicznej (19% x 2,4 współczynnik wyproszenia
= 45,6% w skali roku), w przeciwieństwie
do ujmowania w skali roku. Nie zawsze remont ujmowany w skali roku oznacza bowiem zrównoważoną strukturę stada.
Zapewnienie poprawnej struktury w stadzie
wymusza jednak planifikację zakupu zwierząt i wprowadzania loch do stada przez
cały rok. Na podstawie wcześniej wspomnianych badań (200 ferm) wiemy, że gospodarstw tak planujących produkcję jest

NAIMA w pierwszych miotach. Ewolucja prosiąt całkowicie i żywo urodzonych

bardzo mało. W konsekwencji wiele gospodarstw samo ogranicza efektywność
ekonomiczną swojej hodowli.
Tylko stosunkowo nieliczni hodowcy decydują się na zastosowanie tej strategii, jeżeli
chodzi o remont stada. Tak jest w przypadku hodowców, którzy przeprowadzają remont w oparciu o loszki z odchowu własnego. Program rodzicielski Choice Genetics
Polska został szczegółowo opisany w artykule Olgi Kamińskiej (str. 14) Uczestniczący
w nim hodowcy częściej dokonują wymiany
loch, a co najważniejsze, remont prowadzą
w każdej grupie technologicznej.
Remont stada w oparciu o zwierzęta z odchowu własnego wymusza większy profesjonalizm. Oznacza jednak większą niezależność hodowcy, istotnie zmniejsza
zagrożenie sanitarne i jest tańsze, niż
w przypadku zakupu loch z zewnątrz. Prowadzony w sposób właściwy remont, przestrzegający plan kojarzenia i wytyczne CGP,
umożliwia maksymalizację wykorzystania
wartości postępu hodowlanego.
Ważne jest planowanie remontu od samego początku, od momentu zasiedlenia fermy. Hodowca musi znać strukturę stada
w celu prawidłowego planowania jego remontu. Maksymalizacja wyników produkcyjnych będzie naturalną konsekwencją
takiej strategii hodowlanej.

Inwestycja, która się zwraca
Wspomniane badania pozwoliły ocenić wpływ poziomu brakowania na efektywność ekonomiczną. Przeprowadzono
je w oparciu o kryterium nadwyżki operacyjnej brutto. To podejście pozwala analizować efektywność hodowli niezależnie od jej
struktury i czasu istnienia.
Badania wykazały, że w hodowlach, realizujących optymalny poziom brakowania stada na poziomie 45% odnotowuje się: lepszy
współczynnik spożycia paszy (-0,05), zwiększoną skuteczność krycia (+ 3%) oraz lepszą produktywność w przeliczeniu na lochę
(+0,68) w stosunku do średniej.

1. Źródło: GTTT – Wyniki Naima, 15 430 miotów
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do każdej grupy technologicznej, co daje
45% w skali roku. Kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanego efektu remontu jest właściwe rozłożenie akcentów. Główny nacisk
w remoncie stada podstawowego powinien
być położony na poprawę cech reprodukcyjnych (plenność, płodność, mleczność,
cechy macierzyńskie), które powinny odpowiadać za 35% remontu, natomiast zaledwie 10% remontu powinno wynikać
z problemów z lokomocją (kończyny, kondycja lochy, itd.).

Aby osiągnąć optymalny poziom jakościowy stada, powinno ono (z demograficznego punktu widzenia) składać się w ok. 60%
z loch w cyklu wyproszenia od 3 do 6.
Od 7 wyproszenia następuje bowiem spadek liczby żywo urodzonych prosiąt oraz
wzrost martwo urodzonych i zmumifikowanych prosiąt.
Oczywiście, na hodowlę ma wpływ szereg

czynników, które mogą zniekształcić początkowe wyliczenia, warto jednak rozważać „brakowanie ekonomiczne”, jako jedno z narzędzi do poprawy produktywności
stada.

