
Przewodnik 
w nowoczesnej 
hodowli
Nr 1/(9)/2016 • czerwiec 2016

...Na tytułowe pytanie odpowiedź jest tylko jedna. Opłaca 
się bardzo! Ta wiedza to z jednej strony duże oszczędności, 
które można uzyskać w żywieniu zwierząt, z drugiej 
uniknięcie problemów zdrowotnych świń ...str. 4

40 lat na rynku 
japońskim

Nasza genetyka 
najlepsza 
w Argentynie

Inwestycje Choice 
Genetics Polska

Skuteczne zasady 
inseminacji

Hodowca Roku 
2015!

Znaleźliśmy na 
Ukrainie dobrego 
partnera

Bioasekuracja - 
niedoceniany oręż...

Czy opłaca się 
laboratoryjne 
badanie surowców 
zbożowych? 



2

Choice Genetics Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2h
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 40 71
tel. +48 65 529 57 07
tel./fax +48 65 529 91 27
e-mail: info@choice-genetics.com 

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 

 
ZARZądZANIe feRmą 
Czy opłaca się laboratoryjne  
badanie surowców zbożowych?   4

wIeśCI Z CeNtRAlI 
40 lat marki Choice Genetics 
w Japonii 6

Nowy dystrybutor w meksyku 6

Choice Genetics na dominikanie 7

Genetyka Choice Genetics najlepsza 
w Argentynie 7

INweStyCJe 
ferma Państwa migałów 8

ferma Państwa Nowackich 9 

ferma Państwa Kacprzaków 10

NowoCZeSNA INSemINACJA 

Skuteczne zasady inseminacji 12

tARGI 
targi ferma w Łodzi 16

targi Agro Show Animals Kijów 16

Znaleźliśmy na Ukrainie dobrego 
partnera 17

weteRyNARIA 
Bioasekuracja  19
- niedoceniany oręż w walce 
z zagrożeniami chorobowymi

wydARZeNIA 
Hodowca Roku 2015 22

W numerze:



Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.choice-genetics.com

3

Przewodnik w nowoczesnej hodowli Nr 1/2016

Przede wszystkim ekonomika…
Czas biegnie tak 
szybko, że  pra-
cując nad obec-
nym wydaniem 
Przewodnika zo-
r i e n t o w a l i ś m y 
się z  zespołem, 
że  minęło wiele 
miesięcy od  jego 
ostatniego wy-

dania. Zdaniem wielu naszych hodowców 
za długo, dlatego nadrabiamy zaległości.
Najtrudniej jest nam zawsze dobrać tema-
ty. To  z  uwagi na  fakt, iż Choice Genetics 
rozwija się dynamicznie na  całym świe-
cie. W ostatnim numerze pisaliśmy o utwo-
rzeniu spółki Choice Genetics Chiny, jako 
bezpośrednim rezultacie coraz większej 
sprzedaży naszych zwierząt na tamtejszym 
rynku. To dziś dla nas najważniejszy rynek, 
ale warto podkreślić, że  w  Azji jesteśmy 
obecni z materiałem genetycznym również 
na  innych rynkach. Dziś krótko przypomi-
namy historię ponad 40-letniej współpracy 
z japońskim dystrybutorem. Japonia to nie-
słychanie konkurencyjny rynek, gdzie nor-
my jakości wieprzowiny podniesiono bar-
dzo wysoko. Ta historia ciekawa jest także 
z  tej przyczyny, że  w  programie hodowla-
nym wykorzystano po raz pierwszy od po-
wstania Choice Genetics w  2013  r., geny 
świń europejskich i amerykańskich. Kon-
kurencja wymusza odwagę rozwiązań, a tuż 
za odwagą kroczy zwykle „sukces”.
Jakość naszej genetyki, łatwa adaptowal-
ność zwierząt niezależnie od  warunków, 
znajduje uznanie także w innych częściach 
świata. Wkraczamy lub poszerzamy nasz 
udział rynkowy na takich rynkach jak Mek-
syk, czy Dominikana, a w Argentynie, nasze 
zwierzęta wygrywają prestiżowy konkurs.
A  w  Polsce? Mimo ciągle trudnej sytuacji 
na  rynku, znajdują się hodowcy, którzy in-
westują i rozwijają hodowlę. Na pewno po-
chodną tej sytuacji, jest wydłużenie procesu 
decyzyjnego. Producenci stali się ostrożni, 
jak nigdy wcześniej, poświęcając wybo-

