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Dwadzieścia lat minęło, jak ... 
żu z fermy Pana jerzego Stopy. hodowca, 
który od 15 lat prowadzi hodowlę w opar-
ciu o loszkę NAIMA, dokonał na fermie po-
równania naszej genetyki oraz duńskiej. 
O jej wyniku możecie poczytać na str. 12.

Kolejny z  dowodów na  przewagę jako-
ściową lochy NAIMA 2.0 to  opublikowane 
niedawno przez czołowego francuskiego 
producenta pasz porównanie tamtejszych 
wyników hodowlanych na  fermach stosu-
jących różne mateczne materiały genetycz-
ne. Badania pokazały, że NAIMA 2.0 potra-
fiła wypracować zysk większy o 200 euro/
szt., w porównaniu do loch innych genetyk. 
Ten reportaż znajdziecie na str. 6 bieżącego 
wydania Przewodnika.

Dziś popyt na lochę NAIMA 2.0 przera-
sta nasze aktualne możliwości sprzedażo-
we. Po raz pierwszy w historii to hodowcy 
do nas dzwonią z pytaniem o możliwość do-
staw, a my słuchamy skarg, kiedy nie mo-
żemy zrealizować zamówień. To  przykra, 
ale jedyna łyżka dziegciu w  tym rocznico-
wym roku.

NAIMA 2.0 jest bohaterką wielu innych 
artykułów Przewodnika. Na  majowym se-
minarium redakcji TOP AGRAR zatytuło-
wanym: „Doskonalenie produkcji świń 
w dobie ASF”, miałem przyjemność zapre-
zentować wykład pt. „Efektywna locha – 
co to znaczy? ”. Temat spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Nic dziwnego, bowiem 
czynników efektywnościowych, które mają 
wpływ na wynik finansowy hodowli loch jest 
kilkadziesiąt. Kluczowym przesłaniem mo-
jego wystąpienia była uwaga, że  działal-
ność hodowlana nie ma  na  celu bicia re-
kordów, ale przynoszenie zysków. Warto 
by hodowcy zawsze o tym pamiętali. O se-
minarium piszemy na str. 18.

Zawsze przy okazji takich spotkań przy-
pominam hodowcom, że nie są sami w co-
dziennej pracy. W wypracowywaniu wspo-
mnianych zysków bardzo chętnie pomogą 
specjaliści z  sekcji MUltISErWIS-u  Cho-
ice Genetics. Jednostka doradców, prak-
tyków od  genetyki, żywienia, rozrodu, or-
ganizacji produkcji i  weterynarzy. Zespół 
utworzyliśmy w  2005  r., a  jego celem jest 
poprawa wyników hodowlanych na fermach 

naszych klientów. jesteśmy jedyną firmą 
genetyczną, która świadczy usługi wspar-
cia hodowców w  takim zakresie. Niemal 
codziennie udowodniamy, że  wyniki pro-
dukcyjne można poprawić w  każdym ob-
szarze.

W rocznicowym roku tyle się dzieje, że … 
nie ma czasu na świętowanie. Mimo sytu-
acji z ASF przeprowadziliśmy wiele zasie-
dleń. O niektórych z nich przeczytacie na 
str. 14-17.

W  ostatnim czasie wzięliśmy ponad-
to udział w  wielu ważnych wydarzeniach. 
Dziękuję w  tym miejscu redakcji TOP AG-
RAR za  możliwość udziału jako prelegent 
na  spotkaniach z  hodowcami w  ramach II 
Forum Rolników i Agrobiznesu oraz wspo-
minanym już seminarium. Byliśmy tak-
że partnerem kolejnej edycji konkursu Ho-
dowca Roku, spotykaliśmy się wreszcie 
z hodowcami na targach i warsztatach.

A na poziomie globalnym? Tu też się dzie-
je! Choice Genetics opracował nową stra-
tegię sprzedaży, która wdrażana będzie je-
sienią. Miałem przyjemność być częścią 
międzynarodowego zespołu, który ją  przy-
gotowywał w odniesieniu do obszaru Europy. 
Przyjęte na lata 2017 – 2022 cele w obszarze 
sprzedaży, a  zwłaszcza badań naukowych 
są imponujące. Wkrótce przekonają się o tym 
i polscy producenci trzody oraz… nasza kon-
kurencja z obszaru genetyki.

Bieżący rok to  kolejny stojący pod zna-
kiem ekspansji w  Chinach. Inwestycje 
w nowe stacje pozyskiwania nasienia i fer-
my selekcyjne przybliżają nas oraz spółkę 
hANSWINE do  realizacji ambitnego celu 
produkowania w  2025 roku 30  000  000 
tuczników w  oparciu o  genetykę Choice 
Genetics! Dwadzieścia lat temu w  takie 
prognozy bym nie uwierzył, a  dziś jestem 
pewien, że  zostaną zrealizowane. Więcej 
o inwestycjach w Chinach poczytacie na str. 
8. Zwiększamy ponadto skutecznie rynko-
wy udział na pozostałych rynkach, zwłasz-
cza w Ameryce Łacińskiej. O tym na str. 9.

Z przyjemnością zapraszam do lektury 
całego wydania przewodnika.

Dr Stanisław Niemyjski 
Prezes Zarządu Choice Genetics Polska

Szanowni ho-
dowcy, to  wyda-
nie Przewodni-
ka w  Nowoczesnej 
Hodowli traktuje-
my nieco senty-
mentalnie. 20 lat 
temu, w 1998 roku 
zarejestrowana 
została w  sądzie 
g o s p o d a r c z y m 

spółka, będąca polskim oddziałem Pen Ar 
lan, europejskiego lidera w  zakresie ge-
netyki trzody chlewnej. I  choć działalność 
handlową prowadziliśmy już od  1996 roku, 
to właśnie moment formalnego utworzenia 
spółki jest dla nas cezurą, do której się od-
nosimy.

Pen Ar lan był wówczas jedną z najbar-
dziej zaawansowanych firm genetycznych 
w Europie. Spółka rozwijała ambitne i inno-
wacyjne programy hodowlane, dokonywa-
ła skokowych postępów w zakresie jakości 
mięsa kulinarnego, odporności zwierząt, 
czy szybkości tuczu, stosowała nowoczesne 
techniki badań. Była to  jakość rewolucyj-
na, która robiła różnicę. Te ważne dla mnie 
osobiście okoliczności z roku 1998 wspomi-
nam na stronie 4.

W  tym miejscu chciałbym szczególnie 
polecić wywiad na  str. 11 z  Wojciechem 
Mrozem, właścicielem rolno-spożywczej 
„Grupy MrÓz”, którego fermy zasiedla-
my od 1996 roku! Ten renomowany produ-
cent wędlin i powszechnie szanowany rol-
nik, kupuje naszą genetykę już od  ponad 
20 lat! To dla nas najwyższa oznaka uzna-
nia! ostatnie zasiedlenie na  1650 szt. lo-
szek NAIMA i redone zrealizowaliśmy je-
sienią ub. r. Przy okazji panu Wojciechowi 
życzę powodzenia w realizacji najnowszego 
przedsięwzięcia, produkcji dań gotowych, 
w nowo otwartym zakładzie przetwórczym.

Czuję ogromną osobistą satysfakcję, 
że dziś nadal nasze zwierzęta, już jako ge-
netyka Choice Genetics, robią różnicę.  
NAIMA 2.0, locha czwartej już generacji, 
wprowadzona na rynek polski w ub. r. odno-
towuje świetne wyniki i zbiera bardzo dobre 
opinie hodowców. zapraszam do  reporta-
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zowane przez Pen Ar Lan opracowane były 
w taki sposób, aby rozwiązywać konkretne 
problemy hodowców oraz wyzwania defi-
niowane przez przemysł mięsny. To firma, 
która stoi m.in. za odkryciem genu RN- od-
powiadającego za  straty podczas gotowa-
nia. Była to  jakość rewolucyjna, a świado-
mość, że mogę przyczynić się do poprawy 
stanu hodowli trzody w Polsce była magne-
tyzująca.

Czy było coś co Pana zaskoczyło na po-
czątku?

Zaskoczeniem było to, że  musieliśmy 
walczyć z  przywiązaniem do  tradycyjnych 
polskich ras, z  brakiem zaufania dla za-
granicznej genetyki. Mimo, że  mieliśmy 
świetne świnie to sprzedaż w początkowym 
okresie nie rozwijała się tak szybko, jak się 
tego spodziewałem. Jako młody człowiek 
nie mogłem zrozumieć tego odrzucania 
ewidentnych korzyści ekonomicznych. Tego 
niestety nie uczyli na uniwersytecie. Kolej-
ne zrealizowane zasiedlenia jednak pro-
centowały czymś co  dziś określa się mia-
nem word-of-mouth, czyli rekomendacjami 
samych producentów. Pamiętam, że  by-
wałem zdziwiony, że  dzwoniono do  mnie 
z miejsc w Polsce, gdzie nie mieliśmy na-
wet przedstawiciela. Tak szybko w pewnym 
momencie pozytywna wieść o naszych pro-
duktach się roznosiła. Rynek był głodny wy-
sokiej jakości zwierząt. Wyniki na fermach 
mówiły same za  siebie. Otwierało to  nam 
drogę do współpracy z kolejnymi hodowca-
mi i zakładami mięsnymi. W wielu wypad-
kach do dziś współpracujemy z producen-
tami, z początków działalności.

Pamiętam Pan pierwsze zasiedlenia?
Tego nie zapomnę nigdy, to  trochę jak 

z narodzinami dziecka. Jeszcze przed utwo-
rzeniem polskiej spółki, w 1996 roku zasie-
dliliśmy 500 lochami NAIMA fermę Koszko-
wo, należącą do „Grupy MRÓZ”. Ze względu 
na renomę hodowcy i szacunek jakim do dziś 
cieszy się wśród innych producentów, było 
jasne, że  to zasiedlenie i dobre wyniki pro-
dukcyjne przełożą się na kolejne zamówie-
nia. Z tego punktu widzenia była to niezwy-
kle stresująca transakcja, ale zakończyła się 
powodzeniem. Świnie przyjechały z Francji, 
a dokładnie z Bretanii. Ferma była świetnie 
zarządzana, uzyskiwała bardzo dobre wyni-
ki. Dość powiedzieć, że po dziś dzień zaopa-
trujemy fermy Pana Mroza w  materiał ho-
dowlany. Nasza współpraca trwa więc już 
ponad 20 lat. Jesienią ub. r. zasiedliliśmy ko-
lejny obiekt, w Kotowie, 1650 szt. oczywiście 
loszek NAIMA i Redone.