Podsumowanie
Współczynnik optymalnego remontu w stadzie powinien wynosić 19% i odnosić się

Powyższe podejście do remontu, dzięki eliminacji loch odstających rozpłodowo,
wpłynie na podniesienie wskaźników ekonomicznych produkcji. Ważne jest zrozumienie, że podstawą wysokiej wydajności
loch jest ich doskonała kondycja, a kluczem do zapewnienia rentowności w hodowli jest optymalna struktura stada.
 dr Stanisław Niemyjski
Prezes Zarządu Choice Genetics Polska

Remont stada?
To się opłaca!
Proste obliczenia pokazują, że remont ma sens finansowy. Jeśli
przyjmiemy stado 200 loch i dwie odmienne strategie brakowania A. 20% i B. 45% to:
»» A. Zmniejszając brakowanie o 20%, kupujemy 50 loch mniej

i oszczędzamy 19 500,00 zł netto (różnica między sprzedażą,
a zakupem nowej loszki)
»» B. Brakując 45%, uzyskujemy lepszą efektywność produkcyjną

stada, co za tym idzie więcej prosiąt [0,68 x 2,4] co daje nam
326 prosiaków więcej niż w przypadku A, 336 x 150 zł
[śr. cena rynkowa] = 48 900,00 zł więcej z hodowli

Zysk: 29 400,00 zł /+60%
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Program hodowlany
Choice Genetics
14

Na rynku dostępnych jest wiele różnych genetyk. Niektórzy hodowcy przy wyborze genetyki kierują się przyzwyczajeniem, inni biorą daną genetykę z rekomendacji itd. Większość firm genetycznych
sprzedających loszki, opiera swoją prace na tzw. krzyżowaniu towarowym. Krzyżowanie, inaczej HYBRYDYZACJA, pozwala na uzyskanie lepszych efektów w chowie. Dobierając dostawcę warto pamiętać, że tylko praca hodowlana prowadzona przy zachowaniu
maksymalnych standardów da zwierzęta o wysokich parametrach
hodowlanych. Choice Genetics realizuje prace hodowlane w ramach trzech programów: Multiplikacja i Selekcja, Umowa Beijing
oraz Umowa Wuxi.

Hodowcy kupują na fermy materiał genetyczny, który jest hybrydą. Są to zwierzęta
uzyskane poprzez odpowiednią pracę hodowlaną. Praca hodowlana to nic innego
jak poprawa i utrwalenie pożądanych cech
produkcyjnych (np. u loch: plenność, opiekuńczość, mleczność, dobre manifestowanie ruji, itd.) oraz wytworzenie zdolności przekazywania tych cech na potomstwo.
Postęp hodowlany będzie uzyskany wtedy,
gdy hodowla prowadzona będzie w oparciu o najwyższe standardy.
Choice Genetics współpracuje na całym
świecie z hodowcami, których wiążą z firmą
umowy gwarantujące kontrolowaną pracę hodowlaną na wysokim poziomie. Firma
realizuje prace hodowlane w ramach trzech
możliwych wariantów hodowlanych:
»» hodowla selekcyjna „nukleus” (znajduje się tu populacja zwierząt czystorasowych, objętych genetyczną poprawą cech
ilościowych i jakościowych)

»» hodowla reprodukcyjna „multiplikacja”

(krzyżowania udoskonalonego, o utrwalonych cechach materiału zwierzęcego;
tu następuje wstępna faza przygotowująca do wielorasowego krzyżowania towarowego)
»» chów masowy „produkcja towarowa”
(CGP umożliwia hodowcom produkcję loszek remontowych na potrzeby własne,
w oparciu o program GP i GGP):
– program rodzicielski oparty
o stado GP, umowa Wuxi
– program rodzicielski oparty
o stado GGP i GP, umowa Beijing

1. Multiplikacja i selekcja
W Polsce w tym segmencie pracę hodowlaną prowadzi sześć ferm, pięć pracuje w sektorze reprodukcyjnym dotyczącym
produkcji loszek rodzicielskich NAIMA oraz
jedna ferma selekcyjna produkująca zwierzęta czystorasowe, loszki GP Gallia oraz
knury terminalne.
Do oceny potencjału genetycznego swoich populacji Choice Genetics wykorzystuje
metodę „Blup” model „Animal” oraz mar-

