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Postęp przede wszystkim!
hodowców we  wszystkich wymiarach. Nie 
boimy się mówić, że to locha niemal dosko-
nała. Zapraszam do lektury artykułu „Nowy 
wymiar postępu – NAIMA 2.0”, [str 5] w któ-
rym szerzej opisujemy szczegóły tego fa-
scynującego programu i jego dotychczaso-
we efekty.
NAIMA 2.0 budzi ogromne zainteresowanie 
w  terenie i  to  rosnący popyt stoi za  inwe-
stycją w  Kołaczkowicach, która jest boha-
terem tego wydania „Przewodnika w  No-
woczesnej Hodowli”. To  pierwsze ferma 
w Polsce, na której będzie reprodukowany 
materiał hodowlany NAIMA 2.0 z przezna-
czeniem do sprzedaży polskim hodowcom.
Właścicielem Gospodarstwa rolnego Ko-
łaczkowice jest Dariusz Jankowiak, do-
świadczony hodowca z rodziny o wielolet-
nich tradycjach rolniczych i hodowlanych, 
który produkcją trzody zajmuje się od  20 
lat, w  tym od  wielu lat na  genetyce Cho-
ice Genetics. Jego doświadczenie stanowi 
gwarancję, że materiał hodowlany z nowej 
fermy będzie najwyższej jakości. Już wkrót-
ce sami będziecie mogli się przekonać. 
Ferma już pracuje, a w sprzedaży loszki 2.0 
znajdą się od połowy 2018 roku.
Na  otwarcie fermy przybyło ponad 600 
producentów trzody z  terenu całej Polski. 
Wśród nich spora grupa tych, którzy stoją 
przed inwestycjami w nowe obiekty hodow-
lane. Sprzyjało to konkretnym rozmowom, 
które pokazały, że Polscy hodowcy są coraz 
lepiej przygotowani do  tego typu inwesty-
cji. Zbierają informacje, porównują. Rynek 
dostawców znają bardzo dobrze. Frekwen-
cja podczas mojej prelekcji o znaczeniu ge-
netyki dla efektywnej produkcji oraz przed-
stawiciela działu Agra-Matic firmy De 
Heus, w temacie pułapek budowy i  rozbu-
dowy ferm hodowlanych zaskoczyła chy-
ba wszystkich. To dobry prognostyk, zwie-
lokrotniający szansę na powodzenie takich 
inwestycji.
W  tym wydaniu Przewodnika warto zwró-
cić uwagę także na  artykuł „Choice Ge-
netics Vietnam – Partnerem projektu „Porc 
du Mékong” [str. 9]. Wieprzowina z Mekon-

gu to wspólne przedsięwzięcie trzech firm 
z  obszaru genetyki świń, żywienia oraz 
przetwórstwa i dystrybucji, którego projek-
tu jest promowanie innowacyjnej, zrówno-
ważonej i efektywnej ekonomicznie hodowli 
świń oraz produkcji wieprzowiny. To świet-
ny przykład pionowej integracji, swoistego 
klastra, który może być jedną z odpowie-
dzi na  potrzeby dzisiejszego europejskie-
go rynku.
Jak zawsze staramy się w Przewodniku za-
uważać realne problemy z  terenu i  na  nie 
odpowiadać. Dziś głos Olgi Kamińskiej, na-
szego doradcy ds. produkcji, która wraca 
do  wydawałoby się nieaktualnego już py-
tania: „Inseminacja, czy krycie naturalne? 
” [str 16]. olga zestawia plusy i  minusy 
tych dwóch metod reprodukcji i  nie po-
zostawia wątpliwości, że  krycie natural-
ne jest niewłaściwą praktyką hodowlaną, 
która pozbawia hodowcę korzyści płyną-
cych z  postępu genetycznego. W  kontek-
ście programu NAIMA 2.0, o  którym dużo 
w tym wydaniu piszemy staje się dodatko-
wo oczywiste.
Właściwie prowadzony remont w  stadzie 
i  właściwy dobór oraz zmienność knurów 
inseminacyjnych przekładają się na lepsze 
efekty ekonomiczne w produkcji. Takim no-
woczesnym zapleczem mogą być tylko re-
nomowane centra genetyczne, oferujące 
nasienie wybitnych ras świń, najwyższej ja-
kości i o gwarantowanej płodności. To oczy-
wista, oczywistość jak mawiał klasyk.
Zakończę jednak odwołaniem do  innego 
klasyka, prekursora nowoczesnego prze-
mysłu i  organizacji produkcji Henry For-
da, który mawiał „Wszystko można robić 
lepiej, niż robi się dzisiaj”. Dziś to  o  tyle 
proste, że narzędzia ku temu są na wycią-
gnięcie ręki.

Zapraszam do lektury!
Stanisław Niemyjski
Prezes Zarządu
Choice Genetics Polska

Stałą cechą dzi-
siejszych cza-
sów jest ogromne 
przyspieszenie we 
wszystkich obsza-
rach życia. Rozwój 
technologiczny 
jest tego najlep-
szym przykładem 
i zarazem jego 
główną determi-

nantą. Technologia coraz bardziej wpływa 
na nasze życie codzienne, sektor biznesu 
i nauki. Oddziaływuje również na sferę ge-
netyki, dostarczając narzędzia umożliwia-
jące szybszy postęp.
Grupa Grimaud ma tego świadomość. Na-
szą odpowiedzią na te zmiany jest Plat-
forma Genetech [art. „GENETECH By Gri-
maud”– co to takiego? str. 7], która stała 
się podstawą strategii grupy na najbliższe 
trzy lata [art. „Wizja 2020” str. 4]. Strategi, 
która ugruntuje pozycję Choice Genetics 
jako jednego z trzech światowych liderów 
genetyki trzody chlewnej. Nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości.
Zmiany w  zakresie selekcji, udoskonalone 
systemy do zaawansowanej analizy ogrom-
nych ilości danych statystycznych [BIG 
DATA], najnowsze metody z zakresu gene-
tyki ilościowej, czy oceny tusz tomografem 
komputerowym. Dzięki tym narzędziom 
genetycy Choice Genetics potrafią dokony-
wać postępu genetycznego każdego roku.
Narzędzia te zaprzęgnięte do  programu 
NAIMA 2.0, najważniejszego programu 
Choice Genetics w  ostatnich latach, przy-
niosło już wyraźny postęp. Udoskonalo-
no kluczowe z punktu widzenie ekonomiki 
produkcji trzody parametry. W  przypadku 
prosiąt urodzonych osiągnięto wzrost +0.4 
prosiaka na miot [14,5 na miot], a w przy-
padku odsadzonych +0,4 prosiaka na miot 
[13,3 na miot].
To  nie wszystkie pozytywne cechy nowej 
lochy. Pierwsze NAIMY nowej generacji – 
z francuskich hodowli -, są już na polskich 
fermach i zbierają bardzo pozytywne opinie 
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produkcji, w  zależności od  postawionych 
celów hodowlanych. Nie tylko zapewniają 
efektywną produkcję, ale i wyraźnie różnią 
się od innych zwierząt pod względem takich 
cech jak jakość mięsa, dobrostan zwierząt 
oraz imponująca kondycja fizyczna.

2. Platforma GENETECH  
(www.genetechbygrimaud.com)
Przyspieszenie postępu genetycznego 
w Grupie Grimaud w zakresie różnicowania 
cech, dzięki wdrożeniu zaawansowanych 
technologii takich jak badanie tuszy zwie-
rząt tomografem komputerowym, wymia-
ny i przetwarzanie ogromnej ilości danych 
oraz genomice.

3. The Natural Concept:  
(www.natural-concept.fr)
Przyjęta przez spółki należące do  Grupy 
Grimaud idea, zgodnie z  którą efektywna 
produkcja zwierząt idzie w parze ze zrów-
noważonymi praktykami produkcyjnymi.