rowi genetyki sporo miejsca. Sentymenty 
się skończyły. Liczy się przede wszystkim 
ekonomika, dzisiejsze wyniki i  potencjał 
produkcyjny. Nawet nasi wieloletni klienci, 
rozbudowując hodowlę, testują zwierzęta 
innych genetyk. Polecam artykuły o strate-
gii hodowlanej w gospodarstwach Państwa 
Nowackich, Migałów oraz Kacprzaków.
Życie jest jednak pełne paradoksów. Z jed-
nej strony producenci ostrożniej i  roz-
ważniej dobierają genetykę, z  drugiej tej 
ostrożności brakuje na innych polach. War-
to przeczytać artykuł Daniela Urbania-
ka naszego doradcy żywieniowego o  ko-
nieczności laboratoryjnego badania zboża. 
To artykuł, który powstał w oparciu o ubie-
głoroczne doświadczenia terenowe. Da-
niel pokazuje, jakie oszczędności można 
było osiągnąć mając wiedzę na  temat za-
wartości białka w kupowanym zbożu, i  ja-
kie są  konsekwencje zdrowotne przebiał-
czenia paszy.
Funkcjonując w  branży produkcji trzo-
dy chlewnej wiemy, że  nie mamy wpły-
wu na  cenę skupu tucznika, którą wyzna-
cza cena giełdy niemieckiej ZMP. Jeżeli nie 
mamy wpływu na cenę skupu żywca, to mu-
simy robić wszystko by maksymalnie kon-
trolować te obszary hodowli, które pozo-
stają pod naszym wpływem. A z pewnością 
mamy wpływ na  kontrolowanie ekonomiki 
wytwarzanych przez siebie pasz. Zwłasz-
cza, że stanowią one ok. 70% całych kosz-
tów wyprodukowania tucznika.
To kolejny już artykuł w Przewodniku, któ-
ry pokazuje obszary, gdzie można istotnie 
poprawić efektywność ekonomiczną pro-
dukcji świń, tak potrzebną w trudnych cza-
sach. w  poprzednim Przewodniku pisa-
liśmy o  znaczeniu regularnego remontu 
stada dla zyskownej hodowli. Gdy brako-
wanie ma charakter strategiczny, a nie jest 
prowadzone z  konieczności, można zna-
cząco poprawić produktywność hodowli 
i  jej zyskowność. Warto wrócić raz jeszcze 
do tego artykułu i warto częściej korzystać 
z  doradztwa naszego doświadczonego ze-

społu MULTISERWISU, a  więc doradców 
genetycznych, żywieniowych, weterynarzy 
i specjalistów od organizacji produkcji.
Hodowla trzody chlewnej to  bowiem nie-
zwykle złożona część produkcji rolniczej. 
Dla zyskownej hodowli kluczowe znaczenie 
ma  nie tylko najwyższej jakości materiał 
genetyczny, ale i  wiedza w  zakresie orga-
nizacji produkcji, reprodukcji, a  zwłaszcza 
żywienia. To  dlatego zdecydowaliśmy się 
opracować i  wydać specjalne wydane po-
radnika pod nazwą „Zalecenia żywieniowe 
i produkcyjne: NAIMA oraz KNURY TERMI-
NALNE”, będący rezultatem lat doświad-
czeń, wyniesionych z  własnych ferm ho-
dowlanych, dodatkowo zweryfikowanych 
z  doświadczeniami naszych Klientów, ho-
dowców trzody osiągających rekordowe 
wyniki produkcyjne. Mam nadzieję, że  po-
radnik stanie się użytecznym narzędziem 
w  codziennej pracy hodowlanej i  umożliwi 
osiąganie maksymalnego potencjału gene-
tycznego naszych zwierząt.
Jeśli chodzi o  reprodukcję to  już dziś po-
lecam artykuły dobrze Wam znanych: Olgi 
Kamińskiej, doradcy technicznego oraz 
Grzegorza Chmielowskiego kierownika 
Centrum Genetycznego w Smólnikach. Za-
sady skutecznej inseminacji otwierają cykl 
artykułów poruszających tematykę insemi-
nacji, jako ważnego narzędzia nowoczesnej 
hodowli świń. Będziemy je  kontynuowali 
w kolejnych wydaniach Przewodnika w No-
woczesnej Hodowli.
Tymczasem pozdrawiam, jak zawsze 
z przekonaniem, że obecne wydanie Prze-
wodnika będzie również dobrze przyjęte jak 
poprzednie. Miłej lektury!

Stanisław Niemyjski
Prezes Zarządu
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gowe azotowe) w  przypadku metody Kjel-
dahla (chemiczna metoda oznaczania azotu 
i białka surowego) ujawniły fakt, że mamy 
wyższe zawartości białka – od  1,5 - 2% -, 
aniżeli w roku 2014.

2% białka więcej w surowcu, 
to spory bonus od natury 
i rekompensata za mniejsze 
plony. Miało to znaczenie przede 
wszystkim dla rolników, którzy 
zboże przeznaczali do dalszej 
produkcji trzody chlewnej.

Sezon żniwny 2015 roku zakończył się pod 
hasłem – SUSZA! Rezultatem ubiegłorocz-
nych warunków polowych, były m.in. zróż-
nicowane wydajności poszczególnych zbóż, 
różniące się niekiedy znacznie, w zależno-
ści od  regionu kraju. Na  ziemiach zwię-
złych, bardziej żyznych, plony były wyższe 
nawet o 3 – 3,5 tony ziarna z hektara.
Te zróżnicowane wydajności spowodowa-
ły również zróżnicowane zgromadzenie 
skrobi i białka w ziarnie zbóż. Dostarczone 
składniki pokarmowe dla roślin, w postaci 
obornika, gnojowicy, czy nawozów sztucz-
nych rozłożyły się na różny plon, albo na 5 
ton ziarna z  hektara, albo 8 T/H. Co  wię-
cej zawartość badanego azotu (bezwycią-