A największe przeprowadzone zasie-
dlenie?

Mieliśmy dwa takie zasiedlenia. W 2003 
roku zasiedliliśmy 2200 loszkami NAIMA 
fermę Bieganów, a  niecały rok później, 
2400 loszkami fermę Nowy Świat należą-
cą do Agro-Duda (dziś GOBARTO SA). Były 
to jednorazowe zasiedlenia stadami w róż-
nych przedziałach wagowych i  wiekowych. 
Nikt wówczas takich zasiedleń w  Polsce 
nie przeprowadzał. Było o nich głośno, po-
twierdziły naszą wysoką reputację, dbałość 
o jakość i nadały nową dynamikę sprzedaży.

Czy były jakieś kluczowe momenty 
w działalności?

Wskazałbym dwa takiego wydarze-
nia, utworzenie zespołu MULSTISERWIS
-U oraz decyzja o budowie Centrum Pozy-
skiwania Nasienia. Zespół Multiserwisu, 

Choice Genetics to  aktualnie jedna 
z  czterech największych na  świecie firm 
genetycznych. jak rozpoczęła się Pana 
przygoda z genetyką?

Katedra, na której studiowałem prowa-
dziła wiele wspólnych badań z  INRA, czyli 
francuskim Narodowym Instytutem Badań 
Rolniczych (Institut National de la Recher-
che Agronomigue), związanych ze składem 
tuszy i  jakością mięsa. W  prowadzonych 
badaniach brały udział knury hybrydowe 
P76 z  francuskiej firmy Pen Ar Lan, któ-
re miały potwierdzony genotyp w  zakresie 
RYR1 i RN- i stanowiły doskonały materiał 
do badań naukowych. Genetyka Pen Ar Lan 
była wówczas jedną z  najlepszych w  Eu-
ropie. Wykorzystywane w  różnych warian-
tach krzyżowania świń, wyróżniały się zna-
cząco na tle innych knurów, zwłaszcza pod 
względem cech dzielności tucznej i rzeźnej. 
Na  etapie końcowym pisania pracy magi-
sterskiej, poznałem dyrektora Pen Ar Lan, 
Pascala le Deut, który jak się okazało szu-
kał na  uniwersytecie osoby do  prowadze-
nia działalności hodowlano-produkcyjnej 
w  Polsce. Tak rozpocząłem staż we  Fran-
cji, który okazał się dla mnie bogatym do-
świadczeniem naukowym i przygodą, która 
zdeterminowała późniejsze wybory bizne-
sowe oraz życiowe.

zdecydował się Pan wrócić do  Polski 
i otworzyć działalność?

Pen Ar Lan był wówczas jedną z najbar-
dziej zaawansowanych firm genetycznych 
w Europie. Spółka rozwijała ambitne i inno-
wacyjne programy hodowlane, dokonywa-
ła skokowych postępów w zakresie jakości 
mięsa kulinarnego, odporności zwierząt, 
czy szybkości tuczu, stosowała nowoczesne 
techniki badań. Programy selekcyjne reali-

W genetyce dziś to historia…  
W 1998 roku zarejestrowany został oddział Pen Ar lan Polska [dziś 
Choice Genetics Polska]. o tym jak minęło te 20 lat obecności na 
krajowym rynku trzody chlewnej opowiada dr Stanisław Niemyjski 
prezes zarządu spółki.

Knur P76
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służącymi pokonaniu ASF. Wierzę, że  jego 
pochód niedługo zastanie zatrzymany.

Na  koniec proszę o  przypomnienie, 
dlaczego wybór odpowiedniej genetyki 
ma tak kluczowe znaczenie we współcze-
snej hodowli?

Zaawansowane genetycznie zwierzę-
ta dają gwarancję określonego poziomu 
wyników hodowlanych oraz dopasowania 
do  celów produkcyjnych. Oczywiście przy 
założeniu odpowiedniego poziomu zarzą-
dzania fermą i  doświadczonemu hodow-
cy. Z pomocą genetyki możemy poprawiać 
wartość genetyczną stada, kluczowe czyn-
niki jak plenność, spożycie paszy, jakość 
miotu, efektywność użytkową, odporność 
zdrowotną i  szereg innych istotnych ele-
mentów produkcyjnych. Postęp genetycz-
ny cały czas się dokonuje, hodowcy, którzy 
z  niego nie korzystają, nie przeprowadza-
ją remontów sami podcinają rentowność 
swojej hodowli. Wspomniałem już o zespo-
le MULTISERWIS-u, powołanym by  mak-
symalizować efekty produkcyjne naszych 
klientów. Tym hodowcom, którzy są otwar-
ci na  współpracę przygotowujemy założe-
nia programów żywieniowych, sprawujemy 
nadzór na ich obiektami. Razem poprawia-
my wyniki. Dziś cały zespół Choice Genetics 
liczy 25 specjalistów, z  ich wiedzy hodow-
cy korzystają coraz częściej bo widzą efek-
ty na fermach.

te 20 lat minęło, jak …?
Jak jeden dzień, aż trudno uwierzyć. 

Sukces jakim jest pozycja Choice Genetics 
na rynku polskim i ukraińskim cieszy i do-
daje nam pewności siebie w  kontaktach 
z hodowcami, ale w genetyce dziś to histo-
ria. Nas uskrzydla możliwość pracy w  fir-
mie, dla której postęp genetyczny to główny 
cel działalności, a  jego efekty widzimy co-
dziennie na fermach naszych hodowców.

Red. Choice Genetics Polska

w  innowacje technologiczne, które umoż-
liwiają szybszy postęp genetyczny. To  dziś 
procentuje w  takich produktach jak locha 
najnowszej generacji NAIMA 2.0, czy knur 
EBX, który w całości jest produktem ame-
rykańskim.

Co dziś stanowi główną ofertę firmy?
Ofertę mamy szeroką. Knury terminal-

ne, linie mateczne oraz nasienie knurów 
terminalnych. Jeśli chodzi o  ofertę knu-
rów to w zależności od celów produkcyjnych 
oraz specyfiki posiadanych klientów, każdy 
producent trzody znajdzie ofertę dla siebie. 
Posiadamy knury z myślą o produkcji mię-
sa przemysłowego, jak P76, EBX, gdzie bar-
dziej liczy się ekonomika produkcji. Knur 
ten rośnie do wagi 115 kg w 148 dni, i za-
pewnia mięsność na poziomie 65%. Posia-
damy również knury idealne do  produkcji 
mięsa kulinarnego, jak Neckar, o  niskim 
otłuszczeniu mięsa, wybitnej konformacji 
i wyrębach głównych. Hitem sprzedażowym 
pozostaje loszka NAIMA. Niezwykle plen-
na, długowieczna i  łatwa w  prowadzeniu. 
Wspomniałem wcześniej o NAIMA 2.0 losze 
najnowszej generacji. Popyt na nią przera-
sta nasze dzisiejsze możliwości sprzedażo-
we. Po  raz pierwszy w historii to hodowcy 
do nas dzwonią z pytaniem o możliwość do-
staw, a my słuchamy skarg, kiedy nie mo-
żemy zrealizować zamówień. To oczywiście 
nie jest powód do dumy.

Czy kontekst ASF wpływa na  działal-
ność operacyjną?

Oczywiście, że  wpływa, może nie wyni-
kowo bo  poziom sprzedaży w  pierwszym 
półroczu mamy większy niż w u. br. ale ASF 
niewątpliwe rzutuje na decyzje hodowców, 
rozmowy handlowe, wpływa na odwlekanie 
decyzji inwestycyjnych. Na szczęście mamy 
odważnych, przedsiębiorczych hodowców. 
Na  rynek wkroczyło nowe pokolenie pro-
ducentów, którzy kiedyś podglądali rodzi-
ców, a  dziś lepiej wykształceni i  bogatsi 
w doświadczenia potrafią myśleć o hodow-
li w  perspektywie wielu lat. To  strategicz-
ne podejście ich wyróżnia. ASF ich nie prze-
raża, traktują go jako element, w  którym 
muszą się odnaleźć. To budujące. Z drugiej 
strony cała branża ma żal do władz admi-
nistracyjnych o  brak skutecznych działań. 
Jako członek Krajowego Związku Praco-
dawców – Producentów Trzody Chlewnej 
apelujemy i  lobbujemy za  rozwiązaniami 

specjalistów od  genetyki żywienia orga-
nizacji hodowli oraz lekarzy weterynarii, 
zdecydowaliśmy się powołać w 2005 roku. 
Uznaliśmy, że  poza samymi zwierzęta-
mi musimy oferować doradztwo i wsparcie 
w hodowli. Przecież to my najlepiej znamy 
swoje zwierzęta. Celem było maksymalne 
wykorzystanie wysokiego potencjału sprze-
dawanej genetyki. Zauważyliśmy bowiem, 
że  jedni hodowcy osiągają wybitne wyniki, 
inni słabsze niż powinni. To oczywiście było 
i jest w naszym najlepszym interesie. Dobre 
wyniki przyciągają innych hodowców. Z per-
spektywy czasu oceniam to jako świetną in-
westycję, która buduje naszą markę, dziś 
już Choice Genetics. Z kolei Centrum Pozy-
skiwania Nasienia uruchomiliśmy w  2008 
roku, a  dziś jest ono jednym z  najnowo-
cześniejszych tego typu stacji w  Europie, 
a  Polsce jednym z  największych. Te dwie 
inwestycje umożliwiają nam bycie partne-
rem dla największych producentów trzody 
w kraju, które potrzebują pewnego i kom-
petentnego partnera biznesowego, dys-
ponującego strukturami, ludźmi i  odpo-
wiednią ilością wysokiej jakości materiału 
hodowlanego.

Potem Pen Ar lan został kupiony przez 
Grupę Grimaud?