4. Innowacje w zakresie jakości 
świadczonych usług 
Relacje z  naszymi klientami wykracza-
ją poza standardową relację dostawca-ku-
pujący. Nabierają cech długoterminowe-
go partnerstwa, w  ramach którego, dla 
obopólnych korzyści, dzielimy się wiedzą 
w  zakresie najlepszych praktyk hodowla-
nych, wymieniamy informacjami oraz wy-
nikami.

Wdrożenie tych czterech zasad przynie-
sie w  rezultacie efekt, który nazywaliśmy 
„Augmented Genetics” [dosł. „Rozszerzo-
na Genetyka”], w nawiązaniu do popularne-
go pojęcia „Augmented Reality” [„Rzeczy-
wistości Rozszerzonej”, wielowymiarowej, 
łączącej świat realny oraz rzeczywistość 
wirtualną]. Poprzez pojęcie „Augmented” 
podkreślamy, że  to  co  dostarczamy klien-
tom jest czymś więcej niż tylko produkta-
mi genetycznymi. Choice Genetics buduje 
wielowymiarowe relacje by  jeszcze le-
piej służyć swoim klientom. Udowadniamy 
to w codziennych kontaktach z hodowcami 
na całym świecie!

Felieton Pietera Seghersa dyrektora za-
rządzającego Choice Genetics.

Choice Genetics należy do Grupy Gri-
maud od 2013 roku i odpowiada w niej 
za genetykę trzody chlewnej. Grupa 
specjalizuje się ponadto w genetyce 
kaczek, perliczek, gołębi, brojlerów, 
kur, królików oraz biofarmacji [szcze-
pionki i przeciwciała ludzkie].

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

Właśnie dlatego, w ramach Komitetu Stra-
tegicznego Grupy Grimaud, na czele które-
go stoi Fred Grimaud, z udziałem prezesów 
poszczególnych spółek oraz dyrektorów 
kluczowych obszarów, odbyła się swoista 
burza mózgów, której celem było opraco-
wanie strategii firmy w  obszarze genetyki 
wszystkich gatunków zwierząt, którymi zaj-
muje się Grupa Grimaud oraz zdefiniowanie 
tzw. „Wizji 2020”, czyli przedstawienia in-
tencji, aspiracji i dążeń, które w perspek-
tywie trzech lat ugruntują pozycję Grupy 
jako światowego lidera sektora genetyki.

Podczas serii spotkań staraliśmy się od-
powiedzieć na następujące pytania: Co jest 
motorem napędzający naszą działalność? 
Jakie są  kluczowe czynniki przewagi kon-
kurencyjnej w  sektorze genetyki? Jakie 
tendencje obecne w dzisiejszym społeczeń-
stwie powinniśmy wziąć pod uwagę definiu-
jąc strategię Grupy? Co nas wyróżnia wśród 
konkurencji? Wreszcie, co powinno się zna-
leźć w  strategii Grupy, by  umożliwić nam 
oferowanie jeszcze lepszych produktów 
i usług naszym klientom?

W ramach Komitetu stwierdziliśmy, iż ist-
nieją cztery filary, na  których oprzemy 
strategię Grupy:

1. Innowacje i zróżnicowane produkty: 
nasze zwierzęta hodowlane umożliwia-
ją hodowcom prowadzenie zróżnicowanej 

Wizja 2020! Założenia Strategiczne
Patrząc wstecz, przeszłość każdej firmy jest wyraźna i wydaje się 
oczywista. Każdy zarządzający musi sobie jednak zadawać pytanie, 
czy równie wyraźnie rysuje się przyszłość jego firmy? Kreowanie wizji 
przyszłości w zespole wymaga zaangażowanego podejścia do zadań, 
działania według ściśle określonego planu, a przede wszystkim 
otwartości na idee kreatywnych umysłów. 

W I E ś C I  Z  C E N T R A L I  C H O I C E  G E N E T I C S
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„GENETECH By Grimaud”– 
co to takiego?

Od  2011 roku, szereg spółek należących 
do  Grupy Grimaud uruchomiło programy 
badawcze z wykorzystaniem specyficznych, 
innowacyjnych technologii, które umożli-
wiają przyspieszenie postępu genetyczne-
go dzięki efektowi synergii pomiędzy nimi. 

owe przełomowe technologie, ze względu 
na ich znaczenie w strategii grupy, nazwa-
ne zostały GENETECH By Grimaud. Jedną 
z nich jest skanowanie tuszy świńskiej to-
mografem komputerowym.
Tomograf komputerowy to sprzęt medycz-

ny używany w  szpitalach. Grupa Grimaud 
była pierwszą firmą genetyczną na  świe-
cie, która rozpoczęła jego wykorzystywania 
w badaniach genetycznych zwierząt na tak 
dużą skalę. Aktualnie w ramach całej grupy 
technologia ta  wykorzystywana jest w  se-
lekcji różnych gatunków zwierząt. Choice 
Genetics odpowiadający w grupie za gene-
tykę trzody chlewnej wykorzystuje skaner 
CT od roku 2013.
Jakie korzyści przynosi używanie techno-
logii skanowania przy selekcji zwierząt?

 » Dokładność: skaner pozwala Choice Ge-
netics uzyskać szczegółowe dane na te-
mat budowy danej świni: mięso, tłuszcz 
i kości mierzone są z dokładnością 99%. 
W porównaniu do pomiarów za pomocą 
ultradźwięków, to olbrzymi postęp.

 » Nieinwazyjność: po dokonaniu pomia-
rów tuszy, świnie w dalszym ciągu wyko-
rzystywane są w hodowli, jako zwierzęta 
zastępcze dla populacji linii czystych

 » Wielocechowość: technologia umożliwia 
selekcję wielu cech równocześnie, m.
in: budowę ciała, jakość mięsa, jakość 
głównych elementów rozbiorowych

Dzięki tej przełomowej technologii możemy 
zwiększyć stopień dokładności przyspie-
szając postęp genetyczny, obrazuje to wzór:

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

Siłą grupy Grimaud jest innowacyjność i synergia doświadczeń 
płynąca z platformy badawczej różnych gatunków zwierząt. od wielu 
lat grupa reinwestuje zyski w badania i rozwój w celu zaoferowania 
klientom najlepszych genetycznie zwierząt. 

Genetech by Grimaud  
de rupture multi-technologies engagée par le Groupe,  

pour ses marques de sélection animale.

 

 

l’
du Groupe Grimaud.

 
TOMOGRAF

KOMPUTEROWY
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Nowy etap postępu:  
NAIMA 2.0

Program NAIMA 2.0 to jeden z najważniejszych projektów 
genetycznych Choice Genetics w ostatnich latach. Jego celem jest 
postęp genetyczny w obrębie czystych linii loch NAIMA, jednej 
z najpopularniejszych loch na świecie i kluczowego produktu 
w ofercie marki.

pod nazwą CHOICE GENETICS]. Łączyła 
najlepsze cechy ras europejskich [przyro-
sty, umięśnienie, jakość tuszy] oraz chiń-
skich [macierzyńskość, mleczność].

– Za  NAIMĄ od  zawsze stoi filozofia zrów-
noważonej genetyki i hodowli, która zwraca 
uwagę na  wysoką produktywność i  jedno-
cześnie jakość prosiąt – podkreśla Stani-
sław Niemyjski prezes zarządu Choice Ge-
netics – W  tej filozofii produktywność jest 
skorelowana ze zdolnością lochy do odcho-
wania urodzonych prosiąt. NAIMA to  za-
pewnia. To z jednej strony ponad 75 prosiąt 
odsadzonych w okresie użytkowości rozpło-

dowej, a z drugiej niski stopień brakowania 
lochy, średnio 6 miotów.

Program NAIMA 2.0 wdrożony został 
w  2014 roku. Nowy program selekcji po-
przedziło dwa lata badań oraz wdrażania 
najnowszych narzędzi z  zakresu genetyki 
i  informatycznych narzędzi przetwarzania 
ogromnych ilości danych [BIG DATA].