Problemy i koszty
Niestety wielu hodowców trzody chlewnej 
– zarówno w  cyklu zamkniętym, jak w  tu-
czach otwartych – albo nie wiedziało o wyż-
szym poziomie białka w  zbożach, albo 
zbagatelizowało informację płynąca z labo-
ratoriów i od doradców żywieniowych.
Przygotowując program żywieniowy korzy-
stali z  receptur opracowanych dla starych 
zbóż z  2014 roku, stosując je  identycznie 
do nowych zbóż o wyższym udziale białka. 
Musiało to wywołać określone problemy 
zdrowotne, a na negatywne efekty nie trze-
ba było długo czekać.
Pierwsze zgłoszenia płynęły z  mateczni-
ków, gdzie pojawiły się problemy z lakta-
cją, następnie syndromy mmA i  biegunki 
na oseskach. w tuczu natomiast, tuczniki 
przy wadze 50 – 70  kg zaczęły mieć pro-
blemy z  motoryką kończyn tylnych, typo-
wy rezultat przebiałczenia paszy.
Prawda, że wymienione problemy zdrowot-
ne nie oznaczają tragedii, ale przyczyniły się 
do powstania nieplanowanych i niepotrzeb-
nych kosztów w  produkcji, która przecież 
przeżywa obecnie trudne chwile. W dodat-
ku, to problemy, które można było uniknąć.

Czy opłaca się 
laboratoryjne badanie 
surowców zbożowych? 

Na tytułowe pytanie odpowiedź jest tylko jedna. opłaca się bardzo i należy je wprowadzić do corocznej 
praktyki! wiedza z badań to z jednej strony duże potencjalne oszczędności, które można uzyskać 
w żywieniu zwierząt, a z drugiej uniknięcie problemów zdrowotnych świń wynikłych z przebiałczenia masy 
oraz związanych z tym kosztów. Jakie oszczędności można było uzyskać z ubr. plonów, pokazuje zawarta 
w niniejszym artykule symulacja finansowa.

Rodzaj zboża % BIAŁKA 2014 % BIAŁKA 2015 Różnica w % Uzysk białka / do 1t paszy  780kg zboża  

PSZENICA 11,3 13,2 1,9% - (19g) 780kg x 19g = 14,8 kg białka 

JĘCZMIEŃ 10,5 12,5 2,0% - (20g) 780kg x 20g =15,6 kg białka

PSZENŻYTO 10,5 12,5 2,0% - (20g) 780kg x 20g =15,6 kg białka

OWIES 10 12,3 2,3% - (23g) 780kg x 19g = 14,8 kg białka 

KUKURYDZA 8,5 10,5 2,0% - (20g) 780kg x 19g = 14,8 kg białka 

Z A R Z ą D Z A N I E  F E R M ą

Porównanie surowców zbożowych/żniwa 2014/2015
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Potencjalne oszczędności
Wszyscy funkcjonujący w  branży produkcji 
trzody chlewnej wiedzą, że nie mamy wpły-
wu na  cenę skupu tucznika, którą wyzna-
cza cena giełdy niemieckiej ZMP. Jeżeli nie 
mamy wpływu na cenę skupu żywca, to na-
leży robić wszystko by  maksymalnie kon-
trolować te obszary hodowli, które pozosta-
ją pod wpływem hodowcy.
A z pewnością hodowcy mają wpływ na kon-
trolowanie ekonomiki wytwarzanych przez 
siebie pasz. W tej materii można i należy po-
szukiwać realnych oszczędności. Zwłasz-
cza, że koszty pasz stanowią 70% wszystkich 
kosztów wyprodukowania tucznika.
To, jak duże znaczenie finansowe miała 
wiedza o wyższym poziomie białka i jak bar-
dzo mogła wpłynąć ona obniżenie całościo-
wych kosztów produkcji pokazuje poniższa 
symulacja:

Do wyprodukowania 1 tony paszy wykorzy-
stujemy średnio 780 kg zbóż typu: pszeni-
ca, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydza, 
czasami żyto. Jaką kalkulację powinniśmy 
wykonać, wiedząc, że  w  tych komponen-
tach mamy średnio o 2% więcej białka?

Jeśli: 2% w 1 kg = 20g czystego białka
to: 780 kg zboża x 0,02 kg czystego białka 
= 15,6 kg białka więcej, niż z plonów 2014r.

Uzupełnienie białka w  paszy najczęściej 
odbywa się poprzez dodatek śruty sojowej, 
rzepakowej, strączkowych lub w  paszach 
typu prestarter, starter lub lochy karmiącej 
mączką rybną. Jednak najbardziej popular-
na i uniwersalna jest śruta sojowa lub coraz 
częściej soja ekstrudowana.
Jeśli zatem, w  poekstrakcyjnej śrucie so-
jowej, deklarowany poziom białka to  46%, 

to  w  1  kg surowca, białko ogólne stano-
wi 460g. Przyjmując ekwiwalent naszego 
nadmiaru białka, jako śrutę sojową, mo-
żemy zaoszczędzić prawie 34 kg śruty so-
jowej! Jak to możliwe? 
Zapoznaj się z symulacją w tabeli zawartą 
w niniejszym artykule 

