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GENETICS PRO to nazwa najbar-
dziej zaawansowanego w historii 

CHOICE programu hodowlanego 
oferowanego krajowym producen-
tom trzody. Program oparty jest o 
zwierzęta najnowszej generacji: 

loszkę CG36 oraz knura Excelium, 
wprowadzone do sprzedaży w ubie-

głym roku. Zwierzęta doskonale zrówno-
ważone genetycznie.

Jak bardzo zaawansowany jest program świadczy choćby 
wyróżnienie przyznane knurowi podczas konferencji „Naro-
dowe Wyzwania w Rolnictwie”. Tytuł „Innowacyjny Produkt 
Rolniczy 2019”, jedyny jaki został przyznany w kategorii 
zwierząt hodowlanych, to dla nas ogromne wyróżnienie i po-
wód do dumy. Traktujemy je jako wyraz uznania dla wybitnej 
–i to wyrażenie jest tutaj jak najbardziej na miejscu  - pracy 
naukowej genetyków CHOICE z ośrodków badawczo-ho-
dowlanych zlokalizowanych w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych oraz Azji. 

To dlatego uczyniliśmy z Exceliuma bohatera tego wydania 
Newslettera. To knur spełniający oczekiwania wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji wieprzowiny i knur, który robi 
prawdziwą różnicę na fermie. Jego nazwa pochodzi od an-
gielskiego wyrazu „excel” co znaczy, przewyższać, prześci-
gać, górować i Excelium oferuje więcej niż konkurencja. 

Szerzej o knurze dowiecie się podczas dalszej lektury, 
do czego serdecznie zapraszam. Zachęcam również do 
bezpośrednich kontaktów z doradcami genetycznymi, którzy 
przedstawią założenia programu GENETICS PRO. Bądźcie 
PRO i … zarabiajcie więcej!

DR STANISŁAW NIEMYJSKI 
Prezes Zarządu Choice Genetics Polska

GENETICS PRO!
N O W O Ś Ć
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Nowy knur jest najlepszą ilustracją przed-
stawionej w ubiegłym roku, globalnej misji 
marki CHOICE: „Caring for Life” [W trosce 
o życie]. Jeszcze bardziej niż do tej pory, 
akcentuje ona zobowiązanie do produkcji 
zwierząt zrównoważonych genetycznie. 
Grupa Grimaud [właściciel marki CHOICE] 
wyznaczyła ścisłe ramy genetykom, przyczy-
niając się do unikatowego podejścia selek-
cyjnego „Natural Concept”.

Programy hodowlane muszą uwzględ-
niać nie tylko oczekiwania indywidualnych 
hodowców, rynku zintegrowanej produkcji 
i wymagań dobrostanu zwierząt, ale rów-
nież oczekiwania przemysłu mięsnego oraz 
konsumentów w zakresie jakości mięsa wie-
przowego. Ponadto mają przyczyniać się 
do ochrony zasobów naturalnych ziemi i re-
spektować wymogi zrównoważonej hodow-
li. Zakres cech, na który genetycy CHOICE 
zwracają uwagę jest bardzo szeroki, od wy-
dajnościowych (m.in. FCR, konwersja paszy, 
odporność), po jakościowe (m.in. behawior, 
optymalny profil metaboliczny, jednorodność 
miotów, konformacja wyrębów, wartość rzeź-
na tusz).

– Excelium, wspólnie z lochą CG36 
to pierwsze produkty CHOICE po wypraco-
waniu i ogłoszeniu nowych wytycznych dla 
programów hodowlanych – mówi Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu CHOICE Polska 
– Selekcja knura na cechy wydajnościowe 
i jakościowe przyniosła wyjątkowe rezultaty. 
To z jednej strony FCR na poziomie poniżej 
2 kg/kg m.c., a z drugiej doskonała jakość 
mięsa i piękne szynki. To knur dedykowany 
do współczesnego modelu przemysłowej, 
zintegrowanej produkcji świń. – dodaje.