Zmiany wprowadzano na kilku poziomach:
 » zreorganizowana została sieć selekcji
 » udoskonalono kryteria selekcji
 » zoptymalizowano przetwarzanie da-

nych statystycznych i genetycznych 
w ramach oceny BlUP

W  dużej części zmieniony został łańcuch 
przetwarzania danych, a  poszczególne 
działy Badanie i  Rozwój Choice Genetics 
uzyskały wspólne narzędzia przetwarzania 
danych genetycznych. W ramach projektu, 
przy współpracy ekspertów, zastosowano 
najnowsze metody z zakresu genetyki ilo-
ściowej.

Udoskonalono ponadto poszczególne eta-
py procesu selekcji w  terenie, celem uzy-
skania dodatkowego postępu genetycznego 
na poziomie każdego ogniwa całego łańcu-
cha. Na nowo wyznaczono główne kierun-
ki selekcji dla linii żeńskich. Opracowano 
nowe narzędzia, pozwalające ocenić, ja-
kie znaczenie ekonomiczne mają dla pro-
ducentów poszczególne cechy, w kierunku 
których prowadzona jest selekcja.

Wprowadzenie tych rozwiązań w  terenie 
było możliwe dzięki dedykowaniu do  pro-
gramu doświadczonego zespołu genety-
ków, posiadających wieloletnie doświad-

Wprowadzona na  rynek w  1994, po  12 la-
tach udoskonaleń genetycznych, NAIMA 
stanowiła uwieńczenie innowacyjnej wizji 
genetycznej zapoczątkowanej przez fran-
cuską firmę genetyczną PEN AR LAN [dziś 

urodzone w 2015 urodzone w 2016

żywo urodzone 14,1 14,5  +0,4

odsadzone 12,9 13,3  +0,4

W I E ś C I  Z  C E N T r A l I  C H o I C E  G E N E T I C S
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spieszenie to jest imponujące: ponad +40% 
dodatkowego postępu genetycznego w sto-
sunku do  lat poprzednich, w  zależno-
ści od  linii (patrz wykres). Przyspieszenie 
to  widoczne jest jednocześnie we  wszyst-
kich liniach, wzmacniając efekty programu 
2.0. Jest to owoc pracy całego zespołu lu-
dzi, połączonych sił genetyków, hodowców, 
informatyków i techników.

W  oparciu o  doświadczenia z  programu  
NAIMA 2.0. Choice Genetics posiada teraz 
silne podstawy, pozwalające na  wykorzy-
stanie najnowszych technologii, takich jak 
selekcja genomowa, do  poprawy efektyw-
ności żywienia.

– Prace badawcze naszych genetyków kon-

centrują się ponadto na selekcji w kierun-
ku umięśnienia oraz jakości mięsa i tu rów-
nież mamy znaczące osiągnięcia.– mówi 
Stanisław Niemyjski – Jestem przekona-
ny, że NAIMA 2.0 ma przed sobą świetlaną 
przyszłość, która przyniesie korzyści ho-
dowcom. NAIMA to locha niemal doskona-
ła – dodaje.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

czenie badawczo-hodowlane., którzy ściśle 
współpracowali z zespołem ds. analiz sta-
tystycznych Grupy Grimaud.

Duże korzyści do  programu wniosło wy-
miana doświadczeń naukowych przez spe-
cjalistów z różnych firm selekcyjnych wcho-
dzących w  skład Grupy Grimaud (brojlery, 
nioski, kaczki, perliczki, gołębie, króliki, 
krewetki). Pozwoliła na wymianę informa-
cji, wdrożenie koncepcji i pomysłów wcze-
śniej sprawdzonych przy innych gatunkach 
zwierząt, wspólne wykorzystanie narzędzi 
przetwarzania danych i  kompetencji spe-
cjalistów.
W oparciu o dokonane badania Choice Ge-
netics jest dziś w  stanie stwierdzić przy-
spieszenie postępu genetycznego. Przy-

na rynku!20 lat
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

HIT!Loszka rodzicielska NAIMA

Nowy etap postępu:  
NAIMA 2.0
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Choice Genetics z certyfikatem 
CODE-EFABAR

Założona w  1995  r. EFFAB (The European 
Forum of Farm Animal Breeders) to orga-
nizacja producentów zwierząt hodowlanych 
(bydła, trzody chlewnej, drobiu, ryb i skoru-
piaków), której celem jest reprezentowanie 
jej członków na poziomie Unii Europejskiej 
oraz innych międzynarodowych organizacji.

Żywienie i  reprodukcja zwierząt pełnią 
kluczową rolę w  całym systemie produk-
cyjnym zwierząt, a  światowy wzrost po-
pulacji i  rosnąca świadomość skutków 
zwiększenia hodowli dla środowiska zobo-
wiązują do  hodowli i  reprodukcji w  zrów-
noważony sposób. 

Dlatego misją EFFAB jest promowanie naj-
lepszych praktyk hodowlanych oraz wpły-
wanie na  rozwój odpowiedniego ustawo-
dawstwa. Członkiem EFFAB jest Grupa 

Grimaud, właściciel Choice Genetics.

EFFAB realizując swoją misję opracował 
Code-EFABAR – dobrowolny kodeks do-
brych praktyk w  zakresie odpowiedzialnej 
hodowli i reprodukcji zwierząt. 

Głównymi celami Code-EFABAr są  upo-
wszechnianie standardów zrównoważonej 
hodowli zwierząt oraz przyczynienie się 
do  wzrostu przejrzystości łańcucha pro-
dukcji żywności i  budowania zrozumie-
nia oraz dialogu wszystkich zainteresowa-
nych uczestników tego procesu, zwłaszcza 
społeczeństwa i konsumentów.

„Code-EFABAR” reguluje standardy ho-
dowli w sześciu filarach:
 » zdrowie i dobrostan zwierząt
 » zróżnicowanie genetyczne

 » jakość produktów
 » bezpieczeństwo produktów i zdrowia pu-

blicznego
 » wydajność produkcyjna
 » środowisko

Dla każdego z tych filarów Choice Genetics 
opracował metody ich egzekwowania przy 
programach selekcyjnych, gwarantujące 
realizację misji zrównoważonego rozwoju 
zwierząt. 

Choice Genetics to kolejna spółka z Grupy 
Grimaud, która posiada certyfikat „Code
-EFABAr”. Wcześniej do projektu przy-
stąpiła spółka HUBBArD, oferująca ge-
netykę drobiu.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

„CoDE-EFABAr” to kodeks dobrych praktyk w zakresie 
zrównoważonej hodowli oraz reprodukcji zwierząt opracowany 
i egzekwowany przez Europejskie Forum Hodowców Zwierząt 
(EFFAB). Choice Genetics otrzymał certyfikat potwierdzający 
respektowanie standardów kodeksu przy produkcji genetyki trzody 
chlewnej.

W I E ś C I  Z  C E N T r A l I  C H o I C E  G E N E T I C S
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Zespoły CG USA i China

Tomograf komputerowy w chińskim 
oddziale

Projekt „Porc du Mékong”

Grupa Grimaud oraz Choice Genetics 
są  pionierami we  wdrażaniu innowacyj-
nych technologii przyspieszających postęp 
genetyczny. Doskonałym tego dowodem 
jest technologia badania tuszy zwierząt to-
mografem komputerowym, zastosowanej 
w  USA przed czterema laty, po  raz pierw-
szy na świecie.
Używa się jej do oceny szacowanej wartości 
genetycznej zwierząt hodowlanych wszyst-
kich linii. Technologię tą, w  ramach pro-
gramu „GENETECH” Grupy Grimaud, sto-
sują aktualnie wszystkie spółki należące 
do Grupy Grimaud.
Otwarty w  2015 roku chiński oddział Cho-