Podsumowanie
Na  zadane w  tytule pytanie „Czy labora-
toryjne badanie surowców zbożowych się 
opłaca”, odpowiedź jest tylko jedna. opła-
ca się bardzo i należy je wprowadzić do ca-
łorocznej praktyki! Ich znaczenie wzrasta 
szczególnie teraz, kiedy znacząca więk-
szość producentów świń posiłkuje się 
od miesięcy zakupem zbóż z rynku lokalne-
go, w których występuje ogromne zróżnico-
wanie poziomów białka.
Kupujemy lokalnie, ponieważ jest lepsza 
cena i  odchodzą koszty transportu. Pro-
ducenci praktykujący zakupy jednorazo-
wo w  małych ilościach 5-10 ton powiedzą 
także: „nie badam, ponieważ zanim przyj-
dą wyniki, zboże już jest zjedzone”. UwAGA 
jednak! w  wielu przypadkach, tam gdzie 
była prowadzona oszczędniejsza kultu-
ra agrarna, możemy kupić zboże z  bar-
dzo niskim poziomem białka. Uzyskane 
oszczędności mogą więc być pozorne.
Duże oszczędności, jakie hodowcy mo-
gli uzyskać w  żywieniu trzody chlewnej 
i uniknięcie problemów zdrowotnych zwie-
rząt [oraz niepotrzebnych kosztów], to do-
wód, że  PoBIeRANIe PRÓB ZBÓŻ = CeN-
NA wIedZA I  oSZCZĘdNośĆ. Zwłaszcza, 
gdy uwzględnimy fakt, że  badanie 1 próby 
zbóż kosztuje w  laboratoriach od  80,00 – 
107,00 zł komplet, za 1 zboże.
Ponadto, obecnie wiele firm paszowych wy-
chodzi naprzeciw swoim klientom i pomaga 
w badaniu korzystając z własnych laborato-
riów. To bardzo ładny prezent z  ich strony, 
dlatego drodzy hodowcy, korzystajcie z nie-
go, bo… TO SIĘ OPŁACA!

 Daniel Urbaniak  
Doradca Żywieniowy i Genetyczny Choice Genetics Polska

* MATIF- notowania cen AGROLOK w porcie w Gdyni + 50,00 zł 
transport = 1840,00 zł za tonę czyli 1,84 zł za kg (notowania z dnia 
19.05.2016 r.)  
https://www.agrolok.pl/notowania/zboza-na-gieldzie-matif.htm

** średnio cena za tonę (notowania cen zbóż średnia z 5 
rodzajów zbóż/Agrobiznes.Money.pl 24.05.2016r.)

Ponieważ: 15,6 kg białka dzielimy na 0,460 kg = otrzymujemy 33,9 kg śruty sojowej 
Niedobór białka i EM z zabranych 33,9 kg śruty sojowej z tony paszy  
[1000 kg - 33,9 kg = 967,1kg], wyrównujemy komponentem zbożowym.  
Koszt śruty sojowej: 1840,00 zł netto*
Koszt zboża: 580,00 zł netto** 

Zakładając następujące koszty:
33,9 kg  śruty sojowej  x  1,84 zł/kg  =  62,37 zł 
33,9 kg zboża x 0,580 zł/kg = 19,66 zł 

to uzyskamy oszczędności do każdej tony wyprodukowanej paszy:
62,37 zł - 19,66 zł = 42,71 zł do tony
daje to oszczędności na rok [przy stadzie 200 loch w cyklu zamkniętym]: 

loCHy: zjadają średnio 1270 kg paszy na rok, czyli 200 loch x 1,27 T  
= 254 tony x 42,71 zł =  10848,34 zł 
PRoSIĘtA: 200 loch x 12 prosiąt odsadzonych x 2,4 rotacja w roku  
= 5760 szt. [ uwzględniając 1% upadków] = 5754 sztuki   
 
5754 szt. do wagi 25 kg zjada śr. 30 kg paszy/szt. x 5754 szt.  
= 172,6 tony x 42,71 zł = 7371,75zł

tUCZNIK: przyjmując 0,5 % upadków, zakładamy, że 5750 sztuk dojdzie do końca 
tuczu.
5750 tuczników, od wagi 25 kg do wagi 125 kg masy ciała zje średnio 2,65 kg paszy 
na 1 kg przyrostu , to jest 265 kg paszy/sztukę.   
5750 szt. z 265 kg  = 1524 tony  x 42,71 zł =  65090,04 zł  

Suma uzyskanych oszczędności: 

10 848,34 zł + 7 371,75 zł + 65 090,04zł = 83 310 zł
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Ponad 40 lat obecności na rynku japońskim!

Nowy dystrybutor Choice Genetics w Meksyku

W  1973 roku, japońska firma Central 
Farm, od  lat zaopatrująca się w  drób 
w przedsiębiorstwie Dekalb, jednej z firm 
genetycznych, będącej dziś częścią Choice 
Genetics, podjęła decyzję o imporcie żyw-
ca wieprzowego z  USA. W  1975 roku za-
inicjowano eksport żywca hodowlanego 
do Japonii i rozpoczęto program multipli-
kacji. Na  przestrzeni czterech dekad na-
zwy obu firm zmieniły się, ale niezmien-
na pozostała fundamentalna idea lokalnej 
multiplikacji i dystrybucji. 