kery genetyczne. Główną zasadą wykorzystywaną w szacowaniu wartości hodowlanej zwierząt jest oddzielenie wpływów
genetycznych od wpływów środowiskowych, które warunkują wyniki uzyskiwane
dla danego zwierzęcia.
Na podstawie wyników użytkowości własnej
i genealogii wszystkich dostępnych w bazie
danych zwierząt wyliczany jest potencjał
genetyczny zwierząt tzw. „wartość hodowlana”. Uzyskane oceny genetyczne wykorzystywane są następnie w różnych kombinacjach do opracowania różnych indeksów:
»» IP – indeks cech produkcyjnych (tempo
wzrostu, mięsność, wykorzystanie paszy,
konformacja, jakość kończyn…)
»» PNCg – indeks cech reprodukcyjnych
(plenność, mleczność, opiekuńczość,
liczba sutków…)
»» IQM – indeks cech macierzyńskich (waga miotu, wyrównanie, produkcja siary,
mleka itd.)
Podmioty uczestniczące w programie hodowlanym Choice Genetics podlegają wytycznym rygorystycznym pod względem
bioasekuracji i monitoringu statusu zdrowotnego stada. Wyznaczona jest lista realizowanych celów selekcyjnych oraz kryteriów selekcyjnych dla poszczególnych
linii hodowlanych. Każda matka objęta jest pracą hodowlaną, a wszystkie zdarzenia na fermie oraz wyniki zootechniczne są skrupulatnie zbierane w programach
komputerowych i analizowane.
Klasyfikacja zwierząt oparta jest na wynikach oceny przyżyciowej przeprowadzanej
na różnych etapach życia zwierząt. Selekcja
zwierząt realizowana jest przez pracowników, specjalistów ds. programów hodowlanych Choice Genetics. Wybrane młode loszki i knurki otrzymują kolczyk hodowlany,
wyliczana jest dla nich wartość użytkowa
i hodowlana. Zwierzęta, które pozytywnie
przeszły selekcję wpisywane są do ksiąg
i rejestrów hodowlanych.

2. Fermy z umową Beijing
Proponowana jest przede wszystkim dużym fermom o wielkotowarowym charakterze produkcji. Fermy w ramach programu
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Beijing zakupują jedynie loszki stada GGP
Gallia w ilości 10% wielkości stada podstawowego. Loszki stada GGP pozostają pod
ścisłym nadzorem hodowlanym prowadzonym przez pracowników technicznych Choice Genetics. W ramach dostarczonej stawki
zwierząt wydziela się populację selekcyjną
oraz reprodukcyjną zwierząt, których zadaniem jest produkcja loszek remontowych
GP i loszek towarowych F1 NAIMA.
Lochy GGP – wybierane do selekcji jako
materiał wyjściowy na przyszłe matki – typowane są przez serwis genetyczny Choice
Genetics po każdej laktacji, na podstawie
indeksów hodowlanych. Naliczane są one
po każdym cyklu produkcyjnym zwierzęcia. Dodatkowo analizowana jest wartość
poszczególnych cech w oparciu o wyniki
wszystkich krewnych „kariera rodziny”.
Proces prac realizowany w ramach umowy
Beijing jest podobny do tych realizowanych
na fermach selekcyjnych. Ferma pozosta-

je pod nadzorem hodowlanym w zakresie
dokumentacji, zasad brakowania zwierząt,
identyfikacji zwierząt, planu kojarzenia itd.
Ocenę wartości użytkowej zwierząt przeprowadza pracownik firmy, specjalista ds.
programów hodowlanych Choice Genetics.
Wyniki wartość użytkowej i hodowlanej wyliczane są dla loch stada GGP i GP Gallia.

3. Fermy z umową Wuxi
Zasady współpracy są podobne, natomiast
zakres realizowanych prac jest mniejszy.
Na fermach z umową Wuxi nie prowadzi
się prac selekcyjnych, czyli kryć w czystości. Wyniki użytkowe loch GP Gallia pozostają również pod kontrolą serwisu Choice
Genetics. Hodowcy mogą liczyć na wsparcie techniczne CGP w procesie produkcji
oraz bieżącą ocenę wyników zootechnicznych. Wybór loszek remontowych przeprowadza hodowca w oparciu o informacje uzyskane w trakcie szkolenia oraz wg
klucza selekcyjnego dla określonej populacji zwierząt.