Partneram projektu są Grupa Grimaud po-
przez spółkę zależną Choice Genetics Viet-
nam [genetyka trzody chlewnej], Neovia 
(żywienie) oraz „Le Boucher” [przetwór-
stwo mięsa wieprzowego]. Zintegrowa-
ny łańcuch produkcji wieprzowiny nazwa-
ny został „Porc du Mekong” (Wieprzowina 
z Mekongu).
Program ma  na  celu zwiększenie konku-
rencyjności między fermami, przyczynienie  
się do wzrost poziomu bezpieczeństwa wy-

twarzanej żywności oraz zapewnienie pro-
dukcji wysokiej jakości wieprzowiny. Po-
nadto, poprzez zapewnienie wietnamskim 
hodowcom dostępu do najnowocześniejszej 
genetyki trzody chlewnej oraz praktyk ho-
dowli świń” ma przyczynić się także do roz-
woju wietnamskiej gospodarki.
Wietnam zajmuje aktualnie 7 miejsce 
na  światowej liście największych produ-
centów wieprzowiny. Wietnamski rynek 
wieprzowiny notuje w  ciągu ostatnich lat 

gwałtowny wzrost zarówno spożycia, jak 
i  produkcji. Szacuje się, że  aktualna kon-
sumpcja wieprzowiny 26 kg rocznie na oso-
bę, wzrośnie do  2020 roku, do  poziomu 
39 kg na osobę.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

ice Genetics China zainstalował tomograf 
do własnych badań, których celem jest do-
skonalenie genetyki oferowanej na  rynku 
chińskim. Zespół amerykańskich genety-
ków i  inżynierów udał się do Chin, na  fer-

mę zarodową Chizhou, w  celu udzielenia 
wsparcia przy instalacji skanera CT.
Instalacja tomografu w Chinach jest najlep-
szym dowodem wzrostu znaczenia rynku 
chińskiego w  strategii sprzedażowej Cho-
ice Genetics.
o inwestycjach Choice Genetics na rynku chiń-
skim pisaliśmy w  poprzednich wydaniach 
„Przewodnika w Nowoczesnej Hodowli.”

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

otwarty w 2015 roku chiński oddział Choice Genetics China uruchomił 
własny tomograf komputerowy do prowadzenia badań, których celem 
jest doskonalenie genetyki oferowanej na rynku chińskim.

„Porc du Mekong” (Wieprzowina z Mekongu) to wspólne 
przedsięwzięcie trzech firm z obszaru genetyki świń, żywienia 
oraz przetwórstwa i dystrybucji. Celem projektu jest promowanie 
innowacyjnej, zrównoważonej i efektywnej ekonomicznie hodowli 
świń oraz produkcji wieprzowiny. W projekcie udział bierze ponad  
600 wietnamskich hodowców trzody.
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Nowa ferma multiplikacyjna 
F1 NAIMA 2.0

F1 NAIMA 2.0 to nowa generacja jednej z najpopularniejszych 
loch na świecie. 20 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie fermy 
mulitplikacyjnej reprodukującej materiał genetyczny F1 NAIMA 2.0 
na potrzeby Choice Genetics, producenta lochy. To pierwsza ferma 
w Polsce, która będzie reprodukowała lochę nowej generacji. 
Zasiedlenie fermy stadem 749 loch Gallia nastąpiło kilka dni później. 
loszki F1 NAIMA 2.0 w sprzedaży znajdą się w połowie 2018 roku.

Ponad 600 największych hodowców trzody 
z terenu całej Polski wzięło udział w otwar-
ciu fermy w Kołaczkowicach, w wojewódz-
twie wielkopolskim. Grono gości uzupeł-
niali przedstawiciele firm wykonawczych 
związanych z  budową fermy oraz jej dal-
szym funkcjonowaniem, w  tym Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics 
Polska, Adam Zaleski dyrektor general-
ny De Heus Polska oraz Stanisław Szcze-
belski prezes zarządu firmy Polnet. Nie 
zabrakło samorządowców, przedstawicieli 
gmin i powiatów z regionu rawickiego oraz 
proboszcza Kołaczkowic.
Właścicielem Gospodarstwa rolnego Ko-
łaczkowice jest Dariusz Jankowiak, do-
świadczony hodowca z rodziny o wielolet-
nich tradycjach rolniczych i hodowlanych, 
który produkcją trzody zajmuje się od  20 
lat, prowadząc zarówno hodowlę w  cyklu 
zamkniętym, jak i  tucz towarowy. Repro-
dukcja zwierząt hodowlanych dla firmy ge-
netycznej to  jego pierwsza inwestycja. Ge-
netyka Choice Genetics jest mu jednak 
doskonale znana.
– Na  genetyce Choice Genetics pracu-
ję od  wielu lat, zależy mi  na  produkcji jak 
najlepszego materiału hodowlanego – pod-

kreślał właściciel fermy podczas powital-
nego wystąpienia – To bardzo dobra gene-
tyka, sprawdzona w  polskich warunkach 
środowiskowych, dająca gwarancje rozwo-
ju polskiej hodowli – dodawał.
Loszki towarowe nowej generacji F1 NAIMA 
2.0 produkowane będą w  oparciu o  stado 
loch GP GALLIA oraz nasienie knurów GP 
REDONE, dostarczane ze stacji unasienia-
nia loch w Smólnikach Osieckich, należącej 
do Choice Genetics. Zakładana roczna ska-
la produkcji F1 NAIMA 2.0 to 4500 loch.

I N W E S T Y C J E  C H O I C E  G E N E T I C S

Inwestor Dariusz 
Jankowiak

F E r M A  K o Ł A C Z K o W I C E
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F1 NAIMA 2.0 to  najważniejszy produkt 
w ofercie firmy. Loszki te cechuje plenność, 
wysoka masa urodzeniowa i przeżywalność 
prosiąt, niskie koszty produkcji prosiąt (po-
bór paszy/prosię odsadzone) oraz długa 
użytkowość rozpłodowa. Hodowcy podkre-
ślają także jej bezobsługowość i łatwe wy-
proszenia. Najlepsi wg producenta, prze-
kraczają wynik 34 prosiąt od lochy w roku.
F1 NAIMA 2.0 to  efekt programu selekcji 
uruchomionego w  2014 roku. W  jego re-
zultacie locha została udoskonalona, po-
prawiony został szereg wskaźników klu-
czowych z  punktu widzenia ekonomiki 
hodowli. M.in. średnioroczny postęp u lo-
chy zaobserwowany dla plenności to +0,4 
prosiaka na miot (14,5 na miot). Tak samo, 
jeśli chodzi o wskaźnik odsadzenia, wzrost 
+ 0,4% (13,3 na miot). Pierwsze lochy no-
wej generacji – z  francuskich hodowli -, 
są już na polskich fermach i zbierają pozy-
tywne opinie hodowców. To  wzrost zainte-
resowania lochą NAIMĄ stoi za  inwestycją 
w Kołaczkowicach.

– Popyt na  F1 NAIMA 2.0 przekracza na-
sze aktualne możliwości podażowe – uza-
sadniał w  swoim wystąpieniu Stanisław 
Niemyjski Prezes Zarządu Choice Ge-
netics Polska – Dlatego cieszymy się bar-
dzo, że kolejna ferma dołączyła do naszych 
obiektów reprodukcyjnych. Doświadczenie 
hodowlane właściciela, Pana Dariusza Jan-
kowiaka stanowi gwarancję produkcji naj-
wyższej jakości loszek. F1 NAIMA 2.0 z fer-
my w Kołaczkowicach w sprzedaży znajdzie 
się już w połowie 2018 roku. – dodawał.
Wszystkie zalety nowej generacji loch, 
szczegóły programu selekcji, koncentru-
jącego się poza plennością również na po-
prawie wskaźnika FCR, przyrostach do-
bowych i  jakości umięśnienia tuszy oraz 
nowych metod oceny genomu i  systemów 
statystycznych do  analizy danych, zostały 
przedstawione przybyłym hodowcom pod-

czas prezentacji pt. „Znaczenie genetyki 
w  efektywnej produkcji świń”, którą wy-
głosił prezes zarządu Stanisław Niemyj-
ski. Zainteresowanie lochą spowodowa-
ło, że  doradcy genetyczni Choice Genetics 
jeszcze długo kontynuowali rozmowy przy 
stoisku reklamowym.
W  swoim wystąpieniu prezes Niemyjski 
zaprezentował również aktualną platfor-