Japońska firma posiada kilka ferm mul-
tiplikacyjnych, z  których każda ma  swój 
własny program i  cel hodowlany, uzależ-
niony od  wymagań konkretnych klientów. 
Japońscy dystrybutorzy byli pionierami 
w  zakresie wykorzystania dokonań gene-

Miło nam poinformować, iż pozyskaliśmy 
nowego dystrybutora, Nucleo de Geneti-
ca Pecuaria SPR de RL (NGP), z  siedzi-
bą w Hermosillo Sonora w Meksyku. NGP 
jest dystrybutorem wieprzowego materiału 
genetycznego do stanów Sonora i Sinaloa. 
Hodowla knurów Choice Genetics SONORA 
(CGSBS), zlokalizowana w  regionie Rayon 
Sonora – idealnym pod względem bio-bez-
pieczeństwa – znajduje się obecnie w ostat-
niej fazie uruchomienia.

tyków europejskich i  amerykańskich, któ-
ra to  możliwość pojawiła się w  2013 roku 
po połączeniu firm Pen Ar Lan oraz New-
sham i  powstaniu Choice Genetics. Jako 
pierwsi pozyskiwali geny zarówno od Cho-
ice Genetics USA oraz od Choice Genetics 
Francja, łącząc je w jednym programie ho-
dowlanym.

Program ten od zawsze koncentruje się na 
uzyskaniu mięsa najwyższej jakości. Ja-
poński rynek mięsny jest specyficzny. Suk-
ces odnoszą ci lokalni producenci, których 

CGSBS zawarło także umowę o dostarcza-
niu materiału genetycznego dla związku 
producentów RICER, ubojni świń zrzesza-
jącej producentów posiadających łącznie 
12 000 macior. W  najbliższej przyszłości 
związek planuje zwiększyć stado w  opar-
ciu o  genetykę Choice Genetics do  20 000 
macior i produkować rocznie ponad 500 000 
warchlaków.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

produkty odznaczają 
się cechami postrze-
ganymi przez konsu-
mentów jako wyso-
kiej jakości (są to m.in. 
określona zawartość 
tłuszczu śródmięśnio-
wego, marmurkowa-
tość, struktura, kolor, 
kształt). Wyproduko-
wanie mięsa odpowia-
dającego specyficznym 
wymaganiom japoń-
skich konsumentów 
wymaga czasu i praw-
dziwego poświęcenia 

programom genetycznym.

Kichio Hashimoto prezes japońskiej firmy 
podkreśla: „Nasz system produkcji, wzbo-
gacony o innowacyjne technologie genetycz-
ne Choice Genetics, przyczynia się do stałego 
wzrostu sprzedaży naszych produktów. Za-
równo my, jak i nasi klienci jesteśmy pewni 
wysokiej jakości, którą oferujemy. Nasz suk-
ces to nie tylko rzędy cyfr, ale także poczu-
cie dumy z  faktu, że współpraca rozwija się 
od przeszło czterdziestu lat."

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

Zespół CG Meksyk, trzeci z lewej – Peter Seghers 
– Prezes Zarządu CG SAS

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  U S A
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Choice Genetics na Dominikanie

Genetyka Choice Genetics najlepsza w Argentynie

Mamy również przyjemność ogłosić roz-
poczęcie współpracy z firmą BIOGENETIK, 
która zajmie się dystrybucją naszych pro-
duktów w Republice Dominikany. BIOGE-
NETIK jest największym dostawcą nasienia 
w kraju. Prowadzi również hodowlę macior 
przeznaczonych do rozrodu, posiada nowo-
czesną farmę zarodową.  Firma posiada po-
nadto unikatowe centrum inseminacji. BIO-
GENETIK należy także do innowacyjnego 
projektu produkcji świń, którego szacowa-
ny potencjał ubojowy określa się na pozio-
mie 240 000 sztuk świń rocznie.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

W końcówce roku 2015 w Argentynie po raz 
pierwszy przeprowadzono konkurs na  naj-
lepszego producenta świń. Konkurs zor-
ganizowano wg formuły konkursu organi-
zowanego od  siedmiu lat w  Brazylii, który 
wpisał się w  tradycję brazylijskiego prze-
mysłu wieprzowego, dostarczając cennych 
informacji odnośnie wyników technicznych 
w hodowli, jak również będąc polem wymia-
ny doświadczeń pomiędzy producentami.

W Argentynie uczestniczyło w konkursie fi-
nałowym pięćdziesięciu argentyńskich far-
merów, posiadających w  swych hodow-
lach ponad 25 tysięcy macior. Głównym 
wskaźnikiem oceny gospodarstw była licz-
ba prosiąt przypadających na jedną macio-
rę w ciągu roku.

Choice Genetics był niekwestionowaną 
gwiazdą konkursu, zajmując sześć pozycji 

w pierwszej dziesiątce uczestników, w tym 
pierwsze oraz drugie miejsce.
Farmer Abuelo Juan Bautista z miejscowo-
ści Gustavo Longo, hodujący maciory rasy 
NAIMA, zwyciężył w kategorii produktywno-
ści. Zadowolony właściciel fermy skomen-
tował sukces: „Argentyński przemysł żywca 
wieprzowego jest obecnie w okresie inten-
sywnego rozwoju i doświadcza korzystnych 
zmian. Wdrażając efektywny program ge-
netyczny, inwestując w  pasze, nowocze-
sny sprzęt, oraz szkoląc kadrę zarządzają-
cą z  pewnością zmierzamy we  właściwym 
kierunku”.