Stało się to  w  2013 roku. “Groupe Gri-
maud”, zresztą także o korzeniach francu-
skich. będąc światowym liderem w genety-
ce innych gatunków zwierząt (kaczki, kury, 
króliki) oraz biofarmacji, zdecydowała się 
budować pozycję także w  genetyce trzo-
dy chlewnej. Pen Ar Lan ze  swoimi doko-
naniami naukowymi na polu genetyki, wy-
soką jakością produktów i  innowacyjnym 
zespołem naukowym był idealnym celem 
do przejęcia. Spółkę Pen Ar Lan France po-
łączono z  Newsham USA, a  więc liderem 
rynku amerykańskiego i tak powstała nowa 
marka Choice Genetics. Choice Genetics 
reprezentuje w  ten sposób ponad 100 lat 
doświadczeń genetyków z  obu wspomnia-
nych firm. W  strukturze grupy, polski od-
dział podlega pod działalność operacyjną 
oddziału we  Francji, ale centrala i  zarząd 
spółki mieści się w  USA. Z  kolei mój od-
dział odpowiada za  sprzedaż materiału 
na terenie Ukrainy. Szacujemy, że dziś Cho-
ice Genetics jest w  czwórce największych 
firm genetycznych świata z  obszaru trzo-
dy chlewnej. Zyskaliśmy nową perspekty-
wę, wiedzę, rozmach i budżet na inwestycje 

Knur Neckar
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Locha o wyjątkowej efektywności 
produkcyjnej

opublikowane przez francuskiego producenta pasz porównanie 
wyników hodowlanych na fermach stosujących różne mateczne 
materiały genetyczne pokazało, że NAIMA 2.0 wypracowała zysk 
większy o 200 euro/szt., w porównaniu do loch innych genetyk!

masy ciała] i niższej konwersji paszy.
Badania wykazały, że większa waga od-

sadzenia prosiąt prowadziła do  lepszego 
średniego dziennego przyrostu masy ciała, 
w całym okresie, od odsadzenia, do sprze-
daży. Świnie pochodzące od NAIMA 2.0 ro-
sły szybciej, niż w  przypadku zwierząt in-
nych genetyk. Ten wynik razem z  lepszą 
konwersją paszy osiągnięty został ponad-
to przy niższym odsetku śmiertelności, 
co  przyczyniło się do  uzyskania większej 
wartości rynkowej świń w badanym roku.

Dane te po raz kolejny potwierdzają po-
stęp genetyczny linii loch nowej genera-
cji – NAIMA 2.0 w zakresie istotnych cech. 
ADG i FCR [współczynnik konwersji paszy] 
w okresie od odsadzenia, do sprzedaży (8 – 

Badanie objęło 53 fermy, z  czego sie-
dem ferm korzystało z  loch NAIMA 2.0. 
Na  wszystkich obiektach zastosowano 
tą  samą paszę. Wyniki badań pokazują, 
że  NAIMA 2.0 zapewniła przewagę eko-
nomiczną w wysokości ponad 200 EUr/lo-
cha/rok.

Tabele poniżej dokumentują, że  produ-
kowana przez CHOICE GENETICS locha, 
jest lochą niezwykle efektywną i konkuren-
cyjną nie tylko w  zakresie plenności, ale 
także w kategoriach przyrostów i konwersji 
paszy u tuczników.

W  porównaniu do  konkurencyjnych ge-
netyk, NAIMA 2.0 dała więcej tuczników/
loch/rok przy większej wadze odsadzenia, 
wyższym ADG [średni dziennym przyroście 

Ewolucja w zakresie FCR i przyrostów dobowych w okresie 
od odsadzenia, do sprzedaży dla 33% top hodowców

Waga ubojowa i % mięsa, 33% najlepszych 
ferm pracujących na NAIMA 2.0

Ewolucja w zakresie FCR i przyrostów dobowych w okresie 
od odsadzenia, do sprzedaży dla 33% top hodowców

Waga ubojowa i % mięsa, 33% najlepszych 
ferm pracujących na NAIMA 2.0

NAIMA 
2.0

Inny materiał 
genetyczny

różnica średnia 
krajowa

liczba ferm 7 46

Łączna liczba loch 1400 10350

średnia wielkość stada 198 225

tuczniki sprzedane / 
locha/ rok

25.8 24,0 +1,8 tucznika/
locha

23

Marża w stosunku do kosztu paszy 1204 988 +216 EUR/locha 1047

Waga odsadzenia (kg) 7.2 6.8 0.4 7.1

Waga sprzedaży (kg) 118.8 118.8 119.9

Dzienny przyrost od urodzenia do 
sprzedaży (g)

718 705 +13

ADG(g) od 8-115 kg 724 715 +9 700

ogólna konwersja paszy 2.55 2.56

Konwersja paszy (8-115 kg) 2.52 2.55 -0.03 2.53

% śmiertelności 5.4 6.4 -1% 6.3

115 kg) wśród najlepszych 30% hodowców, 
wzrósł znacząco. osiągają oni ADG na po-
ziomie 730g/dzień, zbliżając się do  kon-
wersji paszy na poziomie 2,40.

Przekłada się to  również na  wyższą ja-
kość tusz tuczników. Także mięsność tusz 
wzrasta pomimo znacznego wzrostu wagi 
tuczników. 30% najlepszych producentów 
osiąga mięsność na poziomie 61,3%.

Ewolucję lochy NAIMA 2.0 potwierdza-
ją też dane z 2017 roku, które ukazują war-
chlaki NAIMA 2.0 w  czołówce najlepszych 
genetyk, w  porównaniu ze  średnimi wyni-
kami UNIPORC dla tej samej wagi.

Michel Launay Choice Genetics France

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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Spożycie paszy w systemie GESTAL 
Choice Genetics Francja wyposażyła sektor proszenia na Fermie Selekcyjnej locmaria M3 w system 
GEStAl – elektroniczny system żywienia "do woli", aby sprawdzić, jak zwiększy to spożycie paszy u loch 
podczas laktacji. Dedykowany dla loch prośnych oraz karmiących system karmienia, pozwala na zadawanie 
mieszanek w niewielkich porcjach, dostosowanych do indywidualnych wymagań macior.

Po pierwszych sześciu miesiącach 
wszystkie lochy na fermie skorzystały z za-
instalowanego systemu karmienia, dzięki 
czemu można było przeprowadzić wstępną 
ocenę spożycia paszy w laktacji. 

Pracownicy fermy w okresie badania 
stosowali się do zaleceń systemu GESTAL, 
podając cztery posiłki dziennie, przy czym 
czas każdego karmienia trwał około 2,5 go-
dziny. Karmienie rozpoczynało się o 5.00, a 
kolejne karmienia były o godz. 9.00, 14.30 
i 19.00, przy czym 60% dziennego spożycia 
każdej lochy podawano podczas pierwszych 
dwóch posiłków. 

W badanym okresie spożycie paszy było 
większe, niż zalecane dla systemu GESTAL. 
„Dzień 1” to dzień oproszenia loch. Należy 
zauważyć, że z „dniem 3” spożycie zaczyna 
wzrastać, a w „dniu 6” pobór paszy wynosi 
prawie 6 kg/dzień. Pobór paszy u loch po 1 
i 2 wyproszeniach jest niższy, niż u loch po 
większej ilości wyproszeń, ale krzywa spo-
życia jest taka sama. Zaobserwowaliśmy 
większą jednorodność prosiąt oraz lepszą 
kondycję fizyczną loch, nawet, jeżeli karmi-
ły ponad 12,8 prosiąt w okresie laktacji. 

Badania będą kontynuowane, a kolej-
ne kroki obejmują sprawdzenie danych po 
roku, kiedy ocenie zostanie poddana gru-
bość słoniny oraz mięśnia najdłuższego 
grzbietu u loch w okresie wyproszeniu i po 
odsadzeniu oraz jednorodność prosiąt po 
wyproszeniu. 

Pozwoli to zweryfikować ocenę aktualnie 
rekomendowanego spożycia podczas lakta-
cji dla loch Choice Genetics. Klienci, którzy 
stosują podobny elektroniczny system ży-
wienia "do woli" (Aserva, Acemo, Maximus, 
itp…) nie powinni wahać się przed stosowa-
niem w okresie laktacji agresywnej krzywej 
spożycia.

Wykres przedstawia 
średnie spożycie 
paszy podczas 
laktacji w ciągu tej 
6-miesięcznej oceny.

Michel Launay i Curtis Boos Choice Genetics France
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Ekspansja Choice Genetics w Chinach
Firma hanswine, chiński partner Choice Genetics, uruchomił dwie nowe stacje pozyskiwania nasienia. Stacje 
zasiedlono 1200 knurami rozpłodowymi Choice Genetics. to nie koniec inwestycji. Spółka w 2025 roku chce 
produkować 30 milionów tuczników w oparciu o genetykę Choice Genetics.

nego budynku. Stacje wyposażone zostały 
w sprzęt do wentylacji GSI, w tym nowocze-
sny system filtracji powietrza. W celu ogra-
niczenia stresu wynikającego z pory letniej 
oraz maksymalizacji produkcji nasienia, 
stacje wyposażone zostały w centralną kli-
matyzację.

Hanswine to jeden z głównych zinte-
growanych pionowo producentów mię-
sa wieprzowego w Chinach, Posiada bazy 
produkcyjne trzody chlewnej zlokalizo-
wane w ośmiu prowincjach. tylko w cią-
gu 2017 roku liczba loch dostarczonych 
przez Choice Genetics wzrosła z 69 000 do  
150 000.  Na koniec 2018 r. liczba posiada-
nych przez hanswine loch ma zostać po-
dwojona. Spółka w 2025 roku chce produ-
kować 30 milionów tuczników.

Aby sprostać szybkiemu wzrostowi sta-
da loch Hanswine, wkrótce ukończona zo-
stanie budowa trzeciej stacji pozyskiwania 
nasienia w prowincji Guangxi. Tylko w roku 
2018 Hanswine planuje budowę trzech ko-
lejnych stacji, każda o pojemności 600 knu-
rów rozpłodowych, dostarczonych przez 
Choice Genetics China. 