Stanisław Niemyjski - Prezes Zarządu 
Choice Genetics Polska

Adam Zaleski - Dyrektor Generalny De Heus
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I N W E S T y C J E  C H o I C E  G E N E T I C S

mę badawczo-rozwojową Choice Genetics. 
Programy selekcji zarówno przy liniach 
matecznych jak i  ojcowskich skupiają się 
na  wskaźniku wykorzystania pasy [FCR], 
jakości tuszy oraz wytrzymałości i  odpor-
ności zwierząt. Szeroko przedstawiona 
została technologia badań za  pomocą to-
mografu komputerowego, którą Choice 
Genetics jako pierwsza firma genetycz-
na na świecie zaczęła stosować na ogrom-
ną skalę, obejmując nimi dziś populację 
30 000 świń. Hodowcy mieli okazję obejrzeć 
film prezentujący obrazowanie tuszy świń-
skiej skanerem komputerowym.
Następnie przyszedł czas na  wystąpienie 

Krzysztofa świątka z  firmy De Heus Pol-
ska, który reprezentował działu rozwoju 
agrobiznesu AGRA-MATIC, wspomagający 
inwestora w przejściu przez cały proces in-
westycji: od pomysłu, aż do realizacji. Spe-
cjalista ds. techniczno-inwestycyjnych De 
Heus wygłosił ciekawy wykład pod tytułem 
„Proces inwestycyjny – od pomysłu, do re-
alizacji razem z De Heus”, w którym wska-

zał pułapki inwestycji budowy i  rozbudo-
wy ferm hodowlanych oraz wskazówki jak 
je ominąć.
Kulminacyjnym punktem otwarcia fermy 

było rozlosowanie nagrody głównej knura 
EBX, oczywiście genetyki Choice Genetics. 
Poruszenie widoczne podczas losowania, 
każe domniemywać, że  dla wielu produ-
centów trzody, knur EBX był głównym ce-
lem przyjazdu. Nic dziwnego, ponieważ do-
stępny dopiero od kilku miesięcy na rynku 
polskim knur, to  światowy lider wskaźni-
ka FCR. Zainteresowanie nasieniem knura 
EBX, które od początku roku można kupić 
w  centrum genetycznym Choice Genetics 
w  Smólnikach Osieckich, rośnie z  miesią-
ca na miesiąc, a pierwsze wyniki produkcyj-
ne z  jego udziałem hodowcy oceniają bar-
dzo pozytywnie.
Hodowcą, do którego uśmiechnęło się 
szczęście podczas losowania, okazał się 
Michał Wojewódzki, prezes grupy produ-

Knura EBX wylosował Michał Wojewódzki

Knur EBX – światowy lider wskaźnika 
FCR – nagroda w konkursie

Krzysztof świątek – De Heus
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centów trzody, która… od wielu lat pracuje 
na genetyce Choice Genetics!
Producenci trzody, którzy zjechali do  Ko-
łaczkowic mieli następnie możliwość zwie-
dzenia fermy w  towarzystwie przedsta-
wicieli firm wykonawczych. Dobierając 
partnerów do  współpracy inwestor posta-
wił na sprawdzone rozwiązania i firmy bę-
dące dla niego gwarancją wysokiej jakości 
oraz profesjonalizmu w utrzymaniu najwyż-
szych standardów na fermie.
Na  nowym obiekcie inwestor zdecydował 
się wdrożyć program żywienia na  sucho, 
który opracowała firma De Heus, od  25 
lat wspierająca rozwój polskiego rolnic-
twa oraz oferująca rozwiązania żywieniowe 
i  biznesowe „szyte na  miarę” potrzeb ho-
dowców. Ten producent pasz będzie zaopa-
trywał obiekt w  pasze pełnoporcjowe dla 
loszek hodowlanych, loch prośnych i  kar-
miących oraz prestartery odsadzeniowe 

i poodsadzeniowe dla prosiąt.
W  zakresie wyposażenia 
technicznego inwestor sko-
rzystał z  oferty firmy Po-
lnet, która wyposażyła fer-
mę w  najnowsze technologie 
i  rozwiązania produkcyjne. 
W  sektorze krycia zwierzęta 
będą utrzymywane na  rusz-
cie betonowym i posadzce be-
tonowej, na porodówce w sys-
temie bezściółowym, na  tzw. 
pełnym ruszcie, a  na  odcho-
walni na  ruszcie plastyko-
wym. W całym budynku pasza 

zadawana jest automatycznie, paszocią-
giem, a wentylacja posiada płynną regula-
cję pracy wentylatorów Multifan. Powietrze 
do sektorów dostaje się z zewnątrz budyn-
ku, dodatkowo zastosowano system jego 
schładzania. Na  porodówce oprócz ogrze-
wania miejsc dla prosiąt systemem wod-
no-podłogowym, zamontowano dodatkowo 
system nagrzewnic.

Ogromny nacisk położono na  bioasekura-
cję. Cały kompleks został szczelnie ogro-
dzony. Wejście do fermy odbywać się będzie 
poprzez śluzy sanitarne. Opiekę weteryna-
ryjną sprawował będzie wybitny specjalista 
z zakresu chorób trzody chlewnej dr Marian 
Porowski. Dzięki zastosowaniu systemu 
centralnego mycia, dostarczonego przez 
firmę Czysta Polska z Tarnowa Podgórne-
go możliwe jest mycie kilku pomieszczeń 
w różnych budynkach w tym samym czasie, 
co ma istotne znaczenie przy tygodniowym 

systemie produkcji, dlatego też we wszyst-
kich pomieszczeniach zostanie wdrożona 
zasada CPP – CPP.

– Zastosowane rozwiązania technologicz-
ne, zootechniczne oraz weterynaryjne gwa-
rantują nie tylko doskonałe wyniki produk-
cyjne i dobrostan właściwy poszczególnym 
grupom zwierząt, ale nade wszystko naj-
wyższe z możliwych standardy ochrony śro-
dowiska. To jeden z ważniejszych aspektów 
tej inwestycji. – dodaje inwestor Dariusz 
Jankowiak.

Do  dyspozycji hodowców byli również 
przedstawiciele firm: Kanus [m.in. zbiornik 
na  gnojowicę oraz fundamenty żelbetowe 
pod silosy i pod zbiornik na wodę.], Wiązary 
Burkietowicz [montaż 5000 m2 konstrukcji 
dachu], recticel Polska [płyty termoizola-
cyjne], ProInvest [m.in. zestawy hydrofo-
rowe; przepompownie gnojowicy; układy 
mieszające gnojowicy], Czysta Polska [sys-
tem centralnego mycia].

– Jestem zadowolony z  doboru partne-
rów w  nowym obiekcie hodowlanym – ko-
mentuje Stanisław Niemyjski z Choice Ge-
netics – Gwarantują, że  proces hodowli 
będzie niezwykle efektywny, a w rezultacie 
otrzymamy materiał hodowlany najwyższej 
jakości. Zrealizowany zostanie najważniej-
szy cel nowej chlewni. – dodaje.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

izolacje
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Jak zadbać o prosięta? 
– stosowanie paszy typu prestarter dla zapewnienia 
prawidłowego odchowu młodych zwierząt 

20 kwietnia w Kołaczkowicach otwarto nową fermę reprodukcyjną. 
Zwierzęta zostały objęte programem żywienia De Heus dobranym 
pod kątem pobrania i genetyki. Prosięta żywione będą paszami 
typu prestarter: romelko Power, Mammy Perfect, Mammy Pro 
Perfect, zapewniającymi prawidłowy odchów prosiąt, który  
jest najtrudniejszym etapem produkcji świń, gdyż wymaga 
specjalistycznej wiedzy, dużego zaangażowania i umiejętności 
obserwacji. 