Nowy knur z FCR poniżej 2 kg/kg m.c. 
i tempem wzrostu 140 dni do wagi 120 kg, 
stał się jednym ze światowych liderów w za-
kresie efektywności. Wyznaczył także nowe 
standardy w zakresie odporności i jakości 
technologicznej mięsa. Przewagę konkuren-
cyjną knura w zakresie efektywności produk-
cyjnej potwierdzają również pierwsze wyniki 

NOWOŚĆ NA 
ŚWIATOWYM 
RYNKU KNURÓW

EXCELIUM

Strategia genetyczna oraz rynkowa CHOICE w zakresie 
knurów opiera się na ofercie trzech zwierząt 
dedykowanych do różnych programów hodowlanych. 
Knura „P90” charakteryzuje przede wszystkim tempo 
wzrostu i krzepkość, knur „P81” rekomendowany jest 
w zakresie FCR oraz łagodności, wreszcie knur „P98”, 
którego cechuje wysokie oko polędwicy, konformacja 
i duża masa wyrębów głównych. Najnowszy 
knur w ofercie CHOICE nazwany „Excelium”, łączy 
najważniejsze cechy tych bardzo popularnych knurów, 
stając się jednym ze światowych liderów w zakresie 
całkowitej efektywności produkcyjnej. Jesienią 2019 
roku knur wyróżniony został prestiżowym tytułem 
„Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019”.



terenowe, które są imponujące [patrz tabe-
la]. Inne zalety Excelium, to łatwość adapta-
cji do różnych warunków środowiskowych, 
wysoka socjalność i wytrzymałość oraz niska 
śmiertelność w tuczu. Podobnie jak wszystkie 
knury w ofercie CHOICE, także Excelium re-
prezentuje populację wolną od genu wrażli-
wości na stres i genu RN- .

– To na co zwracamy uwagę hodowcom, 
a przede wszystkim przedstawicielom prze-
mysłu mięsnego, to właśnie fakt, że nową 
linię knurów charakteryzuje jednocześnie 
wysoka jakość mięsa – akcentuje Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu CHOICE Polska 
– Excelium zapewnia optymalny rozkład 
i udział mięsa w wyrębach podstawowych 
oraz mięso znakomite pod względem cech 
technologicznych i sensorycznych. Wysoka 
wartość kulinarna mięsa predestynuje knu-
ra do wytwarzania wysoko jakościowych 
produktów regionalnych i ekskluzywnych, 
np. długo dojrzewających. – dodaje.

Ze względu na uniwersalne właściwości 
produkcyjne i jakość technologiczną mięsa 
knur trafił już do globalnej sieci sprzedaży 
CHOICE. Obok loszki CG36 to drugi pro-
dukt oferowany równolegle na wszystkich 
rynkach, na których CHOICE prowadzi 

działalność hodowlaną i handlową, a więc 
w USA, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie.

Dawki inseminacyjne Excelium, dostępne 
w ofercie centrum genetycznego CHOICE, 
trafiły już także do polskich hodowców. 
Pierwsze wyproszenia pokazały wysoką 
masę urodzeniową prosiąt i jednorodność 
miotów.

Walory knura i jego potencjalne znacze-
nie dla hodowców oraz krajowej produkcji 
świń docenione zostały podczas zorganizo-
wanej w ubiegłym roku, prestiżowej konfe-
rencji: „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, 

gdzie Excelium otrzymał wyróżnienie „Inno-
wacyjny Produkt Rolniczy 2019”.

– Excelium to wzorzec zrównoważonej 
genetyki – mówi Stanisław Niemyjski prezes 
zarządu CHOICE Polska – Ma wszelkie ce-
chy by już wkrótce osiągnąć dominującą po-
zycję na krajowym rynku knurów, odpowia-
dającą pozycji loszki CG36 na rynku loch 
hodowlanych.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

KRYTERIUM WYNIK 1 WYNIK 2

LICZBA PROSIĄT 600 600

% UPADKÓW [WARCHLAKARNIA-TUCZ] 3,67 2,86

DŁUGOŚĆ TUCZ [DNI] 140 136

ŚREDNIA WAGA UBOJOWA TUCZNIKÓW 120,04 KG 121,20 KG

% WYRÓWNANIA TUCZNIKÓW [WAGA] 94,4 94,7

FCR 2,49 2,42

TABELA 1. WYNIKI TERENOWE PRZEPROWADZONE NA DWÓCH GRUPACH PROSIĄT PO ODSADZENIU.