W 2018 roku w Guangxi otwarto rów-
nież nową fermę selekcyjną (nucleus farm). 
Obiekt położony na obszarze 130 hektarów, 
zlokalizowany jest w izolowanym górskim 
pasie, co stanowi znakomitą naturalną ba-
rierę bioasekuracyjną. Ferma została za-
projektowana na 3000 loch. Pierwszy trans-
port 1000 loszek czystorasowych (GGP) oraz 
200 knurów czystorasowych (GGP) z amery-
kańskiej fermy Paramount dotarł w marcu, 
kolejny na 1200 loch na początku czerwca. 
To nie koniec inwestycji. Już w najbliższym 
czasie w prowincji Hei Long Jiang urucho-
miona zostanie kolejna ferma o pojemności 
3000 loch genetyki Choice Genetics.

Red. Choice Genetics China

Zlokalizowane w prowincjach Hubei 
i Jiangsu stacje zostały zaprojektowane 
przez amerykańską firmę MOFA. Wykorzy-
stują najnowocześniejszy sprzęt tej marki, 
w tym system automatycznego pozyskiwa-
nia nasienia, jego rozcieńczania, pakowania 
i analizy. 

Każda stacja pozyskiwania nasienia 
mieści 600 knurów Choice Genetics oraz 
posiada 170 dodatkowych stanowisk w bu-
dynku kwarantanny, oddzielonym od głów-
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Kongres żywieniowo-
sprzedażowy w Kolumbii

Kolumbia to rozwijający się rynek dla sektora trzody chlewnej. W kraju gdzie żyje 49,5 mln mieszkańców 
spożycie wieprzowiny jest na poziomie 4,65 kg na jednego mieszkańca. jednak popyt na nią w młodym 
społeczeństwie kolumbijskim systematycznie rośnie. jeszcze 10 lat temu wynosiło ono 3,1 kg [źródło oECD].

dy genetyczne w  liniach matecznych oraz 
ojcowskich w  programie hodowlanym, 
i w oparciu o wyniki produkcyjne uzasadnił, 
dlaczego klienci SOLLA powinni koncentro-
wać się na  wyborze zwierząt z  materiału 
hodowlanego Choice Genetics.

Dokonano również porównania modeli 
biznesowych w USA, Hiszpanii i innych kra-
jach europejskich wraz z  analizą kosztów. 
Koszty paszy w  Kolumbii – podobnie jak 
w  innych krajach – stanowią wysoki odse-
tek całkowitych kosztów produkcji. W przy-
padku Kolumbi dochodzi kwestia importu 
wielu surowców niezbędnych do  ich pro-
dukcji.

Drugi dzień rozpoczął się prowadzoną 
w małych grupach „burzą mózgów” na te-
mat partnerstwa SOLLA/Choice Genetics. 
Była to  interesująca dyskusja z  tamtejszy-
mi weterynarzami i specjalistami żywienia 
w zakresie jakości i  zdrowia zwierząt oraz 
optymalnego składu paszy w programie ży-
wieniowym. 

Następnie przedstawiciele Choice Ge-
netics podziękowali SOLLA za dużą sprze-
daż oraz doskonałe wsparcie techniczne, 
gwarantujące kolumbijskim hodowcą mak-
symalną ekspresję potencjału genetyczne-
go zwierząt Choice Genetics.

Red. Choice Genetics USA

SOLLA to czołowy kolumbijski producent 
pasz dla wielu gatunków zwierząt [świń, by-
dła, koni, zwierząt domowych, brojlerów, 
królików, ryb]. O skali działania tego przed-
siębiorstwa świadczy fakt, iż zatrudnia ono 
ponad 1200 osób. Istniejąca od 1948r. firma 
prowadzi również hodowlę zwierząt, w tym 
trzody chlewnej. 

W  zakresie trzody chlewnej SollA 
od 2008 roku związane jest strategicznym 
sojuszem z  Choice Genetics. Na  początku 
obecnego roku przedstawiciele Choice Ge-
netics zostali zaproszeni na kongres żywie-
niowo – sprzedażowy dotyczący produkcji 
wieprzowiny.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był 
globalnym trendom w produkcji wieprzowi-
ny na  świecie, handlu międzynarodowym, 
trendach w  konsumpcji oraz wiedzy kon-
sumentów na  temat bezpieczeństwa żyw-
ności, stosowania antybiotyków w  hodow-
li i identyfikowalności. W Kolumbii wzrasta 
świadomość konsumencka i  oczekiwa-
nia klientów w  stosunku do  producentów. 
Ci ostatni dostosowują politykę produkcji 
i sprzedaży do nowych trendów. SOLLA za-
prezentowała nowy koncept sklepów mię-
snych w Bogocie i Medellin, które nie tylko 
gwarantują wysoką jakość mięsa dla kon-
sumenta, ale oferują porady, jak je przyrzą-
dzać.

Jednym z  prelegentów był Geert Rom-
bouts, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Cho-
ice Genetics, który skupił uwagę na jakości 
mięsa i  nowych zwierzętach Choice Ge-
netics, które zapewniają zwiększoną wy-
dajność produkcyjną. Przedstawił tren-
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Warsztaty w Brazylii
Maksymalizacja wyników produkcji z NAIMA 2.0

Nasz oddział w Brazylii -  Choice Genetics Brasil – zorganizował 
warsztaty dla hodowców z Brazylii, Argentyny i Paragwaju,  których 
celem było przedstawienie najnowszych rekomendacji produkcyjnych 
w hodowli hiper plennej lochy NAIMA 2.0.

tor Wykonawczy Choice Genetics Brazylia, 
przedstawił najnowsze wyniki badań gene-
tycznych NAIMA 2.0 i zademonstrował, jak 
te badania oraz osiągnięte postępy przekła-
dają się na wyższą efektywność produkcji.

Drugi wykład wygłosił Michel launay, 
Dyrektor Wsparcia technicznego Choice 
Genetics, z  długoletnim doświadczeniem 
w pomocy fermom na całym świecie, w za-
rządzaniu stadami loszek NAIMA 2.0.

Michel Launay w  oparciu o  dane tere-
nowe przedstawił korzyści płynące z  wła-
ściwego zarządzania loszkami, zmniejszo-
nego stresu zwierząt i zbilansowanej diety 
dla optymalnej kondycji fizycznej oraz roz-
woju struktury kości. Jednym z  ważniej-
szych punktów warsztatów była ocena sta-
nu fizycznego loszek. Przy silnym wzroście 
potencjału genetycznego najnowszej gene-
racji loszki NAIMA 2.0, lochy muszą być do-
brze przygotowane do reprodukcji, by pro-
wadzić długie i wysoce produktywne życie. 
Jesteśmy przekonani, że wymiana doświad-
czeń przyczyni się do poprawy efektywności 
zarządzania fermami.

W  warsztatach uczestniczyło ponad 50 
dużych hodowców trzody. Pierwsza część 
warsztatów dotyczyła maksymalizacji poten-
cjału genetycznego NAIMA 2.0, podczas, gdy 
w drugiej części skupiono się na zmniejsze-
niu luki genetycznej pomiędzy stadami zaro-
dowymi, a fermami komercyjnymi.

Warsztaty poprowadziło dwóch głów-
nych specjalistów: Yves Naveau, Dyrek-

Nowa strategia„Stage 2022”
Hodowcy w centrum uwagi Choice Genetics 

zakończyły się 8 miesięczne prace wewnętrznych zespołów Choice 
Genetics, które wypracowywały strategię dla marki do 2022 roku. 
Miło na przekazać, że członkiem międzynarodowego zespołu 
opracowującego strategię dla obszaru „Europa” był dr Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics Polska.

na zarządowi Grupy Grimaud, który ją przy-
jął  i udzielił zielonego światła do jej realizacji. 
W najbliższych miesiącach przyjęty plan stra-
tegiczny będzie przedstawiany pracownikom 
Choice Genetics na całym świecie, a jesienią 
zostanie oficjalnie wdrożony.

Strategia „Stage 2022” oparte jest 
o cztery fundamenty:
»» zaangażowanych, wysokiej 

klasy specjalistów Choice 
Genetics

»» zróżnicowanego portfolio 
produktów, którego głów-
nymi cechami są wysoka 
wydajność i zrównoważona 

genetyka
»» szerokie inwestycje w badania i rozwój 

umożliwiające szybszy postęp genetycz-
ny oraz wykorzystanie doświadczeń wie-
logatunkowej platformy Grupy GRIMAUD

»» sprzedaż i doradztwo techniczne na naj-
ważniejszych rynkach: Europa, Azja, 
Ameryka Północna i Łacińska
– Opracowując nową strategię – podkre-

ślał Peter Seghers prezes zarządu Choice 
Genetics – w  centrum widzenia mieliśmy 
producentów trzody z różnych rynków i ich 
oczekiwania w  zakresie wydajnych zwie-
rząt, umożliwiających efektywną produkcję. 
– dodaje.

Od  jesieni 2017 roku trwały spotkania 
i  dyskusje w  ramach międzynarodowych 
zespołów reprezentujących najwyższych 
menedżerów Choice Genetics, dyrektorów 
sprzedaży oraz genetyków z  działu badań 
i  rozwoju, a  także zewnętrznych doradców 
z  renomowanych firm konsultingowych. 
Członkiem międzynarodowego zespo-
łu opracowującego strategię dla obszaru 
„Europa” był dr Stanisław Niemyjski pre-
zes zarządu Choice Genetics Polska.

Celem prac było wypracowanie nowej 
strategii rynkowej dla marki Choice Genetics. 
W  maju br. strategia została zaprezentowa-
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W  1996  r. zakupił Pan pierwszą partię 
500 loch genetyki Pen Ar lan?

Od  samego początku prowadziliśmy 
działalność hodowlaną, a  później pro-
dukcyjną po  wielkopolsku, stale szuka-
jąc najlepszych rozwiązań hodowlanych, 
po to by osiągać wysoką jakość i redukować 
koszty. Decydująca była wysoka mięsność 
58% [dziś to 65%], której krajowe rasy nie 
były w  stanie dorównać, jakość wyrębów 
istotna przy produkcji mięsnej oraz ogól-
na wydajność produkcyjna i  rzeźna. Anali-
zowaliśmy w  tym okresie całą europejską 
genetykę, ale zwierzęta Pen Ar Lan okaza-
ły się najlepsze. Nigdy później, nie żałowa-
liśmy tego wyboru.

jesienią Pana ferma hodowlana w Ko-
towie zasiedlona została kolejna partią 
1650 szt. loch NAIMA i redone. to już po-
nad 20 lat współpracy?