Aby wprowadzić odpowiedni program ży-
wienia bardzo ważną rolę pełni analiza sy-
tuacji na fermie, m.in. potrzeb danej gene-
tyki oraz celów hodowlanych fermy. W tym 
celu doradca żywieniowy odbywa wiele spo-
tkań, z  właścicielem (w  przypadku fermy 

w  Kołaczkowicach – z  Panem Dariuszem 
Jankowiakiem), a  także często z  doradcą 
genetycznym. Niezmienny jest jednak fakt, 
że odchów ma duży wpływ na kolejne eta-
py produkcji, ponieważ problemy pojawiają-
ce się w tym okresie wpływają na całe życie 

przyszłego tucznika. By  pomóc zwierzę-
tom przejść krytyczny moment odsadzenia 
w  łagodny i bezpieczny sposób, zapewnia-
jąc im dobry start warto stosować prestar-
tery, które pomagają prosiętom:

n Przeżyć
Pobranie składników pokarmowych przez 
prosięta ssące może być czynnikiem limi-
tującym, ponieważ średnia wielkość mio-
tu rośnie na całym świecie. Preparaty mle-
kozastępcze są  dobrym źródłem energii 
w  pierwszych dniach po  urodzeniu (1- 12 
dni). Stosowanie wczesnych prestarterów 
może poprawić wskaźnik przeżywalności 
przed odsadzeniem i  ograniczyć stosowa-
nie zastępczych lub sztucznych mamek.

n rosnąć
Stosowanie wczesnych prestarterów 
w  pierwszych dniach po  urodzeniu (1-12 
dni) w  połączeniu z  podawaniem stałego 
prestartera (od 5 dnia życia do odsadzenia) 
poprawia pobranie suchej masy (SM) przed 
odsadzeniem. Wyższe pobranie SM przed 

P R O G R A M  Ż Y W I E N I O W Y

F E r M A  K o Ł A C Z K o W I C E
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odsadzeniem poprawia przyrost prosięcia 
przed i po odsadzeniu.

n Nauczyć się trawić
Podawanie paszy stałej ssącym prosiętom 
w okresie przed odsadzeniowym ma pozy-
tywny wpływ na  rozwój układu pokarmo-
wego, poprzez stymulowanie enzymów tra-
wiennych, a także zwiększenie powierzchni 
kosmków jelitowych. Wyższe pobranie su-
chej masy przed odsadzeniem jest potrzeb-
ne w  celu zwiększenia absorbcji skład-
ników pokarmowych w  jelicie cienkim 
po odsadzeniu.

n Nauczyć się jeść
Zadanie paszy stałej od  młodego wie-
ku (od  5 dnia i  później) jest konieczne dla 
wykształcenia rozwoju odruchu jedzenia 
u  młodych prosiąt. Pobranie prestartera 
przez prosię w pierwszym tygodniu po uro-
dzeniu jest niskie (tylko kilka gramów), ale 
wczesny kontakt z paszą i karmnikiem, po-
łączony z  silnym odruchem poznawczym 
wokół koryta daje lepsze pobranie paszy 
przed odsadzeniem. Pobieranie prestarte-
ra przez prosięta umożliwia im osiągnięcie 
właściwych przyrostów oraz uzupełnia nie-
dobory mleka matki.

n Nauczyć się pić
W  okresie odsadzenia, zarówno prosięta 
ssące jak i odsadzone mają wysokie zapo-
trzebowanie na  świeżą i  czystą wodę. Je-
dzenie i picie są ze sobą powiązane, ponie-
waż prosięta zwykle piją w trakcie jedzenia. 
Im więcej prosiąt je  przed odsadzeniem 
tym wcześniej prosięta nauczą się pić wodę 
ze smoczków.

Naturalne włókno dla 
lepszych wyników
Warto pamiętać, aby w  paszach dla naj-
młodszych zwierząt nie zabrakło natural-
nego włókna, np.  Nutricell. To  100% na-
turalne, nowoczesne, nierozpuszczalne 
włókno, mające bardzo pozytywny wpływ 
na prosięta, które dzięki niemu lepiej radzą 
sobie z presją patogenów oraz osiągają lep-
sze wyniki w okresie poodsadzeniowym.
Dodanie odpowiedniego włókna do prestar-
terów zwiększa czas pasażu treści pokar-
mowej przez przewód pokarmowy przez 
co  zwiększa się absorbcja składników po-
karmowych. Włókno ma  również wpływ 
na  dojrzewanie przewodu pokarmowego, 
sprawiając, że prosię jest już przygotowane 
do wyzwań, które czekają na nie w okresie 
poodsadzeniowym. Ten proces zwany jest 

aklimatyzacją przewodu pokarmowego, 
prowadzącą do efektywnego wykorzystania 
paszy oraz osiągania najlepszego wzrostu 
w okresie przejścia zwierząt na  tuczarnie. 
Włókno pokarmowe pomaga prosięciu tak-
że w walce z infekcjami bakteryjnymi, taki-
mi jak biegunka poodsadzeniowa. Odbywa 
się to poprzez zwiększenie populacji Lacto-
bacillus w jelicie cienkim. Są one traktowa-
ne jako swoiste bakterie i pomagają uporać 
się z problemami biegunki prosiąt. Pewne 
frakcje włókna zwiększają również ilość ko-
smków jelitowych.

odpowiedni prestarter
Każde prosię ma  swoje specyficzne po-
trzeby, chcąc je  zaspokoić firma De Heus 
posiada w  swej ofercie, różne prestarte-
ry w  obrębie linii Romelko oraz Mammy. 
Ich zadaniem jest przeprowadzenie prosiąt 
przez okres odsadzenia bardzo delikatnie 
i  spokojnie, jako silne i  zdrowe zwierzęta 
przygotowane do osiągania wysokich przy-
rostów w  późniejszych fazach tuczu, po-
zwalając producentowi na  osiągnięcie wy-
sokiej marży w momencie sprzedaży.

Więcej informacji u doradców żywieniowych De Heus oraz na stronie: 
www.deheus.pl i www.wiedza.deheus.pl
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Inseminacja loch, czy krycie 
naturalne…

N O W O C Z E S N A  I N S E M I N A C J A

Praktyka terenowa pokazuje, że są jeszcze hodowcy, którzy do re-
produkcji wybierają metodę krycia naturalnego. Dlatego warto raz 
jeszcze odpowiedzieć na pytanie: „Inseminacja, czy krycie natu-
ralne? ”. Co jest lepsze z punktu widzenia ekonomicznego, i która 
z tych metod zapewnia wyższe wyniki produkcyjne oraz dlaczego? 
Najlepszym sposobem jest obiektywne przeanalizowanie plusów 
i minusów oraz dodatkowe zestawienie wyników analizy ze specy-
fiką własnej produkcji, możliwościami technicznymi i finansowymi. 
Zakup nasienia z zewnątrz niesie ze sobą tyle korzyści produkcyj-
nych, że jestem przekonana, iż powyższe wątpliwości zostaną raz 
na zawsze rozstrzygnięte!

KRYCIE NATURALNE
Zacznijmy od plusów krycia 
naturalnego loch
Dobrze prowadzone, zdrowe i  utrzymywa-
ne w  optymalnych warunkach knury, za-
pewniają przy każdym kryciu bardzo dobrą 
dawkę ejakulatu
 »  przy prawidłowym rozplanowaniu ilości 

knurów i ich użytkowania, krycie loch 
możemy przeprowadzić prawie w każ-
dym momencie

 »  krycie naturalne mniej ingeruje w drogi 
rodne samicy, nie tworząc stanów zapal-
nych lub zranień, które mogą powstać 
przy nieumiejętnym wprowadzeniu kate-
tera

Dość oczywiste zalety krycia naturalnego, 
wymagają jednak zestawienia z  jego ogra-
niczeniami i  wymogami determinującymi 
jego skuteczność. Tu  niestety sprawa się 
komplikuje.

ograniczenia metody 
krycia naturalnego
Przede wszystkim krycie knurem trwa dłu-
żej niż inseminacja. Oznacza to, że  trze-
ba zarezerwować dużo więcej czasu, a przy 
licznych grupach technologicznych zwie-
rzętom trzeba zapewnić jeszcze odpowied-
nio dużo miejsca do  kopulacji. Kwestie te 
zwłaszcza na dużych fermach mają istotne 
przełożenie ekonomiczne.

