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Caring for life [W trosce o dobre życie] 
to nowa misja Choice, która kładzie 

akcent na bardzo szeroki zakres 
wartości, wykraczających daleko 
poza kwestie produkcji zwierząt 
hodowlanych.
Wyznacza ona wszystkim pracow-

nikom Choice optykę uwzględniania 
w swoich zadaniach odpowiedzialności 

za wyniki hodowli Hodowców, ale także za ochronę zasobów 
naturalnych ziemi. Co oczywiste, w największym stopniu ma ona 
oddziaływać na politykę oraz cele prowadzonych badań gene-
tycznych i poprzez nie się realizować.

Rozwiązaniem, które proponujemy są zwierzęta „zrównowa-
żone genetycznie”, czyli programy hodowlane ukierunkowane 
na selekcję wielu cech. Nie tracąc z pola widzenia aspektów 
ilościowych, genetycy Choice kładą ogromny nacisk na aspekty 
jakościowe. Postęp jest równoważony. Progres jednej cechy 
bilansowany jest progresem w cesze funkcjonalnie powiązanej 
z nią życiowo. W takim procesie postęp genetyczny jest kon-
trolowalny, bezpieczny i przyczynia się do obniżenia kosztów 
hodowli trzody chlewnej.

Trochę nieskromnie mówiąc, ten obszar misji, który mówi 
o odpowiedzialności za wyniki produkcyjne na chlewniach, 
realizujemy już od dawna. Urzeczywistniamy ją w ramach usług 
działu MULTISERWIS, który każdego dnia pracuje wspólnie 
z hodowcami nad poprawą wyników. Nie zostawiamy hodow-
ców samych sobie.

Nowa misja oraz strategia CHOICE to najważniejsze wyda-
rzenia ostatnich miesięcy. Mają nas zaprowadzić na pozycję 
światowego lidera w zakresie genetyki trzody chlewnej i wierzę, 
że tak się stanie. To jednak nie koniec ważkich momentów. Po 25 
latach sprzedaży loszki NAIMA, zastąpi ją loszka nowej genera-
cji „CG36”, ale o tym w kolejnym wydaniu Newslettera.

DR STANISŁAW NIEMYJSKI 
Prezes Zarządu Choice Genetics Polska
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NOWA 
STRATEGIA 
CHOICE,  
A RYNEK 
POLSKI

Rok 2018 dla Choice Genetics 
stał pod znakiem wdrażania 
nowej strategii rynkowej 
i nowego podejścia do badań 
genetycznych. Zaowocowały 
one zmianami organizacyjnymi 
w strukturze firmy na poziomie 
globalnym oraz zmianą 
wizerunku. Nowe logo 
oraz misja marki czytelniej 
komunikują wartości, które 
odróżniają Choice od rynkowej 
konkurencji. Co te zmiany 
oznaczają dla polskiego 
hodowcy trzody chlewnej? 
Jakie przełożenie będzie miała 
nowa strategia rynkowa 
na ofertę świń hodowlanych 
i czego można się spodziewać 
w tym zakresie w najbliższym 
czasie?



hodowców, zwierząt, przemysłu mięsnego 
i konsumentów na wszystkich rynkach świa-
ta. [czytaj więcej na stronie ….. ].

NOWA STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

Dla skutecznej realizacji nowej strategii 
zarząd Choice Genetics powołał nową świa-
tową strukturę, w której kluczowymi sekcjami 
będą:
• Światowy Dział Badań i Rozwoju 

[Global R&D]
• Światowy Dział Wsparcia Techniczne-

go i Serwisowego 
[Global Technical Services]

• Światowy Dział Marketingu 
[Global Marketing]

Globalna integracja współpracy w ra-
mach Choice Genetics oraz całej Grupy 
Grimaud (właściciela marki) na niespotyka-

W poprzednim wydaniu Przewodnika 
w Nowoczesnej Hodowli [wyd. 1/2018] in-
formowaliśmy o zakończeniu ośmiomiesięcz-
nych prac wewnętrznych zespołów Choice 
Genetics, które wypracowywały strategię dla 
marki na lata 2019 – 2022 roku. Członkiem 
międzynarodowego zespołu opracowujące-
go strategię był dr Stanisław Niemyjski pre-
zes zarządu Choice Genetics Polska.