Drugie miejsce zajęła ferma la Piara z miej-
scowości Guillermo Alloa, hodująca świnie 
Nad’ma  pochodzące z  argentyńskiego od-
działu Choice Genetics. Adrián Guillén, kie-
rownik sprzedaży i  kierownik techniczny 
Choice Genetics Argentyna mówi: „Cieszą 

nas świetne wyniki zaprezentowane przez 
naszych hodowców z okazji pierwszej edycji 
konkursu na  najlepszego argentyńskiego 
producenta świń. świadczy to nie tylko o ja-
kości materiału genetycznego naszej firmy, 
ale przede wszystkim o profesjonalnej ho-
dowli naszych klientów.
Konkurs pokazuje, iż wysoki potencjał ge-
netyki Choice Genetics odnośnie liczby pro-
siąt przypadających na jedną maciorę rocz-
nie jest realnym wynikiem do osiągnięcia.”

Gratulujemy zespołom handlowym z Cho-
ice Genetics Argentyna oraz wszystkim 
hodowcom, którzy przyczynili się do osią-
gnięcia tak spektakularnych wyników 
na polu reprodukcji żywca.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics USA

Choice Genetics był niekwestionowaną gwiazdą konkursu, 
zajmując sześć pozycji w pierwszej dziesiątce uczestników, 
w tym pierwsze oraz drugie miejsce. 
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Ferma Państwa Migałów 
Mokrzyca, powiat Pilźnieński

Pan Maciej wspólnie z  ojcem Andrzejem 
zajmowali się produkcją w cyklu zamknię-
tym. Początkowo ich chlewnia mieściła 
25 loch F1, a  prosięta od  nich pozyskane, 
tuczone były w  tym samym budynku. Taki 
model chlewni przestał się sprawdzać, uzy-
skiwane partie tucznika były zbyt małe, 
by  je  dobrze sprzedać. W  efekcie wkład 
pracy był nieproporcjonalny do osiąganych 
wyników finansowych.

Ponieważ posiadany budynek można było 
zaadoptować, by  pomieścił więcej loch, 
podjęto decyzję o  likwidacji posiadanych 
zwierząt i  wiosną 2015 roku przystąpiono 
do  modernizacji chlewni. Hodowca rozpo-
czął natomiast poszukiwanie najlepszej ge-
netyki. Jak zawsze w takich wpadkach za-
czął rozmawiać z  firmami oraz rolnikami 
pracującymi z  lochami różnych genetyk. 
Ostatecznie, po wizycie na  trzech fermach 
z loszkami NAIMA i rozważeniu wszystkich 
zalet z  dostępnych na  rynku loch, wybór 
padł na markę Choice Genetics.

Przede wszystkich producent wziął pod 
uwagę wysoką produktywność NAImy 
oraz ekonomię produkcji prosiąt na tej ge-
netyce. W związku z trudem przeprowadzo-
nej depopulacji zwierząt i dezynfekcji starej 
chlewni oraz jej modernizacji, niebagatel-
ny był status zdrowotny kupowanych zwie-
rząt i to, w jakim stopniu firma sprzedająca 
do tego aspektu podchodzi.

okazało się, że  żaden dostawca gene-
tyki za  wyjątkiem Choice Genetics nie 
dysponował własnym środkiem trans-
portu loszek. Samochody Choice Ge-
netics wykorzystywane są tylko do prze-
wozu loszek, po  wykonaniu transportu 

profesjonalnie myte i  dezynfekowane, 
a  następnie mają kilkudniową przerwę 
w przewozach zwierząt.

Żadna z  firm sprzedających materiał ge-
netyczny na  rynku nie miała też wspar-
cia technicznego, posprzedażowego. Oso-
ba z zespołu Multiserwis-u CG pojawiła się 
u  Pana Macieja już w  pierwszym tygodniu 
po  dostarczeniu loszek, na  potrzeby omó-
wienia wszystkich aspektów produkcji. 
W  pierwszym etapie skupiono się na  akli-
matyzacji loszek, notowaniu rui i  przygo-
towaniu zwierząt do  krycia, które zapla-
nowano na  początek lutego. Loszki kryte 
są nasieniem zakupionym w Centrum Ge-
netycznym Choice Genetics

W końcu, na początku listopada 2015 roku 
ferma została zasiedlona loszkami NA-
IMA. Wstawiono łącznie 190 loszek i  jed-
nego knura. Stado zawierało również losz-
ki GP GALLIA, ponieważ loszki remontowe 
będą produkowane we własnym gospodar-
stwie. Pierwsze porody planowane są  pod 
koniec maja, a  sprzedaż prosiąt z  począt-
kiem sierpnia. Chlewnia cały czas pozosta-
je pod opieką własnego lekarza oraz dorad-
cy technicznego z Choice Genetics.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

I N W E S T Y C J E  C H O I C E  G E N E T I C S
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Ferma Państwa Nowackich 
Nowa Wieś, powiat Śmigiel

Stanisław i teresa Nowaccy od wielu lat pracują na genetyce 
Choice Genetics, specjalizując się w produkcji prosiąt, cieszących 
się dużym powodzeniem na regionalnym rynku. warto podkreślić, 
że duża część Klientów na prosięta, to producenci tuczników 
z terenów ościennych fermy, co w Polsce nie jest zjawiskiem 
powszechnym. Jak do tego doszło?