Najnowszy knur w ofercie marki CHOICE wyróżniony został 
podczas VII edycji prestiżowej konferencji: „Narodowe 
Wyzwania w Rolnictwie”. Tytuł „Innowacyjny Produkt 
Rolniczy 2019” jest tym cenniejszy, że był jedynym 
przyznanym w kategorii zwierząt hodowlanych.

„INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 
2019” DLA KNURA EXCELIUM!

Organizatorem konferencji i konkursu jest 
redakcja miesięcznika FARMER i zarazem 
wydawca największego polskiego serwisu 
internetowego FARMER.PL. Jego celem jest 
wyróżnianie produktów i rozwiązań, które 
przyczyniają się do poprawy efektywności 
gospodarowania oraz funkcjonowania wła-

ścicieli lub osób zarządzających gospodar-
stwami rolnymi.

– Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi go-
spodarki, w której innowacyjność odgrywa 
ogromną rolę. Zastosowanie nowości daje 
szereg korzyści. Jeśli spojrzymy na polskie 
rolnictwo teraz i np. 10 lat wstecz, zobaczy-

my, jak duży krok w przód został już wyko-
nany – mówił podczas gali wręczenia na-
gród Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny 
miesięcznika „Farmer“ oraz portali farmer.pl 
i bezpluga.pl. – Nie dotyczy to tylko maszyn 
pracujących w rolnictwie, chociaż to na ich 
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przykładzie najłatwiej dostrzec zmiany tech-
nologii. Polskie rolnictwo może pochwalić 
się też ogromnym wzrostem wydajności 
i efektywności. To w dużej mierze zasługa 
właśnie innowacyjnych produktów. Po raz 
piąty nagradzamy te, które przyczynią się 
do rozwoju rolnictwa w najbliższej przyszło-
ści – dodał.

W tegorocznej edycji konkursu zdecydo-
waliśmy się pod ocenę jury poddać dwa 
zwierzęta reprezentujące genetykę CHO-
ICE: knura Excelium oraz loszkę CG36. Były 
to jedyne zwierzęta hodowlane dopusz-
czone przez jury, jako spełniające wymogi 
regulaminowe.

Zwycięzców wyłaniało jury powołane 
przez redakcję FARMER, w skład którego 
wchodzili: inż. Sebastian Dorociński, Insty-
tut Technologiczno-Przyrodniczy; dr hab. 
Marcin Gołębiewski, Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 
prof. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu; prof. Roman Kierzek, Insty-
tut Ochrony Roślin w Poznaniu; prof. Marek 
Korbas, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu; 
prof. Aleksander Lisowski, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 
prof. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony 
Roślin w Poznaniu; dr hab. Tomasz Niemiec, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie; prof. Sławomir Podlaski, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie; a także: Wojciech Denisiuk, 
redaktor naczelny miesięcznika „Farmer”, 
Wojciech Konieczny, zastępca redaktora 
naczelnego, a także dziennikarze: Iwona 

Dyba, Karol Hołownia i Anna Kobus.
Wyróżnienia wręczono podczas listo-

padowej konferencji „Narodowe Wyzwa-
nia w Rolnictwie 2019” zorganizowanej 
w Warszawie, w Hotelu Sheraton, a odebrali 
je z ramienia CHOICE nasi doradcy gene-
tyczni CHOICE: Adam Cichosz i Mariusz 
Szpanel.

Adam Cichosz dziękując redakcji i kapitule 
konkursu za wyróżnienie podkreślił, że CHO-
ICE traktuje je przede wszystkim jako wyraz 
uznania dla wybitnej pracy naukowej gene-
tyków firmy z ośrodków badawczo-hodow-
lanych w Europie, Stanach Zjednoczonych 
i Azji.

– Nazwa knura pochodzi od angielskie-
go wyrazu „excel” co znaczy, przewyższać, 
prześcigać, górować i Excelium oferuje wię-
cej niż konkurencja. – podkreślił również 
w swoim przemówieniu Adam Cichosz – 
To knur spełniający oczekiwania wszystkich 
uczestników łańcucha produkcji wieprzowi-

ny, knur, który robi prawdziwą różnicę na fer-
mie – akcentował.