Nowa strategia opracowana została 
po zaledwie pięciu latach od powstania Cho-
ice Genetics (2013 r.) z połączenia firm Pen 
Ar Lan (Francja) i Newsham (USA). Choice 
Genetics w tym okresie ugruntował swo-
ją pozycję jednego z trzech największych 
na świecie dostawców genetyki trzody chlew-
nej i zarazem najbardziej innowacyjnego. 
Na niektórych rynkach, na przykład w Pol-
sce, pozycja rynkowa jest jeszcze lepsza. 

Na krajowym rynku silną pozycję marki 
przez lata budowała bezkonkurencyjna lo-
cha hodowlana NAIMA oraz oferta nasienia 
knurów terminalnych z firmowej stacji pozy-
skiwania nasienia, największej tego typu pla-
cówki w kraju

Pieter Antoon Seghers prezes zarządu 
Choice Genetics argumentując potrze-
bę zmian podkreślał jednak konieczność 
skuteczniejszego mierzenia się z nowymi 
wyzwaniami cywilizacyjnymi, rynkowymi 
i społecznymi.

Te wyzwania to rosnąca internacjonaliza-
cja obrotu świniami i mięsem wieprzowym, 
zróżnicowane środowiska epizootyczne 
na świecie, występowanie zjawisk chorobo-
wych na skalę dotąd niespotykaną, różne 
potrzeby konsumentów w zakresie jakości 
produktów mięsnych oraz rosnące wyma-
gania w zakresie etyki produkcyjnej, które 
skutkują zmianami w prawodawstwie doty-
czącym dobrostanu w hodowli trzody chlew-
nej. Te wyzwania stawiają przed firmami ge-
netycznymi coraz większe zadania, a nowa 
strategia stanowi próbę odpowiedzi na nie 
przez markę Choice.

NOWE PODEJŚCIE DO BADAŃ 
GENETYCZNYCH

Nowa misja swój wyraz znalazła rów-
nież w podejściu do badań genetycznych. 

Wspólnym mianownikiem dla aktualnych wy-
zwań i celem unikatowej platformy genetycz-
nej są świnie zrównoważone genetycznie.

„Zrównoważona genetyka” oznacza 
programy hodowlane ukierunkowane na se-
lekcję szerokiego zakresu cech, zarówno 
ilościowych, jak i jakościowych. Przy takim 
podejściu postęp genetyczny jest równo-
ważony, kontrolowalny, bezpieczny i przy-
czynia się do obniżenia ogólnych kosztów 
hodowli trzody chlewnej. Przynosi więcej 
korzyści dla wszystkich jego beneficjentów, 

TROSKA O HODOWCÓW
rozwój platformy genetycznej, która gwarantuje stały postęp hodowlany

codzienny serwis i wsparcie techniczne na fermach

TROSKA O ZWIERZĘTA
koncentracja na zrównoważonej genetyce świń

dostarczanie naturalnie odpornych zwierząt
redukowanie stosowania antybiotyków w hodowli trzody chlewnej

TROSKA O KONSUMENTÓW
linie hodowlane umożliwiające produkowanie wieprzowiny o wysokiej 

wartości odżywczej
zaspokajanie społecznych oczekiwań w zakresie etycznej hodowli świń

TROSKA O PRACOWNIKÓW
zatrudnianie najlepszych naukowców i inwestycje w technologię oraz 

szkolenia
tworzenie interdyscyplinarnych zespołów w ramach wielogatunkowej 

platformy genetycznej

TROSKA O ZIEMIĘ
ochrona zasobów ziemi poprzez poprawę wydajności żywieniowej 

zwierząt, rozwijanie zrównoważonych metod hodowli

CARING FOR LIFE,
czyli „W trosce o dobre życie” to hasło ilustrujące nową 
misję Choice Genetics i ambicję znalezienia wspólnego 

mianownika dla przedstawionych wyżej wyzwań. 
Misja obejmuje pięć obszarów i identyfikuje wartości 

w każdym z nich:



ZMIANA NAZW 
ZWIERZĄT

P76 P90

Naima CG36

Neckar P98

EBX P81 Redone M6

Gallia M3Duroc P26

liderów w zakresie efektywności produkcyj-
nej. Ma mu to zapewnić FCR na poziomie 
1,54 kg i tempo wzrostu 140 dni do wagi 
selekcyjnej 115 kg. Excelium ma również 
wyznaczyć nowe standardy w zakresie ja-
kości technologicznej mięsa wieprzowego. 
Dzięki temu ma wszelkie atuty by stać się 
drugą obok loszki CG36, globalną wizytów-
ką Choice Genetics i knurem, który pozwoli 
marce na zajęcie pozycji lidera w Polsce, 
także na rynku knurów terminalnych. Więcej 
o nowym knurze na stronie 7