Każdorazowo wybór genetyki poprze-
dza rachunek i  analiza. Prowadząc obie 
działalności produkcyjne, hodowlę i  prze-
twórstwo musimy brać pod uwagę szersze 
spektrum czynników, niż tylko przy dzia-
łalności hodowlanej. Zawsze mieć na uwa-
dze, że  efektywność produkcyjna to  jed-
no, a drugie to jakość i smak wędlin, które 
muszą obronić się w sklepie, przed konsu-
mentami. Hodowla to przecież nasze zaple-
cze surowcowe do dalszej produkcji rzeźni-

czej. W naszym przypadku wybór genetyki 
nie jest więc łatwy. Zwierzęta muszą być 
zrównoważone genetycznie pod każdym 
względem. Choice Genetics oferuje świetne 
zwierzęta, które doskonale znamy. Do tego 
zabezpiecza nam nasienie, a  gdy trzeba 
także serwis specjalistów od  żywienia lub 
organizacji produkcji. Przy skali produk-
cji jaką mamy – 4000 loch – musimy mieć 
pewność, że  po  drugiej stronie mamy nie 
tylko dystrybutora zwierząt, ale poukłada-
nego partnera biznesowego, który gwaran-
tuje wszechstronne usługi, wysokiej klasy 
zwierzęta, doradztwo i serwis.

ostatnia inwestycja to  wejście w  nowy 
segment produkcji spożywczej, wytwarza-
nie dań gotowych, produkcja kanapek, ba-
gietek, bułek i innych dań gotowych. Skąd 
taka decyzja?

Analizowaliśmy rynek i  zauważyliśmy 
wyraźne trendy w  zachowaniach społecz-
nych. Ludzie coraz częściej sięgają po go-
towe dania. Znakiem naszych czasów jest 
bowiem brak czasu, a  jest też grupa kon-
sumentów, którzy zwyczajnie nie chcą go 
tracić na  przygotowywanie jedzenia. Jeśli 
już dysponując chwilą, wolą przeznaczyć 
ją  na  inne zajęcia. Społeczeństwo polskie 
zaczęło już przypominać w  tym zakre-
sie społeczeństwa zachodnie. To wymaga-
jący biznes. Wszystkie dania będą świeże, 
do  szybkiego spożycia, zróżnicowane, zbi-
lansowane w zakresie wartości odżywczych 
i  smaczne. To  produkt kierowany przede 
wszystkim do placówek typu „convenience 
store”, sieci spożywczych, stacji benzyno-
wych. Oczywiście w zakresie wędlin, zaple-
czem będzie „Grupa MRÓZ”, co gwarantuje 
wysoką jakość i smak.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy po-
wodzenia w nowym przedsięwzięciu.

Red. Choice Genetics Polska

Pamiętam Pan początki swojej działal-
ności?

Oczywiście, historia „Grupy MRÓZ” za-
czyna się w  1980r., kiedy to  kupiłem pię-
ciohektarowe gospodarstwo w  Bor-
ku Wielkopolskim. Postanowiliśmy 
z  żoną, że  rozpoczniemy i  będziemy roz-
wijać hodowlę trzody. W  1984 zwyciężyli-
śmy w  konkursie na  najlepszego hodow-
cę zorganizowanym dla młodych rolników. 
Dostrzegliśmy wówczas potencjał w sprze-
daży mięsa i  wędlin, dlatego w  1987 roku 
zdecydowaliśmy się rozpocząć produkcję. 
Produkty dostarczaliśmy do sklepów na te-
renie Wielkopolski i  Śląska. Błyskawiczny 
rozwój rynku skłonił nas najpierw do otwo-
rzenia własnej ubojni i  masarni w  Ksią-
żu Wielkopolskim, a  następnie do  budowy 
nowego zakładu w  Borku Wielkopolskim, 
do którego wprowadziliśmy się w 1992 roku.

Nigdy później, nie żałowaliśmy 
wyboru genetyki
Rozmowa z Wojciechem Mrozem właścicielem Grupy MRÓZ

„MrÓz” to jedna z największych w Polsce grup rolno-spożywczych, 
w skład której wchodzą gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą 
zbóż, hodowlą bydła i trzody chlewnej, ubojnia trzody, zakład prze-
twórstwa mięsnego oraz zakłady produkujące pasze. ostatnią inwe-
stycją grupy jest zakład produkcji kanapek, bagietek, bułek i innych 
dań gotowych, zlokalizowany w Karolewie.
od 1998 r. gospodarstwa produkcyjne grupy prowadzą hodowlę 
w oparciu o genetykę Choice Genetics. jesienią ub. r. gospodarstwo 
hodowlane w Kotowie zasiedlono 1650 szt. loch NAIMA i redone.
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dobrych, strawnych komponentach oraz 
premiksach, pod kontrolą recepturowo-ży-
wieniową Choice Genetics.

hodowlę od  15 lat gospodarz opiera 
o  materiał genetyczny Choice Genetics. 
Wieloletnie przywiązanie do  tej genetyki 
gospodarz uzasadnia świetnymi wynikami 

100 hektarowe gospodarstwo położo-
ne jest w  gminie Kamieniec, w  miejsco-
wości Lubiechowo w  woj. wielkopolskim. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Je-
rzy Stopa posiada trzy obiekty tuczowe, jed-
no na 700 szt. oraz dwa na 400 szt., zlokali-
zowane w trzech różnych miejscowościach, 

oddalonych od  stada matecznego o  5  km, 
8 km i 0,5 km. Dla bioasekuracji stada ma-
tecznego jest to idealne rozwiązanie.

Wszystkie pasze dla loch Lp, Lk w szcze-
gólności, ale także superprestarter, starter, 
grower oraz finiszer przygotowywane są in-
dywidualnie w  gospodarstwie, na  bardzo 

Dzisiaj nikt nie wmówi mi 
już żadnej bajki...
Reportaż z gospodarstwa Państwa Ilony i Jerzego Stopy

jerzy i Ilona Stopa produkują tuczniki od 26 lat. od 15 lat ich hodowla oparta jest o materiał genetyczny 
Choice Genetics. Gospodarze byli jednymi z pierwszych w Polsce producentów, którzy zakupili loszkę 
czwartej generacji – NAIMA 2.0. Pod dwóch latach produkcji dzielą się wrażeniami i wynikami hodowlanymi, 
a także wynikami tuczu porównawczego dla prosiąt Choice Genetics oraz genetyki duńskiej.

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

Zasiedlenia 
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w hodowli, które w porównaniu z wynikami 
innych hodowców, dają mu pełną satysfak-
cję z własnej pracy hodowlanej.

W  kwietniu 2016 roku hodowca podjął 
decyzję o zdepopulowaniu stada z powodu 
jego zestarzenia się i zaniechanych remon-
tów. Decyzja była o tyle łatwiejsza, że zbie-
gła się z  wprowadzeniem na  rynek przez 
Choice Genetics kolejnej generacji loszki 
NAIMA o nazwie NAIMA 2.0.

Zasiedlenie 168 szt. loszek NAIMA 2.0 
miało miejsce w  październiku 2016 roku. 
Zwierzęta przyjechały z Francji wraz z knu-
rem P-76 o statusie zdrowotnym SPF. Losz-
ki zostały przeprowadzone przez prawi-
dłową aklimatyzację oraz zabezpieczone 
– oprócz standardowych szczepień – szcze-
pieniami na  Mykoplasma Hyopneumoniae 
i Cirkowirus, które nadzorował lek wet. Do-
minik Ruciński.

Po  niecałych dwóch latach produkcji, 
hodowca podzielił się opiniami i wrażenia-
mi związanymi z produkcją na nowym sta-
dzie NAIMA 2.0 x P-76.

– Pozytywnym zaskoczeniem było, 
że  nowa loszka eksterierowo okazała się 
znacząco wydłużona w  stosunku do  po-
przedniej, i  to, że aż 128 sztuk, z przywie-
zionych 168 szt., było w  klasie sutkowej 
tX, czyli 16 i  więcej sutków funkcjonal-
nych. – podkreśla jerzy Stopa – Jestem 
niezmiernie zadowolony z wyników produk-
cyjnych uzyskiwanych na nowym stadzie – 
dodaje.

Po podsumowaniu pierwszego roku pro-
dukcji, stado uzyskało następujące wyniki:

Skuteczności krycia całego stada 91,3%

Ilość prosiąt urodzonych na lochę 16,86  

Ilość prosiąt żywo urodzonych na lochę 15,00 

Ilość prosiąt odsadzonych śr. przez lo-
chę w 26 dniu

13,05

Waga  odsadzeniowa  śr. w 26 dniu  7,88 kg *

Waga prosięcia w 70 dniu życia  31,4 kg 

* na 285 sztuk prosiąt z grupy, zaledwie 
ok. 10-12 sztuk miało masę 6 kg

hodowca uzyskał powyższe wyniki przy 
ograniczonej konieczności dokarmiania 
nadliczbowych prosiąt. Przy klasie tX zo-

stawiał przy loszce 15 – 16 prosiąt, a ilość 
mleka jaką dostarcza NAIMA 2.0, okazała 
się wyjątkowo duża i wystarczająca do wy-
karmienia prosiąt.

tucz testowy: porównanie genetyk 
Choice Genetics oraz genetyki duńskiej

W  ub. r. w  pustce produkcyjnej przed 
kolejnym zasiedleniem, Pan Jerzy testo-
wo przetuczył trzy partie po 400 sztuk pro-
siąt genetyki duńskiej o statusie blue SPF 
i równolegle prosięta genetyki „Choice Ge-
netics”, zakupione od Pana Damiana Kac-
przaka, z krzyżówki: NAIMA x P-76.

Celem tuczu było porównanie wydaj-
ności obu genetyk i  skonfrontowanie opi-
nii, że  tucz na  prosiętach „duńskich” jest 
efektywniejszy. Uzyskane wyniki gospodarz 
podsumował następująco:

– Dzisiaj nikt nie wmówi mi  już żadnej 
bajki. Przetuczyłem prosięta obu genetyk 
i wynik jest jasny: nie ma różnic w przyro-
stach – dzieli się obserwacjami – Prosię-
ta rosły tak samo, ale ciężkie 128 kg „duń-
czyki” zameldowały się z  mięsnością 
57%, podczas, gdy moje dzisiejsze wy-
niki NAIMA x P-76, niezależnie, czy przy 
111  kg, czy 126  kg meldują 58,5% mię-
sności** – dodaje.

tempo wzrostu do  
poziomu 111 kg

141 dni 1126g / dobę

tempo wzrostu do  
poziomu 125 kg

157 dni 1080g / dobę

W podsumowaniu rozmowy Jerzy Stopa 
mówi, że  takie wyniki dają dobry wynik fi-
nansowy. Wg gospodarza, przy cenie 4,5 – 
4,6  zł za  kg żywca, da się godnie funkcjo-
nować przy produkcji w cyklu zamkniętym. 