Z doświadczenia ponadto wiem, że na fer-
mach z  kryciem naturalnym nie ma  pracy 
z grupami technologicznymi, a zalety praca 
w grupach są powszechnie znane:
 »  zwiększenie wydajności pracy bez zwięk-

szania zatrudnienia
 » efektywniejsze wykorzystanie czasu 

pracy, dzięki planowaniu i rytmiczności 
zadań

 » łatwiejsze i szybsze przeprowadzenie za-
biegów profilaktycznych oraz leczniczych

 » łatwiejsze stosowanie zasady „całe 
pomieszczenie pełne – całe pomiesz-

czenie puste”
 » łatwiejsze prowadzenie dokumentacji 

stada i w efekcie wiarygodniejsze porów-
nywanie wyników

 » gotowe do sprzedaży liczne grupy zwie-
rząt w jednym wieku i wadze, zwiększa-
jące siłę przetargową

Idźmy dalej. W  systemie krycia natural-
nego przyjmuje się, że  jeden knur przy-
pada na  15 – 20 loch. W  gospodarstwach 
z  większą liczbą loch, potrzebna jest więc 
zwiększona odpowiednio liczba knurów. 
Ma  to  oczywiście swoje konsekwencje fi-
nansowe.

Gdy decydujemy się na  krycie naturalne 
musimy zaopatrzyć się w reproduktory od-
powiedniej jakości, a  wysokowydajny knur 
terminalny kosztuje od 3 500,00 zł do kilku-
nastu tysięcy złotych. Dodatkowo, aby kry-
cia były skuteczne, knury muszą być od-
powiednio żywione, co  podnosi koszty tej 
metody reprodukcji.

Warunkiem sukcesu przy kryciu natural-
nym jest też odpowiedni wiek knurów oraz 
intensywność ich użytkowania. Pamiętaj-
my, że aby maksymalnie wykorzystać po-
tencjał genetyczny knurów terminalnych 
(mięsnych), nie powinny być one wyko-
rzystywane dłużej niż 2 lata. Stare knu-
ry przekazują więcej wad (np.: przepukliny 
mosznowe), ponadto skuteczność insemi-
nacji i plenność z wiekiem się obniżają. Wy-
miana knurów to znowu koszty.

Co się dzieje, gdy nie remontujemy stada 
knurów? Moja praktyka terenowa pokazu-
je, że  knury często użytkowane są  ponad 
3 lata, a znam przypadki, że nawet dłużej. 
Efekt jest taki, że  „pozorne” oszczędza-
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nie na kupnie młodego pełnowartościowe-
go knura, przynosi ogromne straty ekono-
miczne w dalszej hodowli.

Najgorszą z  opcji, z  jaką niestety nadal 
spotykam się w terenie, jest zaopatrywa-
nie się w knury z tuczarni. Są to zazwyczaj 
mieszańce i ich przekazywanie cech nie jest 
takie wprost, jak byśmy chcieli. W tej sytu-
acji nie dziwmy się, gdy tuczniki po  takich 
„wynalazkach” mają rozrzucone parametry 
tuczowe, różne tempo wzrostu i różnorod-
ną konstytucję.

Widziałam niejedną fermę, która w pierw-
szym roku takiej „samozwańczej” pracy 
hodowlanej była zadowolona, ale w  ciągu 
dwóch kolejnych lat poniosła tak wysokie 
straty ekonomiczne, że  producenci szybko 
wracali do knurów terminalnych z zakupu. 
Należy przy tym pamiętać, że poprawianie 
błędów i powrót do efektywnej hodowli świń 
zabiera dużo czasu.

Wracając do  krycia naturalnego to  bar-
dzo poważnym problemem tej metody re-
produkcji są  choroby przenoszone drogą 
płciową. Przykładami takich chorób są:
 » pałeczka ropy błękitnej
 » chlamydioza
 » czy nieustabilizowany PrrS

Choroby te szybko się rozprzestrzeniają 

i powodują bardzo niską skuteczności inse-
minacji. Leczy się je oraz stabilizuje długo, 
a  w  skrajnych przypadkach jedynym roz-
wiązaniem jest depopulacja stada.

Wykorzystując knury terminalne w  kryciu 
naturalnym trzeba stale monitorować ich 
zdrowie i  podawane leki. Każdy problem 
zdrowotny odbija się na  produkcji plemni-
ków. Spermatogeneza trwa 6 tygodni i jeże-
li dzisiaj mamy problemy z knurem, to na-
sienie nie nadaje się do  wykorzystania 
przez kolejnych 6 tygodni. Może to stwarzać 
problemy w organizacji produkcji, co znowu 
będzie miało swoje rezultaty w pogorszeniu 
efektywności produkcyjnej.

Należy także uważać z podawaniem leków, 
bo  wiele z  nich powoduje okresową bez-
płodność knurów. Wniosek jest taki, że przy 
kryciu naturalnym czysta matematyka 
w zaopatrzeniu się w knury nie wystarcza. 
Musimy przy tej metodzie dysponować „za-
pasowymi” zwierzętami, a dodatkowe zwie-
rzęta, to dodatkowe koszty.

Zdarza się, że choroba obejmuje nam całe 
stado, w tym również knury, hodowca mimo 
wszystko musi wspomagać się insemina-
cją za pomocą nasienia zakupionego w sta-
cji unasieniania. Przyjrzyjmy się zatem te-
raz tej metodzie.

INSEMINACJA
Inseminacja (tzw. sztuczne unasiennianie), 
czyli zapłodnienie lochy nasieniem pobra-
nym od knura, wprowadzanym do  jej dróg 
rodnych za pomocą pipety (katetera), to co-
raz częstsze wsparcie w  nowoczesnej ho-
dowli świń.

W tej metodzie reprodukcji należy rozgrani-
czyć dwa rodzaje inseminacji:
 » inseminacja nasieniem własnej produkcji
 » inseminacja nasieniem z zakupu ze sta-

cji unasieniania loch

Inseminacja nasieniem 
z własnej produkcji
Jeżeli jako hodowcy decydujemy się na in-
seminację nasieniem z własnej produkcji 
to musimy się liczyć z  tym, że problemy 
z  knurami mogą być podobne, jak przy 
utrzymywaniu knurów przy kryciu natu-
ralnym.

Niestety dla indywidualnych hodowców za-
kup nowych knurów terminalnych bardzo 
dobrej jakości i  tak często, jak to  jest wy-
magane, jest zbyt kosztowny i są to kosz-
ty nieadekwatne do  potencjalnych korzy-
ści. Oznacza to, że na takiej fermie postęp 
genetyczny jest w  rezultacie „zamrożo-
ny”. Co  więcej, nowe generacje zwierząt 
nie tylko reprodukują stare problemy, ale 
po  prostu obniża się także ich wydajność 
produkcyjna.

Także koszty wytwarzania nasienia 
na  mniejszych fermach nie są  atrakcyjne. 
Ponadto terenowe laboratoria, opłacalne 
są  tylko przy dużych fermach, a  oceniane 
są w nich tylko zagęszczenie ejakulatu i ży-
wotność plemników, bez możliwości oce-
niania wad budowy plemników i ich ruchu, 
co  istotnie wpływa na  plenność i  skutecz-
ność zabiegu inseminacji.

Inseminacja nasieniem z zakupu
Popularność inseminacji nasieniem z  ze-
wnątrz, jako elementu profesjonalizacji 
produkcji trzody w Polsce stale rośnie. 