– W nowej misji Choice Genetics kluczo-
we jest pojęcie troski, czyli odpowiedzialno-
ści za efektywną hodowlę oraz społeczne 
korzyści z działalności marki Choice – pod-
kreśla dr Stanisław Niemyjski prezes zarządu 
Choice Genetics – To duża odpowiedzial-
ność, ale pozycja światowego lidera w gene-
tyce trzody chlewnej zobowiązuje. – dodaje.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

nym do tej pory poziomie, ma przyczynić się 
do szerszej wymiany doświadczeń i transfe-
ru wiedzy, a także szybszego odpowiadania 
na nowe wyzwania.

Ma ponadto zapewnić Grupie zajęcie 
najbliższych latach pozycji numer jeden 
na świecie w genetyce trzody chlewnej.

NOWA STRATEGIA, A RYNEK 
POLSKI

Co te wszystkie zmiany oznaczają dla 
polskiego hodowcy i czego producenci trzo-
dy mogą się spodziewać w zakresie oferty 
zwierząt hodowlanych?

Polski hodowca zyskuje w postaci Choice 
Genetics odpowiedzialnego Partnera w ho-
dowli trzody chlewnej, skoncentrowanego 
na obniżaniu kosztów produkcji dzięki do-
starczaniu świń doskonale zrównoważonych 
genetycznie. Partnera, który sukces rynkowy 
definiuje nie ilością sprzedanych zwierząt, 
ale stałą poprawą wyników produkcyjnych 
na fermach, i który w tym celu ofertę świń 
hodowlanych uzupełnia szerokim wsparciem 
technicznym.

„Nie zostawiamy hodowców trzody sa-
mych sobie, bierzemy odpowiedzialność 
za nasze zwierzęta i za ekspresję ich pełne-
go potencjału genetycznego – mówi dr Sta-
nisław Niemyjski prezes zarządu Choice 
Genetics –To z pewnością wyróżnia Choice 
Genetics na rynku, wśród innych producen-
tów genetyki – dodaje.

W pierwszym kwartale br. do sprzedaży 
trafiła ponadto nowa loszka CG36, która 
ma być godnym następcą słynnej loszki 
NAIMA. CG36 to dziś locha o najwyższej 
na świecie przeżywalności prosiąt przed 
odsadzeniem [90,3%], największej ilości sut-
ków funkcjonalnych [>16] i najniższym kosz-
cie wytworzenia prosięcia od urodzenia, 
do tuczu. Dzięki znacząco zmienionej meta-
bolice lochy, w stosunku do lochy NAIMA, 
poprawione zostały także parametry techno-
logiczne mięsa i tuszy. Więcej o nowej losze 
na stronie 8.

Późną jesienią z kolei wprowadzony zosta-
nie na rynek nowy knur o nazwie Excelium, 
który ma stać się jednym ze światowych 



FORUM ROLNIKÓW 
I AGROBIZNESU 
TOP AGRAR ŚWINIE
JAK MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ 
POTENCJAŁ GENETYCZNY ŚWIŃ?

Genetyka w hodowli trzody chlewnej od-
grywa jedną z najważniejszych ról w inten-
sywnej produkcji trzody chlewnej, akcento-
wano podczas sesji tematycznej 
„Świnie: Jak maksymalnie wyko-
rzystać potencjał genetyczny?”

Sesję uświetnił znany w świecie 
genetyki gość, dr Glen Illing, dy-
rektor generalny Instytutu Roslin, 
specjalizującego się w biologii 
rozwojowej, genetyce i genomi-
ce, który sławę zyskał dzięki sklo-
nowaniu owcy Dolly, pierwszego 
ssaka sklonowanego z komórki 
dorosłego osobnika.

Tuż po wystąpieniu Dr Glena Illinga swoje 
wystąpienia miał dr Stanisław Niemyjski, pre-
zes zarządu Choice Genetics., który przy-

bliżył globalne trendy w genetyce i wyzwa-
nia dla badań genetycznych formułowane 
przez hodowców, zakłady mięsne, handel 
i konsumentów.

W wystąpieniu podkreślił, że odpowiedzią 
na te oczekiwania są zwierzęta o zrówno-
ważonej genetyce, czyli wydajnej, przewidy-
walnej, bezobsługowej i łatwo adaptującej 
się do różnych warunków chowu. Dla profe-
sjonalnych hodowców, prowadzących pro-
dukcję trzody niezależnie od cyklów koniunk-
turalnych to wartości o kluczowym znaczeniu 
dla ekonomiki produkcji.