Tak prowadzona praca hodowlana z zachowaniu maksymalnych standardów da
zwierzęta o wysokich parametrach hodowlanych. Taka praca daje gwarancje
maksymalnego postępu genetycznego
także w stadzie towarowym. Pozostanie
już tylko dobranie odpowiednich knurów
do produkcji dobrego, spełniającego rynkowe oczekiwania tucznika (% mięsności, przyrosty dzienne, zużycie paszy itp.).
W zależności od możliwości technologicznych fermy i preferencji rynkowych mamy
do wyboru gamę knurów terminalnych
z różnie położonym akcentem na poszczególne cechy produkcyjne. Knury w programie rodzicielskim genetycy Choice
Genetics typują na podstawie planu kojarzenia, w zależności od potrzeby genetycznych określonych w programie hodowlanym dla określonej fermie.
 Olga Kamińska
Doradca Produkcyjny Choice Genetics Polska

Loszka rodzicielska NAIMA
Jedna z najpopularniejszych loch w Europie, wyróżnia się znakomitymi parametrami
w zakresie plenności, mleczności i cech macierzyńskich oraz jakości tuszy.
Niezmiennie od lat hit w ofercie firmy!
Główne zalety:

wyjątkowa płodność (liczne i wyrównane
mioty silnych, odpornych prosiąt) przy niskiej
śmiertelności
szczególnie rozwinięty instynkt macierzyński
(wyraźne ruje, krótki okres jałowienia, wzorowa
opiekuńczość, duża liczba sutków funkcjonalnych,
wyjątkowa mleczność)
długa użytkowość rozpłodowa
doskonała jakość tuszy
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HIT!
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rynku!
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W y darzenia

CHOICE GENETICS na Gali
Hodowca Roku 2014!
16

Już po raz szósty 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 krajowych producentów świń. CHOICE GENETICS od kilkunastu lat zaopatruje fermy
koncernu w materiał hodowlany.

Tradycyjnie już, z końcem stycznia br. odbyła się doroczna Gala Finałowa z okazji zakończenia konkursu Hodowca Roku. Swoją
obecnością zaszczyciło Galę kilkudziesięciu
największych dostawców PKM DUDA SA,
sponsorzy konkursu oraz przedstawiciele
mediów lokalnych i branżowych.
W tegorocznej edycji Sponsorem Generalnym wydarzenia po raz pierwszy została
spółka CEDROB, nowy inwestor strategiczny w PKM DUDA SA., działający w obszarze hodowli, uboju, rozbioru i przetwórstwa
drobiu oraz produkcji pasz. Choice Genetics szczycił się tytułem Srebrnego Partnera został i był jedyną firmą genetyczną
wśród wszystkich sponsorów.

roku” oraz „lider dostaw” – podkreślił.
Z kolei Stanisław Niemyjski Prezes Zarządu Choice Genetics Polska powiedział
– Gratuluję Wam wyników produkcyjnych,
dzięki którym się tu dziś znaleźliście. Kryje się za nimi zaangażowanie, ambicja i dążenie do osiągania coraz lepszych wyników
produkcyjnych. Takich partnerów szukamy. Zaawansowana genetyka wnosi do pracy hodowlanej duże możliwości w zakresie plenności, indeksu wykorzystania paszy,
odporności na choroby, czy jakości rzeźnej
tuszek. Choice Genetics nieustannie wpro-

– Chcielibyśmy podziękować naszym dostawcom za kolejny rok współpracy. – powiedział podczas otwarcia Dariusz Formela, prezes Zarządu Polskiego Koncernu
Mięsnego DUDA SA – Konkurs Hodowca
Roku ma bowiem na celu nie tylko promocję najlepszych producentów trzody chlewnej, ale jest przede wszystkim możliwością
podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem i wspólne dokonania. Postanowiliśmy
więc nagrodzić w tym roku dwóch dostawców w specjalnych kategoriach: „debiut
Zespół ENEJ dał świetny koncert

wadza innowacje, warto z nich korzystać,
bo oferujemy rozwiązania, dzięki którym
hodowla przynosi zysk. Polskiemu Koncernowi Mięsnemu DUDA SA oraz firmie CEDROB życzę by skutecznie połączyli nieco
odmienne doświadczenia produkcyjne oraz
żywieniowe. Ważne jednak, że na naszych
oczach powstaje prawdziwy lider branży
hodowlanej oraz przetwórstwa mięsnego
z całkowicie polskim kapitałem, który jest
świetnym przykładem wysokiej jakości polskiej branży rolno-spożywczej. Powinniśmy
czuć dumę z tego powodu. Gratuluję i życzę
powodzenia.
Organizatorzy jak zawsze zapewnili uczestnikom Gali Finałowej wiele atrakcji. Na scenie wystąpił kabaret Marcina Dańca, rozbawiając wszystkich do łez. Tuż po losowaniu
nagród odbył się koncert znanego zespołu
Enej, a całą uroczystość zwieńczył bal, który trwał do białego rana.
W tegorocznej edycji konkursu, na zwycięzcę czekała nagroda główna w postaci samochodu Opel Corsa. Pozostali wyróżnieni