Nowoczesny system oceny nasienia IVOS II CASA daje pewność, że dawki są właściwie 
przygotowane, nasienie jest płodne, gwarantuje również powtarzalność jakości 

N o W o C Z E S N A  I N S E M I N A C J A
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Powodzenie tej metody reprodukcji należy 
rozpatrywać w czterech aspektach:
 »  postępu genetycznego
 »  bezpieczeństwa zdrowotnego
 »  jakości nasienia
 »  możliwości doboru nasienia odpowied-

nio do celu hodowlanego

Postęp genetyczny
Najważniejszą zaletą inseminacji nasie-
niem zakupionym ze stacji unasieniania jest 
postęp genetyczny. Nie zapominajmy, że on 
się cały czas dokonuje. Właściwie prowa-
dzony remont w  stadzie i  właściwy dobór 
oraz zmienność knurów inseminacyjnych 
przekładają się na  lepsze efekty ekono-
miczne w produkcji świń. Badania wykaza-
ły, że w hodowlach, realizujących optymal-
ny poziom brakowania stada na poziomie 
45%, odnotowuje się: lepszy współczynnik 
spożycia paszy (-0,05), zwiększoną sku-
teczność krycia (+ 3%) oraz lepszą produk-
tywność w  przeliczeniu na  lochę (+0,68) 
w stosunku do średniej. Każda kolejna ge-
neracja zwierząt zawiera mikrozmiany ja-
kościowe, większy potencjał produkcyjny, 
który właściwie wykorzystany, przekłada 
się na znaczące korzyści ekonomiczne.

Pamiętajmy więc, że wykorzystując nasie-
nie najlepszych jakościowo knurów można 
zmniejszyć opóźnienie genetyczne stada, 
poprawić efektywność i  opłacalność pro-
dukcji!

Bezpieczeństwo zdrowotne
Zabieg inseminacji znacząco ograni-
cza ryzyko przeniesienia chorób zakaź-
nych. Gwarantują to restrykcyjne standardy  
bio-bezpieczeństwa na stacjach. Pobierane 
nasienie przechodzi wszechstronne bada-
nia na obecność czynników chorobowych.

Profesjonalna stacja unasieniania do  każ-
dej porcji nasienia knura terminalnego do-
łącza dokumentację zawierającą następu-
jące dane:
 » datę pobrania
 » rasę knura
 » od jakiego knura zostało pobrane na-

sienie
 » rodzaj szczepień, jakie przeszło zwierzę

Stacje korzystają ponadto z wysokiej klasy 
rozpuszczalników umożliwiających trans-
port i przechowywanie nasienia.

Jakość nasienia
Przewagą stacji genetycznych oferują-
cych nasienie nad jego własną produkcją, 
jest gwarancja wysokiej jakości nasienia. 
Na  stacjach odbywa się użytkowanie knu-
rów w  odpowiednim wieku oraz regular-
nie się je  wymienia. Stacje prowadzą sta-
łą i wielowymiarową kontrolę ejakulatu pod 
kątem koncentracji plemników, jakości ich 
ruchu i  żywotności. Renomowane centra 
genetyczne korzystają ponadto z nowocze-
snych aparatur, gwarantujących powtarzal-
ność jakości nasienia w każdej porcji.

Na  przykład na  stacji unasieniania loch 
należącej do  Choice Genetics, wymienia 
się każdego roku całą populację knurów 
terminalnych, tj. 180 sztuk. Stacja, jako je-
dyna w  Polsce korzysta z  technologii po-
bierania nasienia Collect’Or i oceny nasie-
nia IVOS II CASA, które minimalizują błędy 
ludzkie przy pobieraniu i  ocenianiu nasie-
nia. System pozwala nam ocenić takie pa-

rametry ruchliwości plemników jak: cał-
kowitą drogę odbytą w  jednostce czasu, 
drogę przebytą ruchem prostoliniowym, 
amplitudę bocznych wychyleń główki i licz-
bę jej przemieszczeń. Parametry te wyka-
zują istotny związek z  wielkością miotu. 
Dużo bardziej precyzyjną metodą liczenia 
niż powszechnie stosowaną fotokoloryme-
trem, bada się także koncentrację ejaku-
latu. W  każdym analizowanym ejakulacie 
oceniana jest morfologia plemników, dzięki 
czemu wiemy ile jest plemników potencjal-
nie zdolnych do zapłodnienia. System daje 
pewność, iż dawki nasienia są  właściwie 
przygotowane, a samo nasienie jest płodne.

Dobór nasienia do celu hodowlanego
Dzisiejsza koniunktura na rynku trzody wy-
maga od hodowców wyrównania oraz tucz-
ników o  odpowiednich parametrach. Tyl-
ko duże, profesjonalne stacje unasieniania 

są w stanie podążać za tymi wymogami. Re-
gularnie zakupują knury, wymieniają wieko-
we młodymi, a dzięki analizom rynku, dopa-
sowują genetykę do potrzeb odbiorców.

Zakupując nasienie ze  stacji genetycznej 
i  korzystając z doradztwa specjalistów lub 
własnej wiedzy, producent trzody może do-
brać nasienie świń różnych ras w zależno-
ści od celów hodowlanych [produkcja mię-
sa kulinarnego, jakościowego lub mięsa 
do przemysłowego przetwórstwa] oraz po-
siadanych warunków środowiskowych. Ho-
dowca dzięki temu zyskuje większą kontro-
lę nad prowadzoną produkcją.

Podsumowanie
Jako Choice Genetics rekomendujemy 
jednoznacznie wykorzystywanie insemi-
nacji nasieniem z  centrum genetyczne-
go, jako najlepszej metody zapładniania 
loch. To najefektywniejsza metoda repro-
dukcji dla każdej fermy, a  zwłaszcza dla 

obiektów o  przemysłowym charakterze 
hodowli. Pozwala korzystać z postępu ge-
netycznego, którego wpływ dla efektyw-
nej produkcji świń jest kluczowy, pozwala 
w krótkim czasie skutecznie inseminować 
wiele loch jedną porcją wysokojakościo-
wego ejakulatu, i  pozwala na  ustawienie 
hodowli w  grupy technologiczne, co  po-
prawia wydajność oraz  jakość pracy przy 
zwierzętach.

Jeżeli jednak jakiś hodowca korzystniej 
ocenia metodę krycia naturalnego, to zale-
cam, by przy pierwszych pojawiających się 
odchyleniach od oczekiwań, nawet niewiel-
kich, wspomagać się wysokojakościowym 
ejakulatem ze stacji pozyskiwania nasienia.

 Olga Kamińska 
Doradca ds. Produkcji Choice Genetics



Chusteczki higieniczne 
do pielęgnacji loch
Ilość: 900 szt.

Kateter GEDIS Kateter PREFER

Katetery inseminacyjne 
o różnych adapterach

Kateter do 
inseminacji 
poza szyjkę 
macicy. 

Chusteczki higieniczne 
do pielęgnacji loch
Ilość: 70 szt.

Żel inseminacyjny
Poj. 500 lub 1000 ml

Żel inseminacyjny 
z aplikatorem
Poj. 220 ml

Centrum Pozyskiwania Nasienia
Smólniki Osieckie
62-613 Osiek Mały

tel. +48 504 047 349
tel. +48 504 047 577
e-mail: cpn@choice-genetics.com 

• saszetka 85 ml – z kateterami do inseminacji płytkiej (do szyjki macicy), dla 
wieloródek i loszek, katetery spiralne, katetery oliwki.

• saszetka 40 ml – do inseminacji tzw. głębokiej (poza szyjkę macicy), 
z kateterem dostosowanym do tej metody. Kateter dostępny jest z kaniulą 
specjalnie dopasowaną do saszetki, posiadającą na końcu dwa otwory 
na bokach, co umożliwia równomierne rozlanie nasienia do rogów macicy.

• kateter GEDIS 85-90 ml – zespolony ze zbiorniczkiem na nasienie. 
Inseminacja następuje automatycznie, po podgrzaniu nasienia w drogach 
rodnych samicy.

• kateter PREFER 85-90 ml – jest tańszą alternatywą dla katetera GEDIS, 
o podobnej zasadzie działania.

Prowadzimy sprzedaż następujących dawek inseminacyjnych:

Nowość!

Oferta akcesoriów 
inseminacyjnych