Wystąpienie było okazją do prezentacji no-
wej misji Choice Genetics, w tym zwłaszcza 
unikatowego podejścia w zakresie badań 
genetycznych, ukierunkowanych na selekcję 
wielu cech, a także nowej generacji zwierząt 
w ofercie Choice Genetics będących najlep-
szym przykładem zrównoważonej genetyki, 
tj. loszki CG36 i knura Excelium.

Drugi dzień forum poświęcony był kwe-
stiom dobrostanu i zdrowiu świń, w tym bio-
asekuracji, immunoprofilaktyce i zmianom 
jakie nastąpiły w weterynarii. Wśród uczest-
ników tego panelu również nie zabrakło wy-
bitnych przedstawicieli nauki i praktyki.

Na zakończenie Forum Karol Bujoczek 
red. naczelny Top Agrar zaprosił dr Stani-
sława Niemyjskiego do udziału w panelu 
dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom dla 
efektywnej hodowli w intensywnej produkcji 
trzody. 

W forum udział wzięło ponad krajowych 
300 hodowców.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

Renomowane wydawnictwo rolnicze „TOP AGRAR” zorganizowa-
ło w czerwcu br. „Forum Rolników i Agrobiznesu”. Jeden z paneli 
zatytułowany „Świnie: Jak maksymalnie wykorzystać potencjał ge-
netyczny?” poruszał aspekty wydajnej hodowli trzody chlewnej. 
Choice Genetics było partnerem genetycznym spotkania, a dr Sta-
nisław Niemyjski, prezes zarządu, wygłosił referat pt. „Globalne 
trendy w genetyce? Korzyści dla polskich hodowców”.



WARSZTATY ZŁOTYCH 
PRAKTYK

W marcu i kwietniu doradcy genetyczni Choice Genetics w ramach do-
rocznych Warsztatów Złotych Praktyk w Hodowli Trzody Chlewnej prze-
prowadzili dla krajowych producentów świń szereg szkoleń technicznych 
i żywieniowych, których celem była optymalizacja produkcji i zwiększe-
nie wydajności. Podczas warsztatów zaprezentowano również nową mi-
sję i platformę genetyczną Choice Genetics.

Inspiracją tegorocznych spotkań z hodowca-
mi trzody chlewnej było niedawne wprowadze-
nie do oferty loszki CG36, następczyni loszki 
NAIMA2.0 oraz zmiany na poziomie global-
nym w Choice Genetics, które zaowocowały 
opracowaniem nowej misji i strategii w zakresie 
badań genetycznych.

Prezentację nowego logo i misji Choice 
Genetics wziął na siebie dr Stanisław Nie-
myjski, prezes zarządu Choice Genetics Pol-
ska. W swoim wystąpieniu przede wszystkim 
akcentował strategiczne założenia progra-
mów hodowlanych, ukierunkowanych na se-

lekcję wielu cech, których rezultatem są zwie-
rzęta zrównoważone genetycznie.

W centrum nowego podejścia badawcze-
go leży odpowiedzialność za hodowców, 
zwierzęta, pracowników, wreszcie za konsu-
mentów i żywność. Odpowiedzialność, któ-
rą najlepiej wyraża hasło „Caring for life”, 
czyli „W trosce o dobre życie.”, ale jak pod-
kreślił dr Stanisław Niemyjski pozycja glo-
balnego lidera w genetyce, niesie ze sobą 
zobowiązania.

Szkolenie techniczne i żywieniowe po-
święcone było nowej generacji loszki CG36. 

Loszka przeszła znaczące przemiany meta-
boliczne, które wpłynęły na zmianę podej-
ścia do prowadzenia żywieniowego lochy. 
Daniel Urbaniak, doradca genetyczny i ży-
wieniowy Choice Genetics, podczas spo-
tkań podkreślał, że żywienie ma kluczowe 
znaczenie dla jej plenności, a w odchowie 
nowej generacji loszek najważniejsze zada-
nie to zgromadzenie odpowiednich rezerw 
tkanki tłuszczowej, niezbędnej w późniejszej 
laktacji.

Olga Kamińska, doradca ds. produkcji 
w firmie Choice Genetics koncentrowała się 
z kolei na prawidłowym procesie wprowa-
dzania loszek remontowych CG36 do sta-
da. Podkreślała, że następstwem błędów 
w zakresie aklimatyzacji zwierząt może 
być występowanie małych miotów, biegunki 
u prosiąt ssących, niestabilność laktacji, czy 
syndrom drugiego miotu.