Knur Excelium razem z loszką CG36 ofe-
rowany jest w ramach zaawansowanego 
programu hodowlanego GENETICS PRO.

Nie musimy dodawać, że cały zespół 
CHOICE Polska jest niezmierne dumny 
z przyznanego wyróżnienia.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

 Q WYRÓŻNIONY KNUR EXCELIUM

 Q MARIUSZ SZPANEL ORAZ ADAM CICHOSZ - DORADCY GENETYCZNI 
CHOICE Z WYRÓŻNIENIEM DLA KNURA EXCELIUM



GLOBALNE TRENDY W GENETYCE ŚWIŃ. 
KORZYŚCI DLA KRAJOWYCH HODOWCÓW

Świat stawia coraz większe zadania przed firmami genetycznymi. Z jednej strony 
hodowcy pod każdą szerokością geograficzną oczekują zwierząt gwarantujących niski 
koszt wytworzenia 1kg mięsa, z drugiej strony biznes oczekuje, by genetycy uwzględniali 
internacjonalizację obrotu świniami i mięsem, zróżnicowane środowiska epizootyczne 
na świecie i różne potrzeby konsumentów w zakresie produktów mięsnych. Odpowiedzią 
na te oczekiwania są zwierzęta o zrównoważonej genetyce. Co kryje się pod tym pojęciem 
i jakie korzyści mogą z niej czerpać polscy producenci trzody? 

W Polsce termin „zrównoważona gene-
tyka” mylnie kojarzony jest głównie z kwe-
stiami dobrostanu zwierząt, a w kontekście 
wytwarzanej z nich żywności, także szerszej 
troski o ludzi. W takim ograniczonym rozu-
mieniu gubi się najważniejsza jej wartość, 
ekonomiczna.

„Zrównoważona genetyka” to genetyka 
wydajna w bardzo szerokim zakresie cech 
i w tym sensie przewidywalna, bezobsługo-
wa oraz łatwo adaptująca się do różnych 
warunków chowu. Dla profesjonalnych ho-
dowców, prowadzących produkcję trzody 
niezależnie od cyklów koniunkturalnych, 
to wartości o kluczowym znaczeniu. Ale 
po kolei.

GLOBALNE TRENDY W GENETYCE
Świat w ostatnich dekadach znacznie się 

przeskalował. Międzynarodowy obrót świ-
niami i mięsem wieprzowym zachodzi już 
nie tylko między krajami, ale także konty-
nentami. Selekcja uwzględniająca potrzebę 
adaptacji zwierząt w różnych warunkach 
środowiskowych jest niezbędna. Ważne jest 
by w selekcji uwzględniać zróżnicowane jed-
nostki chorobowe, jak ASF w Europie i Azji, 
czy PED w USA. Rosnąca skala chowu prze-
mysłowego i zmieniające się przepisy w za-
kresie dobrostanu, przynoszą z kolei wyzwa-
nia w zakresie zdolności socjalnych zwierząt 
i ich behavioru. To nie wszystko, globalne 
firmy spożywcze oczekują standaryzacji 

jakości mięsa przy dużych wolu-
menach produkcji. Nie można za-
pomnieć o lokalnej specyfice po-
szczególnych rynków. W Europie 
ceni się szynkę, w USA boczek, 
a w Azji uszy, nogi, itd. Rosną 
wreszcie koszty hodowli, a z nimi 
presja na efektywne produkcyj-
nie zwierzęta. Te różne potrzeby 
hodowców, przemysłu mięsnego 
i konsumentów wyznaczają dzi-
siejsze trendy we współczesnej 
genetyce. Jak na nie odpowiada 
Choice Genetics?

W TROSCE O DOBRE ŻYCIE 
(„CARING FOR LIFE”)

Dla Choice Genetics „zrówno-
ważona genetyka” ma wymiar 
strategiczny, co zostało po raz 
kolejny mocno zaakcentowane 
w przedstawionej jesienią global-
nej wizji marki. W centrum tego 

podejścia – wyrażonego hasłem Caring for 
life – leży odpowiedzialność społeczna i biz-
nesowa za hodowców i ich wyniki hodowla-
ne, za zwierzęta i ich dobrostan, za pracow-
ników i ich rozwój osobisty, za ziemię i jej 
zasoby naturalne, wreszcie za ludzi i żyw-
ność, którą spożywają. To ogromna odpo-
wiedzialność, ale pozycja globalnego lidera 
w genetyce, niesie ze sobą zobowiązania.