W  styczniu 2009 roku gospodarze zasie-
dlili fermę loszkami NAIMA [136 szt.] wraz 
z knurem P-76 i loszkami REDONE [6 szt.], 
na  potrzeby namnażania loszek we  wła-
snym zakresie, na remont stada. W trzy ty-
godniowym rytmie produkcji uzyskiwali 20 
krytych loch, 233 – 246 prosiąt z  krzyżo-
wania hybrydowego locha – NAIMA x knur 
NECKAR.
Pan Stanisław produkuje bardzo stabilny 
i  pożądany towar do  tuczu. Jest to  zasłu-
ga ogromnej dbałości o  status zdrowotny 
i  bioasekurację, przez samego właścicie-
la. Gospodarz stosuje ponadto doskonale 
zbilansowane żywienie i najlepsze kompo-
nenty do produkowanej we własnym zakre-
sie paszy. Daje to wymierne efekty zarówno 
w maciorach prośnych na porodówce, w lo-
chach karmiących, jak również w odchowie 

prosiąt do wagi sprzedaży 23-25 kg mc.
W produkcji prosiąt zmieniono w ostatnich 
latach komponent męski w  krzyżowaniu. 
od  3,5 roku ferma 
wykorzystuje na-
sienie knura NeC-
KAR, z Centrum Ge-
netycznego Choice 
Genetics w  Smól-
nikach. Klienci naj-
bardziej zadowoleni 
są  z prosiąt właśnie 
tej krzyżówki. Infor-
mują o  regularnych 
wybiciach na  pozio-
mie 57,5 – 58,5% 
mięsności, w  zależ-
ności od wagi sprze-
dażowej tucznika 

(najczęściej 125 – 130 kg).
Wyznacznikiem jakości prosiąt jest jednak 
ich status zdrowotny. Gospodarz od zawsze 
zabezpiecza zwierzęta szczepieniami profi-
laktycznymi na  wypadek kosztochłonnych 
jednostek chorobowych, typu: Mycoplazma 
i Circovirus. To dzięki temu od lat ma klien-
tów, którzy regularnie wracają po  nowe 
prosięta.
W  marcu 2015 roku, po  2,5 letnich biuro-
kratycznych bataliach rozpoczęta zosta-
ła budowa nowej fermy, a  już 15 września 
2015 roku, posiadane stado powiększone 
zostało o kolejne 200 loch NAIMA.
Zanim jednak do zasiedlenia doszło, Sta-
nisław Nowacki postanowił zweryfiko-
wać w produkcji lochy z duńskiej genety-
ki. Na 1,5 roku przed zasiedleniem zakupił 
w  tym celu stado 30 szt. Już po  drugim 
wyproszeniu i  analizie wszystkich wyni-
ków produkcyjnych właściciel zdecydo-
wał, że na nowej fermie produkować bę-
dzie prosięta również w  oparciu o  lochy 
NAImA.
Loszki zostały przywiezione z tego samego 
obiektu multiplikacyjnego, z którego przyje-
chało pierwsze stado, czyli fermy TARPNO, 
Tadeusza Rotkiewicza. Zostały podzielo-
ne na 9 grup wagowych, od wagi 50 kg do – 
130  kg, w  równych grupach. Od  przywie-
zionych zwierząt pobrano wymazy i  krew, 
w celu weryfikacji statusu zdrowotnego de-
klarowanego przez firmę Choice Genetics 
Polska. Badanie monitoringowe przepro-
wadziło laboratorium PIW w  Puławach. 

Łukasz Nowacki
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Wyniki badań w 100% potwierdziły ustalo-
ny status zdrowotny. W procesie adaptacji 
zwierząt do warunków nowej chlewni pod-
jęto metafilaktykę profilaktyczną potrans-
portową oraz rozpoczęto szczepienia pro-
filaktyczne loszek.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w pra-
cy na  fermie, dużym wsparciem dla go-
spodarzy jest syn Łukasz Nowacki, który 
nabył szerokiej praktycznej wiedzy będąc 
dziś w  pełni kompetentnym hodowcą. 
Młody hodowca jest inicjatorem wdrożenia 
na  nowej fermie nowoczesnych, uspraw-
niających pracę hodowlaną rozwiązań, jak: 
centralny system mycia, system zrasza-
nia w okresie letnim sektora krycia (star-
sza chlewnia posiada system Coolbox, 
jako system schładzania letniego), czy 
innowacyjny system kojców samobloku-
jących oraz podsufitowej wentylacji.
Ferma będzie nadal produkowała prosięta 
w cyklu 3 tygodniowym. Dzięki zwiększo-
nym mocom produkcyjnym, gospodarze 
mogą dostarczać jednorazowo, w  wyrów-
nanej wadze od 570 – 600 prosiąt.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Produkcja trzody chlewnej w  gospodar-
stwie Państwa Kacprzaków, rozpoczę-
ła się od  tuczu nakładczego. Pierwsze 
tucze odbywały się w  oparciu o  prosię-
ta importowane. Jak wspomina gospo-
darz, jakość prosiąt była nieprzewidy-
walna i każdy tucz przebiegał w sposób 
mało powtarzalny.