Hodowca Roku
Organizator

Sponsor Generalny

2014
Przewodnik w nowoczesnej hodowli

Nr 1/2015

Srebrny Partner

Stanisław Niemyjski Prezes
Zarządu Choice Genetics wręcza
bony towarowe o wartości
1 000 zł netto: Grzegorzowi
Małydze, Jerzemu Śmiataczowi
oraz Idziemu Urny

Miło nam poinformować, że Choice
Genetics – podobnie jak w ubiegłych latach – ufundował nagrody
specjalne w postaci trzech talonów
o wartości 1000,00 zł na zakup
materiału genetycznego w Centrum Pozyskiwania Nasienia. Wylosowali je:

Stanisław Niemyjski Prezes Zarządu Choice
Genetics podczas losowania nagród

hodowcy otrzymali skuter (II nagroda), zestaw składający się z 48-calowego, telewizora, konsoli Xbox One i gier (III nagroda),
urządzenie czyszczące KÄRCHER K7 Premium Dom, (IV nagroda), tablet w zestawie
„domowe biuro SAMSUNG” (V nagroda),
robot planetarny Bosch (VI nagroda), rower miejski z koszykiem (VII nagroda), nawigacja i CB Radio z anteną (VIII nagroda),
smartfon SAMSUNG Galaxy S5 Mini (IX nagroda) oraz wielofunkcyjne urządzenie kuchenne Philips Multicooker (X nagroda).

Najwięksi hodowcy PKM DUDA w 2014 r.

Grzegorz Małyga
Jerzy Smiatacz
Idzi Urny
Gratulujemy!

Ireneusz Adamiak z małżonką – Hodowca
Roku 2014 z nagrodą główną Oplem Corsa

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Publiczność rozbawiał Marcin Daniec
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Makroekonomia
W I kwartale 2015 r. PKB był o 3,6% większy niż przed rokiem,
a Polska pozostała jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom i dynamikę gospodarki był popyt wewnętrzny – konsumpcyjny i inwestycyjny.
W 2014 r. żywność staniała o 2,7%. Takiej skali spadku nie obserwowano w innym kraju UE. Deflacja na rynku żywnościowym jest w naszym kraju zjawiskiem nieobserwowanym od lat 2002‑2003.
18

Ceny mięs i spożycie
Wzrost produkcji mięsa i trudności z jego eksportem w 2014 roku
(ASF oraz embargo Rosji) przyczyniły się do spadku cen detalicznych. W skali roku ceny detaliczne mięsa wieprzowego obniżyły
się o 3,0%, drobiowego o 2,8%, a wołowego o 1,1%.
W wyniku tego spadku wzrosło spożycie wszystkich rodzajów
mięsa. Spożycie wieprzowiny zwiększyło się z 35,5 kg/osobę
w 2013 roku do 39,9 kg/osobę. Spożycie wołowiny z 1,5 kg/osobę do 1,7 kg/osobę, a spożycie drobiu z 26,5 kg/osobę do 27,4 kg/
osobę. W 2015 roku prawdopodobny jest dalszy, choć znacznie
mniejszy wzrost spożycia. Spożycie wieprzowiny może zwiększyć
się ok. 1 kg/osobę, a wołowiny o 0,1 kg/osobę.

Pogłowie trzody w Polsce
Według wstępnych danych GUS, w marcu 2015 pogłowie świń
wzrosło do 11 511,7 tys. sztuk i było o 2,9% większe niż w marcu 2014 roku. Liczebność pogłowia prosiąt zwiększyła się o 4,1%,
warchlaków o 6,7%, a trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg
i więcej o 1,2%. W czerwcu 2015 roku, pogłowie trzody może być
większe o ok. 2% i wynieść ok. 12 mln sztuk.
Obniżyło się o 4% pogłowie trzody na chów o wadze 50 kg i więcej oraz o 3,1% loch prośnych. Spadek pogłowia macior prośnych oznacza, że w czerwcu pogłowie prosiąt będzie mniejsze
niż w czerwcu 2014 roku. Powodem jest spadek cen skupu trzody. W okresie styczeń-kwiecień w porównaniu z okresem 2014
roku ceny spadły o 11%.