„Zrównoważona genetyka” oznacza pro-
gramy hodowlane ukierunkowane na selek-
cję wielu cech. Nie tracąc z pola widzenia 
aspektów ilościowych, genetycy Choice Ge-
netics kładą ogromny nacisk na aspekty ja-
kościowe. Postęp jest równoważony. Progres 
jednej cechy bilansowany jest progresem 



w cesze funkcjonalnie powiązanej z nią ży-
ciowo. W takim procesie postęp genetyczny 
jest kontrolowalny i bezpieczny oraz przyno-
si więcej korzyści dla wszystkich jego benefi-
cjentów, zarówno ludzi, jak i zwierząt.

KORZYŚCI DLA KRAJOWYCH 
HODOWCÓW

Dla Choice Genetics kluczowym celem 
w programie hodowlanym lochy nowej ge-
neracji: CG36, była jakość macierzyńska. 
Chodziło o to by duży coroczny postęp 
w obrębie żywo urodzonych [>15 prosiąt 
na miot; odsadzonych >34 lochę/rok, a po-
nad 85 szt. prosiąt w całej użytkowości roz-
płodowej], wyrównany został rozwojem tych 
cech, które odpowiadają za zdolności lochy 
do samodzielnego odchowu wszystkich uro-
dzonych prosiąt, jej ogólnej wytrzymałości 
i odporności, a także odporności życiowej 
prosiąt w pierwszym i kolejnych miotach. Sła-
bości genetyki w tych obszarach to poważne 
koszty, które zjadają zyski.

Dążono więc do zwiększenia produkcji 
mleka przez lochę, liczby sutków funkcjonal-
nych obsługujących zwiększoną ilość prosiąt 
do wykarmienia, ale także zwiększania śred-
niej wagi urodzeniowej prosiąt. Wyzwaniem 
było poprawa wytrzymałości loch w całym 
cyklu użytkowości i obniżenie wskaźnika 
FCR.

Dzięki tak szerokiemu programowi hodow-
lanemu nowa locha CG36 osiąga dziś naj-
lepsze wyniki na świecie w zakresie takich 

elementów jak przeżywalność prosiąt przed 
odsadzeniem [>92%], długość użytkowości 
rozpłodowej (>6,3 miotów), produktywność 
w całym cyklu (>85 szt. prosiąt), czy ilość 
sutków funkcjonalnych (>16 szt.).

Jeśli dodamy do tego takie osiągnięcia jak: 
spadek śmiertelności loch poniżej wskaźnika 
<2,6%, spadek wskaźnika brakowania poni-
żej 40%, spadek FCR do poziomu 2,4/kg, 
czy wzrost średniej wagi urodzeniowej pro-
siąt do 1,4 kg (o 2 kg waga miotu w ostat-
nich 2 latach, przy plenności zwiększonej 
o 1,2 prosięcia) to polscy hodowcy mają 
do dyspozycji wysoce efektywną produkcyj-
nie lochę, która zapewnia najniższy na świe-
cie koszy wytworzenia prosięcia, od urodze-
nia, do tuczu.

W knurach selekcja prowadzona jest 
z uwzględnieniem wymagań wielkoprzemy-
słowego chowu. Profesjonalni producenci 
słusznie przy wyborze genetyki zwracają 
uwagę na szerszy zakres cech niż tempo 
przyrostu, mięsność, czy FCR. Choice Ge-

netics prowadzi intensywną selekcję na takie 
cechy jak socjalność, odporność na zróżnico-
wane zjawiska chorobowe i warunki środo-
wiskowe, rozkład i udział mięsa w wyrębach 
podstawowych a więc cechy czysto jako-
ściowe. Nie tracąc przy tym z pola widze-
nia głównych elementów kosztotwórczych 
współczesnej hodowli. Najnowszy knur 
w ofercie, Excelium, w zakresie FCR już osią-
ga średni wynik poniżej 2 kg/kg m.c., a naj-
lepsze wyniki dla 10% najlepszych hodowli 
to 1,54 kg/kg m.c.