Pobożnym życzeniem byłaby cena 
4,8-5 zł za kg, trwająca przez 3 lata, ale go-
spodarz ma świadomość, że realizacja tego 
życzenia przyniosłaby zagrożenie powsta-
wania wielu nowych hodowli, intensywniej-
szej konkurencji i nadwyżek żywca na ryn-
ku.

** wyniki badania mięsności w Zakładach 
Mięsnych Mościszki oraz Pini

Red. Choice Genetics Polska
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Ferma Towarowa Pana Piotra Wąsowskiego
Początek roku 2018 w  gospodarstwie 

Pana Piotra Wąsowskiego, to  nowy roz-
dział w  jego historii hodowcy trzody 
chlewnej. W styczniu br. właściciel zasie-
dlił nowo wybudowaną chlewnię, rozpo-
czynając towarową produkcję trzody.

Produkcja trzody do tego momentu pro-
wadzona była przez Pana Piotra w gospo-
darstwie odziedziczonym po rodzicach. Sta-

do hodowlane liczyło zaledwie kilka macior, 
a produkcja odbywała się w cyklu zamknię-
tym. Przy tak niewielkiej skali hodowli, or-
ganizacja produkcji absorbowała dużo cza-
su, nie dając w  zamian proporcjonalnych 
korzyści. Dlatego nowy właściciel podjął 
decyzję o budowie nowej chlewni na około 
100 macior.

Profesjonalnie wyposażona i zorganizo-

wana chlewnia powstała zaledwie w  jeden 
rok. W styczniu nowo wybudowane budyn-
ki zasiedlone zostały dziewięćdziesięcio-
ma lochami NAIMA oraz jednym knurem 
NECKAR. Po intensywnym okresie budowy 
chlewni, Pan Piotr z ulgą wkroczył w etap 
ustawiania cyklu produkcji, korzystając 
również z  rekomendacji MULTISERWISU 
Choice Genetics.

Ferma Towarowa Pana Wojciecha Mroza
Wojciech Mróz, właściciel rolno-spo-

żywczej Grupy MrÓz, znanej przede 
wszystkim z wędlin sygnowanych tą mar-
ką, to  jeden z  największych producen-
tów trzody chlewnej w  Polsce. Należące 
do Pana Wojciecha fermy, Choice Genetics 
zasiedla nieprzerwanie od 1996 roku. Pod 
koniec 2017 roku po raz kolejny zasiedlili-
śmy zmodernizowaną fermę w Kotowie k. 

Dolska, w woj. wielkopolskim.
W trakcie gruntownej modernizacji, któ-

rą ferma przeszła w  minionym roku, wy-
posażono ją  w  najnowsze rozwiązania 
technologiczne. Bezpieczeństwo hodow-
li gwarantuje opracowany program bioase-
kuracji. W  tak odnowiony obiekt wprowa-
dziliśmy 1650 szt. loch REDONE i  NAIMA 
oraz 20 knurów NECKAR.

Zasiedlenie fermy zostało przeprowa-
dzone przy współudziale zespołu MUL-
TISERWISU Choice Genetics, który nad-
zorował zasiedlenie i  zapewnia serwis 
techniczny na fermie.

Więcej o współpracy z Grupą MrÓz pi-
szemy na  stronie na  str. 11 w  artykule: 
„Nigdy później, nie żałowaliśmy wyboru 
genetyki”.

Ferma Towarowa Pana Marka Kopertowskiego
Po  wielu latach tuczu w  oparciu o  im-

portowane prosięta, Pan Marek Koper-
towski wraz z  małżonką uznali, że  taka 
produkcja nie ma przyszłości. Podjęli de-
cyzję o budowie chlewni i rozpoczęciu pro-
dukcji prosiąt na potrzeby tuczu. 

Gospodarstwo Pana Marka Kopertow-
skiego zlokalizowane jest w ok. Grabicy, zna-
nym w całej Polsce zagłębiu tuczowym. Przy-

szłość swojej fermy gospodarz widzi jednak 
inaczej niż większość lokalnych producentów.

Przez wiele ostatnich lat, podobnie jak 
wielu innych hodowców, prowadził tucz 
w oparciu o importowane prosięta. Zmniej-
szające się marże w  tuczu oraz zróżnico-
wana jakość kupowanych prosiąt to  czyn-
niki, które wpłynęły na decyzję, że prosięta 
na swoje tuczarnie gospodarz zacznie pro-

dukować sam.
W krótkim czasie powstała profesjonal-

nie urządzona chlewnia dla ok. 100 macior. 
Zasiedlono ją 90 lochami NAIMA oraz jed-
nym knurem NECKAR. Gospodarz spodzie-
wa się, że  cykl zamknięty pozwoli ustabi-
lizować marżę uzyskiwaną ze  sprzedaży 
tuczników oraz uczyni produkcję znacznie 
bardziej przewidywalną.

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

Zasiedlenia 
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Ferma Towarowa Państwa Anny i Józefa Klimek
Gospodarstwo państwa Anny i  józefa 

Klimek położone jest w rumienicy, powie-
cie iławskim, woj. warmińsko-mazurskim. 
W  2013 roku hodowcy zakupili pierwszą 
partię 50 sztuk loszek NAIMA, a  w  prze-
ciągu kolejnych trzech lat wymienili całe 
posiadane stado 150 loch F1 [produkcja 
w cyklu zamkniętym], na loszki NAIMA.

W ub. r. gospodarze podjęli decyzję o po-

większeniu fermy do 400 loch. Bardzo waż-
nym elementem przy podejmowaniu decyzji 
o wyborze genetyki była zdrowotność zwie-
rząt, mleczność oraz jakość macierzyńska 
loch.

Zadowoleni z  dotychczasowej współ-
pracy i z wyników hodowlanych osiąganych 
na stadzie loszek NAIMA, państwo Klimek 
postanowili także do nowo powstałej fermy 

zakupić loszki genetyki Choice Genetics. 
Zasiedlenie było podzielone na  4 wjazdy 
po 60 sztuk, w cyklu co dwa miesiące (w su-
mie 240 sztuk). W tej chwili ferma liczy 400 
loch w cyklu zamkniętym.

Gospodarstwo zaopatruje się w  nasie-
nie knura NECKAr z Centrum Pozyskiwa-
nia Nasienie CG.

Ferma Towarowa Pana Janusza Balińskiego
Pan janusz Balinski to  jeden z  więk-

szych producentów prosiąt w  woj. ku-
jawsko – pomorskim. Produkcję prosiąt 
na  nowej fermie oparł na  loszce NAIMA 
genetyki Choice Genetics.

Hodowca swoją przygodę z  produk-
cją prosiąt rozpoczął pięć lat temu, kie-
dy to wybudował pierwszą chlewnię na 700 

loch (F1). Po  kilku latach postanowił po-
większyć produkcję. Zakupił istniejącą fer-
mę, zmodernizował budynki i  przystąpił 
do procesu zasiedlenia. Decyzja o wyborze 
genetyki nie była łatwa.

o  wyborze loszek NAIMA zadecydowały 
świetne wyniki produkcyjne, wysokie bez-
pieczeństwo zdrowotne oraz profesjonalny 

MUltISErWIS ze strony Choice Genetics.
Zasiedlenie fermy odbyło się w grudniu 

2017 roku. 540 sztuk loszek, w rozbiciu wa-
gowym od 30kg – 120 kg zostało dostarczo-
ne do fermy w Nielubiu w przeciągu jedne-
go dnia. W tej chwili gospodarstwo posiada 
1200 loch, co daje możliwość sprzedaży du-
żych partii prosiąt do tuczu.

Ferma Towarowa Pana Macieja Osmólskiego
hodowca Maciej osmólski na genetyce 

Choice Genetics pracował na fermie swo-
jego ojca. Gdy rozpoczął budowę własnej 
chlewni na  700 loch, nie wahał się przy 
wyborze genetyki.

Maciej Osmólski to  przykład młodego 
pokolenia przedsiębiorczych i  ambitnych 
hodowców, znających świetnie najnowsze 
technologie produkcji trzody. W  połowie 

maja 2017 roku rozpoczął budowę fermy 
na 700 loch z zamiarem produkcji prosiąt.

Wybór dostawcy genetyki to  zawsze 
ważna i niełatwa decyzja. Na szczęście ho-
dowca pracował wcześniej na  fermie taty, 
gdzie znajduje się 168 loszek NAIMA. Gene-
tykę Choice Genetics poznał więc dokładnie 
ze wszystkich stron. Zawsze zwracał szcze-
gólną uwagę na  dużą ilość odsadzonych 

dobrej jakości prosiąt i  łatwe prowadzenie 
loch. Z decyzją o wyborze genetyki nie miał 
więc problemu.

Zasiedlenie fermy 700 szt. loch NAIMA 
2.0 odbyło się w marcu 2018 roku. Oprócz 
loch, producent zakupił również 5 knurów 
inseminacyjnych EBX.

Ferma Towarowa Państwa Krasuskich
Państwo Krasuscy hodowlą świń zaj-

mują się od 2004 roku. W 2007 roku nie-
zadowoleni z ówczesnych wyników pro-
dukcyjnych, zakupili na potrzeby remontu 
pierwszą partię loszek NAIMA. Dziś pro-
dukcja na fermie oparta jest wyłącznie o 
genetykę Choice Genetics, z najnowszej 
generacji loszek NAIMA 2.0.