Pogłowie trzody na świecie
W grudniu 2014 roku światowe pogłowie trzody chlewnej wyniosło 792,3 mln sztuk i było o 1% mniejsze niż w grudniu 2013 roku.
Wzrost pogłowia wystąpił w tych krajach, w których trwa
jego odbudowa po spadku związanym z epidemiczną biegunką
świń, a więc w USA, w Korei Płd. i w Kanadzie (po około 2%).
W Japonii pogłowie trzody pozostało na poziomie sprzed roku.
Pogłowie trzody wzrosło także w Rosji (1,5%) i w Brazylii (1,4%).
Największy spadek pogłowia, będący skutkiem afrykańskiego
pomoru świń (ASF) wystąpił na Ukrainie (10%) i Białorusi (8%).

Pogłowie trzody w UE
Pogłowie trzody wyniosło 148,1 mln sztuk i było o 1,3% większe
niż rok wcześniej. Duży wzrost pogłowia miał miejsce w Hiszpanii
(4,1%). Wzrost pogłowia nastąpił także m.in. w Danii (2,5%), Wielkiej Brytanii (2,3%) i na Węgrzech (4,4%).

Ceny trzody w UE i Polsce
Negatywny wpływ na ceny trzody miało nałożone przez Rosję,
Białoruś i Ukrainę embargo oraz wzrostowy trend pogłowia i produkcji trzody, który od połowy roku pogłębiał spadkową tendencję cen trzody. W rezultacie, przeciętna cena skupu trzody w 2014
roku wyniosła 4,82 zł/kg i była o 10,6% niższa niż w 2013 roku.
W I kwartale 2015 roku ceny trzody przeciętna cena skupu trzody w Polsce wyniosła 4,29 zł/kg i była także o 11% niższa niż
w I kwartale 2014 roku.

Ceny oraz import prosiąt
W 2014 roku import prosiąt wyniósł 4,2 mln sztuk i był o 11%
większy niż w 2013 roku. W I kwartale 2015 roku przeciętna cena
prosięcia obniżyła się do 154,78 zł/sztukę i była o 7% niższa niż
w analogicznym okresie 2014 roku.

Zbiory zbóż
W Unii Europejskiej zbiory zbóż w 2014 r., były rekordowe, wyniosły 324 mln ton i stanowiły wynik o 7% wyższy niż w 2013 r.
Rekordowe były również w Polsce, w 2014 r. wyniosły 31,9 mln
ton, co dało wynik o 12,3% wyższy niż w 2013 r. Zdaniem ARR,
w sezonie 2014/2015 paszowe zużycie zbóż osiągnie poziom 17,1
mln ton, czyli odnotuje się 6% wzrost w porównaniu z sezonem
2013/2014.

Ceny zbóż
Sezon 2014/15 charakteryzuje się ponownym spadkiem cen zbóż
i pasz. Przeciętne targowiskowe ceny żyta i jęczmienia wyniosły
odpowiednio 59,44 zł/dt i 73,37 zł/dt i były niższe niż w 2013 r.
odpowiednio o 12% i 13%. Ich spadek zapobiegły drastycznemu spadkowi opłacalności chowu. Wywołał ponadto spadek cen
pasz przemysłowych. Cena mieszanki dla tuczników wyniosła
138,80 zł/100 kg i była o 5% niższa niż przed rokiem.

Eksport mięsa wieprzowego
Eksport mięsa wieprzowego w 2014 r. wyniósł ok. 380 tys. ton
i był o ok. 15% mniejszy niż w 2013 r. Około 73% eksportu wieprzowiny stanowił eksport do krajów Unii Europejskiej, pozo-
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stałe 27% eksport do krajów trzecich. Eksport do UE wzrósł
o ponad 23%. Głównymi rynkami zbytu mięsa wieprzowego w UE były następujące kraje: Włochy (52,1 tys. ton), Niemcy (42,2 tys. ton), Słowacja (38,6 tys. ton), Czechy (24,9 tys. ton)
i Litwa (18,9 tys. ton).
Eksport mięsa wieprzowego do państw trzecich spadł o 54%
do 101,5 tys. ton. Miało to związek z wystąpieniem ASF w Polsce. Eksport do Chin zmalał o 82% (do 9,5 tys. ton), Japonii o 83%
(do 4,3 tys. ton), a do Korei Południowej o 85% (do 1,4 tys. ton).
Spadek wywozu do krajów WNP o 88% (do 13,1 tys. ton) miał
związek również z embargiem wprowadzanym przez Rosję.
Średnie ceny w eksporcie mięsa wieprzowego były o 12% niższe
niż przed rokiem.
Największym importerem mięsa wieprzowego w UE są Włochy. W I kw. 2015 r. zwiększyły zakupy w UE o 4% do 269 tys.
ton. Jest to najwyższy poziom włoskiego przywozu w pierwszym kwartale, zanotowany od 2000 r. Głównym dostawcą były
Niemcy (ok. 30%), zwiększając wywóz o 7%. Więcej wieprzowiny niż przed rokiem wyeksportowały do Włoch również Hiszpania i Dania.