Zwierzęta Choice Genetics obniżają 
koszty hodowli, a dodatkowo – dzięki zrów-
noważonej genetyce – oferują dużo wię-
cej w zakresie cech jakościowych. Czynią 
zarządzanie fermą łatwiejszym i bardziej 
przewidywalnym, a mięso atrakcyjniejszym 
na rynku.

PODSUMOWANIE
Przeciwieństwem „zrównoważonej ge-

netyki” jest genetyka, koncentrująca bada-
nia na wybranej cesze. Pojedynczy sukces 
w aspekcie jakościowym lub ilościowym jest 
możliwy do osiągnięcia nawet w ekstremal-
nym wymiarze. Taka eksploatacyjna polityka 
ma jednak swoją cenę. Organizm zwierzę-
cia poddawany jest wysiłkowi ponad miarę, 
a korzyści osiągnięte w jednym wymiarze, 
niweczone są stratami w innych. Krótkotrwa-
ły bilans ekonomiczny z takiej hodowli bywa 
korzystny, długotrwały nigdy. Niektóre gene-
tyki podkreślają rekordowe wyniki w zakre-
sie plenności loch, pomijając jednak koszty 
z tym związane tj. znaczne zmniejszenie 
wagi urodzeniowej prosiąt i wzrost śmiertel-
ności loch, które wpływają na niską rentow-
ność takiej hodowli.

Dlatego trendy na świecie to zwierzęta 
o „zrównoważonej genetyce”. Pojęcie to w jej 
właściwym sensie przebija się do świadomo-
ści krajowych producentów trzody. Jeszcze 
zbyt często szukają oni prostych rozwiązań, 
ale to się zmienia. Już wiedzą, że analiza po-
jedynczych parametrów samych zwierząt nie 
wystarczy dla sukcesu hodowlanego. Trzeba 
na nią spojrzeć przekrojowo. A rezultatem ta-
kiego spojrzenia będzie zawsze wybór zwie-
rząt, które cechuje zrównoważona genetyka. 
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O REMONTACH NA IV FORUM 
ROLNIKÓW TOP AGRAR 

W listopadzie ub.r. mieliśmy po raz kolejny przyjemność 
być Partnerem Merytorycznym konferencji redakcji TOP 
AGRAR. W części poświęconej hodowli świń, dr Stanisław 
Niemyjski, prezes zarządu CHOICE, poruszył zagadnienie 
remontu stada, jako podstawowego narzędzia efektywnej 
ekonomicznie hodowli.

Dr Stanisław Niemyjski mocno ekspono-
wał w swoim wystąpieniu, że w remontach 
krajowych stad tkwią rezerwy, które mogą 
poprawić efektywność hodowli polskich pro-
ducentów trzody chlewnej.

– Współczesne technologie zapewniają 
niespotykany wcześniej postęp genetyczny, 
przenoszony w każdej, kolejnej generacji 
zwierząt hodowlanych. – wskazywał dr Sta-
nisław Niemyjski prezes zarządu CHOICE 
Polska – Dzięki temu ci producenci trzo-
dy, którzy prowadzoną regularny remont 
stad, korzystają z tego postępu, znacząco 
podnosząc efektywność własnej produkcji. 
– podkreślał.

W wystąpieniu nie zabrało praktycznych 
wskazówek: jak właściwie przeprowadzić 
remont, kto o nim powinien decydować, jak 

powinna wyglądać optymalna struktura sta-
da loch, wreszcie jaki przepływ imigracyjny 
jest optymalny dla środowiska biologicznego 
fermy?

W kontekście tematu remontu stad, przed-
stawiony został także zaawansowany pro-
gram hodowlany GENETICS PRO realizo-
wany w oparciu o zwierzęta najnowszej 
generacji: knura Excelium oraz lochę CG36, 
wprowadzone przez CHOICE do sprzedaży 
w 2019 roku.