Państwo Zenon i Bożena Krasuscy pro-
wadzą w Wólce Konopnej w powiecie łu-
kowskim ponad 60 hektarowe gospodar-
stwo. Profesjonalną hodowlą świń zajmują 
się od 2004 roku, kiedy to do świeżo wybu-

dowanej chlewni zakupili 220 loch. 
Po trzech latach produkcji niezadowolo-

ny z wyników produkcyjnych osiąganych na 
wybranej genetyce hodowca, zakupił na po-
trzeby remontu pierwszą partię loszek NA-
IMA. Już po pierwszych wyproszeniach go-
spodarz zauważył, że lochy genetyki Choice 
Genetics dają duże mioty, wymagają mniej 
pracy, matki są mleczne i bez specjalnych 
zabiegów, same odchowują dużo prosiąt. 
Szybko zapadła decyzja o sukcesywnej wy-
mianie pozostałych loch, którą prowadzono 
w kolejnych latach. 

Po 10 latach produkcji, dużego remon-
tu technicznego wymagała już sama chlew-
nia, pogarszał się status sanitarny stada, 
zwiększając koszty weterynaryjne. Państwo 
Krasuscy podjęli więc w ub. r. decyzję o de-
populacji całego stada i gruntownym re-
moncie obiektu. 

Wybór genetyki tym razem był już oczy-
wisty. Zmodernizowaną chlewnię zasiedlono 
220 szt. loszek NAIMA 2.0, które przyjecha-
ły z francuskiej fermy. Zasiedlenie odbyło się 
jednorazowo, a zwierzęta były wagowo do-
pasowane do rytmu produkcji na fermie. 
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Pesonen sekretarz generalny COPA/COGE-
CA, czyli europejskiej organizacji zrzeszają-
cej rolnicze związki zawodowe i organizacje 
spółdzielcze. Wygłosił prelekcję, w  której 
przedstawił poglądy europejskich rolników 
i organizacji zrzeszonych w tej organizacji.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dr Czesław Siekierski zapre-
zentował z  kolei jaka będzie polityka pań-
stwa w  kontekście obrony interesów pol-
skich rolników.

„Know-how, czyli jak 
zarabiać na świniach”.

Także ta edycja Forum miała swoje pa-
nelowe odsłony. Seminarium przeznaczo-
ne dla hodowców świń prowadzone było 
pod hasłem „Know-how, czyli jak zarabiać 
na świniach”.

Przybyli producenci świń dowiedzieli się 
m.in.  dlaczego duńczycy i niemcy stali się 
niekwestionowanymi potentatami w branży 
wieprzowej. Mówili o tym przedstawiciele 
duńskiego i niemieckiego związku produ-
centów i hodowców świń Henrik Mortensen 
(Danske Svineproducenten) oraz  Christoph 
Selhorst (ISN). Z kolei Phil Boyd z firmy Pri-
mary Diets wygłosił prelekcję o krytycznych 
punktach w żywieniu świń.

z  dumą informujemy, że  Choice Ge-
netics był jedynym przedstawicielem ob-
szaru genetyki trzody chlewnej, który 
wziął udział w  panelu. Dr  Stanisław Nie-
myjski prezes zarządu firmy wygłosił wy-

kład pt: „Współczesna genetyka, a  ocze-
kiwania producentów i  przetwórców? ”. 
Tematyka prezentacji przedstawiona zo-
stała w  artykule obok. W  panelu wzięło 
udział ponad 200 hodowców. Cieszyły cie-
kawe rozmowy i dyskusje, które toczyły się 
nie tylko podczas panelu, ale także w  ku-
luarach. Pokazały, że zainteresowanie naj-
nowszą wiedzą i  metodami hodowli świń 
jest bardzo duże wśród polskich producen-
tów trzody chlewnej.

Forum po raz kolejny odbyło się w repre-
zentacyjnej Sali Ziemi, na  terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich.

Red. Choice Genetics Polska

Organizowane przez redakcję Top Ag-
rar Forum Rolników i Agrobiznesu to miej-
sce, gdzie zaproszeni eksperci dyskutują 
o  najważniejszych kwestiach dla polskie-
go rolnictwa i  rolników. Wiodącą proble-
matyką II edycji forum było: „Czy grozi nam 
Unia dwóch prędkości i  jakie jest ryzyko 
cięć na rolnictwo w nowej Wspólnej Polity-
ce Rolnej? ”.

Forum rozpoczął gość specjalny, Pekka 

II Forum Rolników 
i Agrobiznesu Top Agrar

Ponad 1000 rolników i przedstawicieli branży "agro" zjechało 
do Poznania na II Forum rolników i Agrobiznesu organizowane 
przez redakcję top Agrar. Głównym tematem II edycji Forum była 
przyszłość unijnej wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Podczas 
forum nie zabrakło spotkań panelowych. Seminarium przeznaczone 
dla hodowców świń prowadzone było pod hasłem „Know-how, 
czyli jak zarabiać na świniach”. Choice Genetics było jedynym 
przedstawicielem obszaru genetyki trzody chlewnej, który wziął 
w nim udział.
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ków funkcjonalnych. W  przypadku prosiąt 
ważne jest wyrównanie miotu oraz masa 
urodzeniowa. W przypadku tuczników, FCR, 
tempo wzrostu, ale i odporność.

Światowi liderzy w  genetyce już dziś 
osiągają wyniki nie mające precedensu. 
34 prosiąt od  maciory w  roku, 16 sutków 
funkcjonalnych i FCR na poziomie 2,40 kg/
kg m.c. W kontekście dobrostanu zaczyna-
ją pojawiać się pytania o  granice postępu. 
Praktyka pokazuje ponadto, że – przy braku 
zrównoważonej selekcji – zbyt duża plen-
ność często pociąga koszty, które pożera-
ją zyski.

Współczesne zwierzęta są  niemal do-
skonałe, a na produkcji świń można zara-
biać. Wystarczy w  pełni wykorzystać dzi-
siejszy potencjał genetyczny. Kluczowe jest 
wsparcie procesu produkcji [multiserwis], 
optymalnie zbilansowany program żywie-
niowy zgodny z rekomendacjami firmy oraz 
właściwa polityka remontowa, jako kluczo-
we narzędzia korzystania z  najnowszych 
osiągnięć genetycznych.

Przetwórcy większy nacisk powinni po-
łożyć na walory sensoryczne mięsa. Mięso 
przeznaczone na  cele kulinarne powinno 
odznaczać się odpowiednią barwą, krucho-
ścią, soczystością, pożądanym smakiem 
i zapachem oraz brakiem negatywnych nut 
smakowo-zapachowych. Już w  2025 roku 
spożycie drobiu wyprzedzi wieprzowinę. 
Jest nad czym pracować.

Dr Stanisław Niemyjski 
Prezes Zarządu Choice Genetics

Dla hodowców świń liczy się zysk, a ten 
najbardziej powiązany jest z  plennością 
loch i  wskaźnikiem wykorzystania paszy. 
Zwłaszcza, że przemysł coraz większy na-
cisk kładzie na  masę ubojową tuczników. 
Przetwórcy cenią ponadto cechy jakości 
technologicznej tuszy [pH1, pH24, barwa, 
wyciek naturalny, wydajność technologicz-
na] w tym udział mięsa w tuszy i jego roz-
kład w wyrębach podstawowych.

Odpowiedzią na  te oczekiwania są  pro-
gramy zrównoważonej genetyki. W  przy-
padku lochy kluczowe jest odsadzanie 
wszystkich żywo urodzonych prosiąt, ważna 
jest więc mleczność i ilość oraz jakość sut-

Współczesna genetyka, a oczekiwania producentów i przetwórców?

Aktualny potencjał genetyczny świń wykorzystywany jest 
w niewystarczającym stopniu.
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cyjność stada i  optymalizującej produkcję 
prosiąt poruszyła dr Grażyna Kusior. Grze-
gorz Chrostowski podpowiadał z  kolei jak 
z młodych świń zrobić "mega tuczniki".

Miło nam przekazać, że  dr  Stanisław 
Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics 
Polska został poproszony o  wykład na  te-
mat nowoczesnych loch. Nasz przedstawi-
ciel omówił wszechstronnie czynniki efek-
tywności w  hodowli loch, pokazał jaki jest 
ciężar różnych cech w  indeksie selekcyj-
nym lochy, uzasadnił dlaczego skupianie 
się na czynnikach: „plenności” oraz „FCR” 
ogranicza możliwość prowadzenia zyskow-
nej hodowli świń, wreszcie zdradził najnow-
sze kierunki selekcji, czyli na czym skupiają 
uwagę genetycy na całym świecie.

Nie zabrakło pytań technicznych, 
na  co  zwracać uwagę przy wyborze lochy, 
jak utrzymać efektywność stada i  czy wy-
soki potencjał genetyczny współczesnych 
loch jest osiągalny w  polskich warunkach 
hodowlanych. 

Dobry kontekst dla wystąpienia stanowi-
ło niedawne wprowadzenie do oferty przez 
Choice Genetics lochy NAIMA 2.0, czwartej 
już generacji niezwykle popularnej w  Pol-
sce loszki oraz możliwość pokazania pierw-
szych wyników produkcyjnych. 

Red. Choice Genetics Polska

Redakcja „Top Agrar Polska” po raz ko-
lejny zorganizowała cykl seminariów doty-
czących najnowszych rozwiązań w produk-
cji trzody chlewnej. Odbyły się one w maju 
br. w  Poznaniu i  Wąbrzeźnie. Seminarium 
prowadzone w  kontekście ostatnich wy-
darzeń związanych z  rozwojem ASF oraz 
atrakcyjny program merytoryczny przycią-
gnął wielu uznanych hodowców świń z re-
gionu wielkopolski i pomorza.

Wśród prelegentów nie mogło zabrak-
nąć prof.  zygmunta Pejsaka z  PIWet-PIB 
w Puławach, który tłumaczył jak rozpoznać 
pierwsze oznaki afrykańskiego pomoru 
świń w chlewni. Długo dyskutowano także 
o  bioasekuracji stad świń, jako naturalnej 
barierze przed ASF.

Spotkanie było okazją do  poruszenia 
wielu innych istotnych w  produkcji trzo-
dy zagadnień. O najczęstszych problemach 
zdrowotnych w krajowych chlewniach i  ich 
praktycznych rozwiązaniach mówił wspo-
mniany prof.  Zygmunt Pejsak. Tematykę 
organizacji rozrodu zwiększającej produk-

Doskonalenie produkcji świń  
w dobie ASF. Seminarium Top Agrar

W maju br uczestniczyliśmy w seminarium redakcji „top Agrar” 
poświęconemu nowoczesnym metodom w hodowli świń. Wykład pt. 
„Co to znaczy efektywna locha” przeprowadził dr Stanisław Niemyjski 
prezes zarządu Choice Genetics Polska.

Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny Top Agrar Polska oraz dr Stanisław Niemyjski Prezes Zarządu Choice Genetics Polska
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W marcu i kwietniu br. spotkaliśmy się z polskimi hodowcami trzody 
chlewnej w Wolsztynie, Chodowie, jeżowie, Borku Wlkp. oraz 
janowcu Wlkp., na Warsztatach złotych Praktyk w hodowli świń 
genetyki Choice Genetics.

Warsztaty Złotych Praktyk 

i  w  kraju, z  uwzględnieniem aktualnej sy-
tuacji epizootycznej (ASF) oraz praktyczne 
kwestie hodowli świń, w tym m.in. najczęst-
sze błędy w ich żywieniu.

Specjaliści Choice Genetics, w  tym 
z sekcji MULTISERWIS-U, a więc jednostki 

fachowców terenowych z zakresu żywienia 
i  organizacji produkcji na  fermach, zapre-
zentowali rekomendowany program żywie-
niowy.

Przedstawili szczegółowe zalecenia do-
tyczące żywienia zwierząt w okresie odsa-
dzenia i tuczu oraz dla stada podstawowego 
loch, w  tym zwłaszcza loszek wprowadza-
nych do stada oraz loch prośnych i loch kar-
miących. Wskazali najczęstsze błędy spo-
tykane podczas audytów żywieniowych 
na fermach, skutkujące słabszymi przyro-
stami, większym zużyciem paszy lub pro-
blemami u loch z wykarmieniem prosiąt.

W  ramach spotkań lek. wet. Krzysztof 
Sieradzki z firmy VErGAB omówił szeroko 
znaczenie mykotoksyn w żywieniu zwierząt 
i podkreślił wagę profilaktyki w efektywnej 
produkcji świń.

Celem warsztatów było umożliwienie 
hodowcom wykorzystania pełnego poten-
cjału genetycznego zwierząt Choice Ge-
netics. W efekcie spotkań udało się omówić 
wiele mitów dotyczących różnych aspektów 
żywienia świń.

Kilku producentów zaprosiło ponadto 
przedstawicieli MUltISErWIS-U  na  wła-
sne fermy w celu przeprowadzenia audytu 
produkcyjno – żywieniowego.

Red. Choice Genetics Polska

W  kilku spotkaniach uczestniczyło po-
nad 300 hodowców. Głównym tematem wy-
stąpień prelegentów i  późniejszych dys-
kusji była oferta współczesnej genetyki 
w  odniesieniu do  oczekiwań producentów 
i przetwórców, panorama branży na świcie 
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W lutym br. w Kijowie odbyła się kolejna edycja targów Agro Animal Show, na których jednym z wystawców 
była firma Eko-Mit producent i dystrybutor materiału hodowlanego Choice Genetics na obszarze Ukrainy.

Dziś spółka Eko Mit w oparciu o stado 3500 
loch NAIMA i  GALLIA, produkuje rocz-
nie ponad 90 tysięcy prosiaków. Rokrocz-
nie zwiększa się sprzedaż zwierząt hodow-
lanych. W ubiegłym roku spółka sprzedała 
5 000 loch rodzicielskich NAIMA oraz 100 
knurów P76, Neckar.

„Nasza genetyka cieszy się bardzo do-
brą opinią na  Ukrainie, dobrze odpo-
wiada na  oczekiwania rynku i  targowe 
rozmowy tylko tą wiedzę potwierdziły – po-
wiedział obecny na  wystawie prezes za-
rządu dr Stanisław Niemyjski – Wystarczy 
powiedzieć, że  popyt na  prosięta znacznie 
przewyższa możliwości podażowe ferm Eko

-Mit-u. Podobnie jest w  przypadku losz-
ki NAIMA 2.0. Aktualnie zwiększamy ilości 
zwierząt krytych na loszkę NAIMA, by nadą-
żyć za zamówieniami – dodaje.

Spółka EkoMit w oparciu o materiał 
hodowlany Choice Genetics zrealizo-
wała w  ub. r. na  terenie Ukrainy wie-
le zasiedleń.

targi Agro Animal Show to  jedyne 
na Ukrainie specjalistyczne targi dla agro-
biznesu, w tym dla producentów trzody. 530 
wystawców z 23 krajów oraz 18 tysięcy za-
rejestrowanych gości najlepiej mówi o ska-
li wystawy.

Jednym z  wystawców była spółka Eko
-Mit, producent i  oficjalny dystrybutor ge-
netyki Choice Genetics na ukraińskim ryn-
ku. Zlokalizowana w  obwodzie lwowskim 
firma współpracuje z Choice Genetics Pol-
ska już od kilku lat.

Pierwsze zasiedlenie lochami NAIMA 
(700 szt.) i  GALLIA (500 szt.) oraz knura-
mi (15 szt.) nastąpiło w grudniu 2014 roku. 

Targi Agro Animal Show w Kijowie

W Y D A r z E N I A
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Hodowca Roku 2017
W styczniu 2018 roku odbyła się Gala Finałowa konkursu hodowca roku, zamykająca kolejną 14 już edycję 
konkursu na najlepszego producenta trzody chlewnej wśród dostawców GoBArto SA, jednego z najwięk-
szych producentów mięsa wieprzowego w Polsce. Po raz kolejny jedynym przedstawicielem genetyki trzo-
dy chlewnej, była marka Choice Genetics.

Organizowany od 14 lat konkurs na Ho-
dowcę Roku to jedno z największych wyda-
rzeń tego rodzaju w krajowej branży rolnej. 
Przedsięwzięcie ma  na  celu wyróżnienie 
najlepszych producentów trzody chlewnej 
wśród dostawców żywca do Gobarto SA

Gobarto SA to spółka giełdowa, specjali-
zująca się w hodowli, uboju i przetwórstwie 
wieprzowiny. Ten jeden z największych kra-
jowych producentów mięsa wieprzowego 
należy do Grupy CEDROB, lidera w hodowli 
i produkcji mięsa drobiowego oraz pasz dla 
zwierząt hodowlanych.

Uroczystość odbyła się w  Hotelu pod 
Szyszkami mieszczącym się w Nowej Obrze 
w  województwie Wielkopolskim. Na  naj-
lepszego hodowcę czekał samochód: Opel 
Grandland X Innovation.

– Jesteśmy obecnie jednym z  najwięk-
szych polskich producentów mięsa, jednak 
nie byłoby nas w tym miejscu gdyby nie Wy. 
Jesteście dla nas nie tylko partnerami biz-
nesowymi, lecz także inspiracją do dalsze-

go rozwoju oraz doskonalenia się. To dzięki 
Wam, Waszej pasji, zaangażowaniu i  cięż-
kiej pracy udaje się nam wspólnie osiągać 
sukces – powiedział Dariusz Formela, pre-
zes zarządu Gobarto SA, dziękując w  ten 
sposób wszystkim hodowcom.

Uczestnicy podsumowali cały ubiegły 
rok oraz świętowali odniesione sukcesy. 
Podczas Gali wystąpili Rudi Schubert i Sta-
chursky. Wydarzenie uświetnił także występ 
taneczny Anny Głogowskiej i Jana Klimen-
ta. Główna nagroda w  tegorocznej odsło-
nie konkursu trafiła do Pani janiny Poczta.

Podczas gali zaprezentowano także pro-
gram integracji hodowców tuczu – Gobarto 
500, którego celem jest odbudowa polskiej 
produkcji trzody chlewnej. Jego głównym 
założeniem jest odchów tuczników, do-
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starczonych przez Gobarto, na gruncie rol-
nika. Hodowca uczestniczący w  inicjaty-
wie ma zagwarantowane stałe, miesięczne 
wynagrodzenie wynoszące do  10 tys. zło-
tych miesięcznie, niezależnie od  sytuacji 
na rynku, powiększone o kwotę potrzebną 
do spłaty kredytu oraz do pokrycia kosztów 
wody i energii elektrycznej.

Miło na  przekazać, że  po  raz kolej-
ny Partnerem konkursu, i  zarazem jedy-
nym przedstawicielem genetyki trzody 
chlewnej, była firma Choice Genetics. Kil-
kunastoletnia współpraca przy tym pro-
jekcie to  nie przypadek. Choice Genetics 
od  wielu lat zaopatruje fermy GoBArto 
SA [a wcześniej PKM DUDA SA] w materiał 
hodowlany.

Artykuł powstał w oparciu o  informację 
prasową na stronie www.hodowcaroku.pl

Red. Choice Genetics Polska

W Y D A r z E N I A
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Multiserwis

Poprawiaj wyniki produkcyjne 
z naszym zespołem:
doradcami genetycznymi

doradcami żywieniowymi

specjalistami ds. produkcji

specjalistami ds. inseminacji

lekarzem weterynarii

  pomagamy określić cele 
hodowlane!

  pomagamy dobrać 
odpowiednią genetykę świń!

  przeprowadzamy kontrolę 
środowiskową na fermie!

  przeprowadzamy diagnostykę 
jednostek chorobowych!

  prowadzimy stałą analizę 
wyników!

  przedstawiamy 
rekomendacje produkcyjne!

  pomagamy podnieść 
efektywność produkcji!



www.choice-genetics.com

Choice Genetics na świecie...

...w Polsce
Centra 

badawcze
Fermy multipli-

kacyjne
Dystrybucja 
i sprzedaż

Prowadzimy hodowlę, badania, sprzedaż i doradztwo na czterech kontynentach!

Choice Genetics Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2h, 64-100 Leszno, tEl +48 65 529 40 71, tEl. FAX +48 65 529 91 27

Daniel Urbaniak - Doradca Genetyczny
+48 509 777 805, daniel.urbaniak@choice-genetics.com 

Grzegorz Kowalski - Doradca Genetyczny
+48 509 777 810, grzegorz.kowalski@choice-genetics.com

Mariusz Szpanel - Doradca Genetyczny
+48 509 777 823, mariusz.szpanel@choice-genetics.com  

Adam Cichosz - Doradca Genetyczny
+48 509 777 813, adam.cichosz@choice-genetics.com  

Adam Warulik - Doradca Genetyczny
+48 509 777 819, adam.warulik@choice-genetics.com  
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