Import trzody chlewnej
Od wejścia Polski do UE rośnie import trzody chlewnej, który
w 2014 roku wyniósł 5,44 mln. sztuk, a więc o ok. 6% więcej niż
w roku poprzednim i o ok. 138% więcej niż w 2010 roku. Głównymi rynkami zaopatrzenia w trzodę chlewną tak jak przed rokiem
były: Dania (3,42 mln szt.), Niemcy (1,10 mln szt.).

Eksport trzody chlewnej z Dani
W pierwszym kwartale 2015 r. kontynuowana była tendencja
wzrostowa eksportu żywca wieprzowego z Danii (+15%). Zwiększył się wywóz warchlaków do Niemiec i Polski, gdzie tucz tych
zwierząt jest bardziej opłacalny niż w Danii. Warchlaki stanowiły 96% wywozu żywca. Największym odbiorcą pozostały Niem-
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cy, jednak największą dynamikę wzrostu zanotowano w stosunku
do Polski (ponad 30%).

Produkcja wieprzowiny – Świat
Światowa produkcja wieprzowiny w 2014 roku wyniosła 110,5
mln ton i była o 1,5% większa niż w 2013 roku. Wzrost produkcji miał miejsce w większości krajów, liczących się w produkcji
trzody, poza obszarem występowania wirusa epidemicznej biegunki świń (PED), a więc poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i niektórymi krajami azjatyckimi, jak na przykład Japonią
i Koreą Płd.

Produkcja wieprzowiny w UE
W Unii Europejskiej, produkcja wieprzowiny w 2014 roku wyniosła 22,7 mln ton co oznacza wzrost o 1,4%. Największy wzrost
produkcji miał miejsce w Polsce (12,2%), na Węgrzech (9,5%),
Holandii (4,9%), Hiszpanii (4,1%) i Wielkiej Brytanii (3,5%).

Chiny
W Chinach, wzrost produkcji wieprzowiny w 2014 roku wyniósł
3,2%. Udział Chin w światowej produkcji wieprzowiny zwiększył
się z 49% do 51%.

Rosja
W 2014 roku rosyjska produkcja trzody pokrywała 83% konsumpcji krajowej, podczas gdy 10 lat wcześniej 74%. Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, produkcja wieprzowiny
w Rosji w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. wyniosła 1,206
mln ton i była o 7,9% wyższa niż w tym samym okresie 2014 r. Rosyjskie władze są zdania, że przy takiej dynamice wzrostu, kraj
stopniowo zmierza ku samowystarczalności w zakresie podaży
mięsa wieprzowego i uniezależnienia od importu.
Na skutek embarga w 2014 roku rosyjski import obniżył się o 40%.
Jego spadek w 2015 roku może być jeszcze głębszy ze względu
na złą kondycję ekonomiczną Rosji. Importowi nie sprzyja między
innymi deprecjacja rubla względem dolara i euro. Na ograniczenie importu wpływa też większa produkcja krajowa oraz ograniczenie spożycia wieprzowiny powodowane wysokimi cenami.
Na skutek embarga zmieniła się struktura geograficzna rosyjskiego importu. W 2014 roku największym dostawcą wieprzowiny na rynek rosyjski była Brazylia (47% importu), Kanada (22%
importu) i Stany Zjednoczone (5%). Przed embargiem w 2013
roku największym dostawcą była Unia Europejska (56% importu), a udział Brazylii wynosił 18%. W czerwcu Rosja przedłużyła
embargo, czyli do sierpnia 2016 r.
Żródła:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ...
FAPA. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Portal: www.portalspozywczy.pl
Portal: www.farmer.pl
Portal: www.pig333.com
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