Po ich wystąpieniach wszystkie linie ho-
dowlane w ofercie Choice zaprezentowali 
doradcy genetyczni marki, Adam Warulik, 
Adam Cichosz oraz Mariusz Szpanel. Wszy-
scy doradcy po prezentacjach dzielili się z 
hodowcami swoją wiedzą i doświadczeniem 
w kuluarach.

Największe ze spotkań odbyło się w Brań-

sku, kolejne w miejscowościach: Drohiczyn 
na Podlasiu oraz Licheń Stary. Łączenie w te-
gorocznej edycji Warsztatów Złotych Praktyk 
w Hodowli Trzody Chlewnej udział wzięło 
ponad 250 producentów trzody.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

MARIUSZ SZPANEL - DORADCA 
GENETYCZNY

DANIEL URBANIAK - DORADCA 
GENETYCZNY I ŻYWIENIOWY

OLGA KAMIŃSKA - DORADCA DS. PRODUKCJI



Targi Agro Animal Show to największe 
na Ukrainie specjalistyczne targi dla agrobiz-
nesu, w tym dla hodowców trzody chlewnej. 
Ponad 500 wystawców z kilkunastu krajów 
oraz niemal 20 tysięcy zarejestrowanych go-
ści najlepiej mówi o skali wystawy.

Kolejny rok jednym z targowych wystaw-
ców była spółka Eko-Mit, producent i ofi-
cjalny dystrybutor genetyki Choice Genetics 
na ukraińskim rynku. Zlokalizowana w obwo-
dzie lwowskim firma współpracuje z Choice 
Genetics Polska już od kilku lat Pierwsze 
zasiedlenie lochami NAIMA i GALLIA oraz 

knurami (15 szt.) nastąpiło w grudniu 2014 
roku.

Dziś spółka Eko Mit produkuje rocznie 
ok. 100 tysięcy prosiaków. Rokrocznie 
zwiększa się ponadto sprzedaż zwierząt ho-
dowlanych, produkowanej na miejscu lochy 
NAIMA [wkrótce zastąpi ją locha nowej ge-
neracji CG36 – czytaj więcej na str. 8] oraz 
knurów terminalnych P90 oraz P98, które 
do tej pory importowano z Polski lub Francji.

To właśnie rosnący popyt na te ostatnie 
stoi za decyzją o uruchomieniu w 2019 roku 
ich produkcji na miejscu. Nowością w ofercie 

są również loszki GP dla programów „in-
-house”, w ramach których, hodowcy będą 
mogli produkować loszki remontowe na po-
trzeby własne.

Wzrost zasiedleń skłonił ponadto obu Part-
nerów do wydzielenia specjalistycznego ze-
społu wsparcia technicznego dla tamtejszych 
producentów świń, którego celem jest bliska 
współpraca z hodowcami i stała poprawa 
wyników hodowlanych na fermach.

„Powielamy tym samym rozwiązanie z ryn-
ku krajowego, gdzie zespół MLUTSERWISU 
wspiera producentów w osiąganiu maksy-
malnego potencjału genetycznego naszych 
zwierząt powiedział obecny na wystawie 
prezes zarządu dr Stanisław Niemyjski – 
Przejmujemy w ten sposób odpowiedzial-
ność za wyniki hodowli. – dodaje. 

Targi potwierdziły, że genetyka Choice 
Genetics cieszy się bardzo dobrą opinią 
na Ukrainie.

Dziękujemy wszystkim gościom za spo-
tkania i owocne rozmowy!

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Choice Genetics Polska

TARGI AGRO ANIMAL SHOW NA 
UKRAINIE



CG36
PLENNA, BEZOBSŁUGOWA,  
WYTRZYMAŁA I MLECZNA!

Połączenie niezwykłej wytrzymałości i jakości macierzyńskiej. Doskonałe zdolności 
adaptacyjne loch i prosiąt do różnych warunków chowu. Szybkie wyproszenia, 

bezobsługowa hodowla i wyjątkowa produktywność. Locha o najniższym poborze 
paszy w roku w przeliczeniu na statystycznie odsadzone prosię (36,8kg)  

i nr 1 w zakresie przeżywalności prosiąt przed odsadzeniem. 

>85 
PROSIĄT OD 
LOCHY 

<2,6%
ŚMIERTELNOŚĆ 
LOCH

>16
SUTKÓW
FUNKCJONALNYCH

www.choice-genetics.com
www.e-nasienie.p l