W dalszej części konferencji zagraniczni 
specjaliści zaprezentowali specyfikę euro-
pejskiej hodowli świń, a w szczególności 
wyzwania i zachodzące trendy. Krajowi 
prelegenci omawiali z kolei kwestie żywienia 
świń. Nie zabrakło także odniesienia do bie-
żącej sytuacji epizootycznej w kontekście 

ASF w Polsce i w Europie, którą przedstawił 
zastępca głównego lekarza weterynarii.

Konferencję w sekcji „Świnie” prowadziły 
ze strony redakcji TOP AGRAR: Paulina Ja-
nusz-Twardowska oraz Anna Kurek.
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MATERIAŁ GENETYCZNY I REMONT STADA 
PODSTAWOWĄ OPŁACALNEJ HODOWLI ŚWIŃ

Rewolucyjne technologie obrazowania, 
pomiarów, wreszcie genomiki i genetyki ilo-
ściowej przynoszą wzrost wykładniczy w za-
kresie wiedzy o genetyce zwierząt, umożli-
wiają włączanie do indeksów selekcyjnych 
cech do tej pory niemierzalnych, jak socjal-
ność, kondycja, behawior, czy naturalna 
odporność świń, zapewniając niespotykany 
wcześniej postęp genetyczny. Transforma-
cja całego łańcucha wartości za sprawą 
danych oraz technologii wykładniczych, jak 
genomika i hodowla precyzyjna, dostarcza-
ją B&R narzędzi do bezpośrednich interakcji 
ze świńskim DNA, proaktywnego zarządza-
nie, a także opracowania bardziej precyzyj-
nych metod selekcji. Dzięki temu producenci 
trzody mają dziś do dyspozycji zwierzęta 
doskonale zrównoważone genetycznie, któ-

re gwarantują bardzo wysoką efektywność 
hodowli.

Metodą na korzystanie z efektów tej praw-
dziwej rewolucji w genetyce trzody chlewnej 
i zmniejszanie opóźnienia genetycznego 
stada, staje się jego remont. Remont stada 
poprawia produktywność i sprawność tech-
niczną loch, skuteczność krycia, plenność 
gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie pa-
szy. Oddziałuje więc bezpośrednio na efek-
tywność produkcyjną i finansową hodowli. 
Remont powinien uwzględniać nie tylko cele 
produkcyjne danej fermy, ale również szereg 

innych niezwykle ważnych elementów. Dlate-
go remont stada pozostaje wyzwaniem nie 
tyle finansowym, ile przede wszystkim orga-
nizacyjnym, rodzącym wiele pytań.

Jak właściwie przeprowadzić remont? Kto 
o nim powinien decydować, hodowca samo-
dzielnie, czy wspólnie z doradcami z firmy 
genetycznej? Jakie są przyczyny brakowa-
nia loch w stadzie? Jak powinna wyglądać 
optymalna struktura stada loch? Jaki prze-
pływ imigracyjny jest optymalny i kiedy nie 
narusza środowiska biologicznego fermy? 
Czy loszki remontowe kupować z zewnątrz, 
czy mając na względzie choćby sytuację 
z ASF, produkować je samodzielnie na wła-
sne potrzeby, korzystając z programów ho-
dowlanych CHOICE In-House Multiplication. 
System ten pozwala na zbudowanie szczel-

nej bioasekuracji, daje wsparcie hodowcy, 
buduje niezależność, która w dobie dużego 
zagrożenia zdrowotnego jest ważnym czyn-
nikiem stabilnej produkcji świń.

Według doświadczeń CHOICE remont 
stada na optymalnym poziomie brakowania 
i według reguł sztuki przeprowadza w dal-
szym ciągu zbyt mało krajowych hodowców. 
W porównaniu do zachodnich standardów 
zarządzania fermą, ten wskaźnik jest bardzo 
mały. W operacji remontów stad tkwią więc 
rezerwy, które mogą poprawić efektywność 
hodowli krajowych producentów trzody.
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Podstawą opłacalnej produkcji świń jest materiał genetyczny 
najnowszej generacji oraz zarządzanie fermą wg filozofii 
Full-Value Pig, kładącej nacisk na wszystkie elementy chowu 
zwierząt, w tym przede wszystkim regularny remont stada. 
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