Nowa jakość pojawiła się wraz z zakupem 
zwierząt genetyki firmy Pen Ar Lan (ak-
tualnie Choice Genetics), który oferował 
prosięta zdrowe, w  wyrównanych par-
tiach. Szybko zapadła decyzja o produkcji 
takich właśnie prosiąt w ich własnym go-
spodarstwie.

Od 2007 roku produkcja prowadzona była 
już w  cyklu zamkniętym, opartym o  120 

Ferma Państwa Kacprzaków 

Zainteresowanym zakupem prosiąt podajemy – za zgodą Pana Stanisława Nowackiego 
– dane kontaktowe: tel. kom: 695 942 120.

I N w e S t y C J e  C H o I C e  G e N e t I C S

Ryszard Kacprzak z synem Damianem
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loch NAIMA. Jakość pracy w  takim sys-
temie oraz osiągane wyniki produkcyjne, 
skłoniły właścicieli do  zwiększenia ska-
li produkcji. Mimo zadowolenia z lochy NA-
IMA, producent postanowił porównać czo-
łowe genetyki na  rynku, by  mieć pewność 
najlepszego ekonomicznie wyboru.
Po rozpoznaniu oferty, spotkaniach z przed-
stawicielami firm genetycznych i  zwiedze-
niu ferm pracujących na  różnych rasach 
macior, Państwo Kacprzakowie uzna-
li, że dotychczas posiadane lochy NAImA, 
będą dla nich optymalne. 

Zdecydowały takie elementy, jak: ja-
kość tucznika chwalona przez odbiorców, 
szczególnie za  jakość mięsa oraz udział 
szlachetnych wyrębów w  tuszy. Następ-
nie cechy macierzyńskie loch, zaobserwo-
wane w trakcie pracy z nimi, które czynią 
ją  komfortową i  przewidywalną. te ce-
chy to  opiekuńczość, łagodne usposobie-
nie, wyraźna manifestacja rui, wyjątko-

wa mleczność wraz z dużą ilością sutków 
funkcjonalnych, co nawet przy dużej plen-
ności nie zmusza do  tworzenia mamek. 
Pozwala to  osiągnąć wysoką masę odsa-
dzanych licznych miotów, co ma duże zna-
czenie w cyklu trzy tygodniowym. Przy tych 
wszystkich zaletach, same lochy wymaga-
ją niskich nakładów pracy, co w gospodar-
stwach rodzinnych jest szczególnie istotne.

Państwo Kacprzakowie kontynuują współ-
pracę z  firmą Choice Genetics [poprzed-
nio PENARLAN], trwającej już wiele lat. 
Zwłaszcza oferowany Multiserwis, w posta-
ci doradztwa w zakresie zarządzania fermą 
ze  strony Olgi Kamińskiej oraz genetyka 
i żywieniowca Daniela Urbaniaka. Niebaga-
telne znaczenie w tej ocenie ma wysoka ja-
kość dostarczanego nasienia knurów i jego 
profesjonalnie przygotowany transport.
Tak rozbudowana forma współpracy, skło-
niła gospodarza do  podpisania umowy 
o  namnażaniu loch we  własnym zakresie. 

Pozwoli to utrzymać optymalny remont sta-
da, wykorzystać potencjał hodowlany oraz 
zachować status zdrowotny, który dzisiaj 
jest na najwyższym poziomie, a właścicie-
lom spokojnie patrzeć w przyszłość.
Na chwilę obecną stado podstawowe skła-
da się z 500 macior NAIMA.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

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

Właściciel z Adamem Warulikiem, 
doradcą genetycznym CG Polska
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Zasady skutecznej inseminacji 
Jednym z kilku podstawowych czynników mających wpływ na 
opłacalność produkcji trzody chlewnej jest skuteczny przebieg 
rozrodu. Skuteczny zabieg inseminacji zależy przede wszystkim od 
hodowcy, jego wiedzy, ustalenia właściwego terminu unasienniania 
i przechowywania nasienia, ale przede wszystkim od umiejętności 
obserwacji objawów rujowych.

Podstawowymi warunkami opłacalności 
stada loch, są głównie wysokie wyniki sku-
teczności wyproszeń. Sekret sukcesu inse-
minacji tkwi w  umiejętności wyszukania 
rui i  trafnego wybrania momentu krycia. 
Aby dobrze wyszukiwać ruję, potrzebna jest 
odpowiednia stymulacja.
Stymulacja – pod pojęciem stymulacji rui, 
uznaje się zespół zabiegów zmierzających 
do  pobudzenia aktywności układu pod-
wzgórzowo-przysadkowo-jajnikowego, 
czego następstwem powinno być wystąpie-
nie owulacji i rui z charakterystycznym ze-
społem objawów, do których zaliczamy:
 » zaczerwienienie sromu
 » wyciek śluzu z dróg rodnych
 » spadek apetytu
 » odruch tolerancji na knura

Jeżeli mamy do czynienia z wieloródkami, 
moment rozpoczęcia stymulacji zwierząt 
wyznacza nam termin odsadzenia prosiąt. 
U  loszek (jeżeli nie używamy hormonów 
typu Regumante, bo  wtedy moment koń-
ca podawania preparatu wyznacza nam po-
czątek stymulacji rui), stymulacja powinna 
być prowadzona cały czas po  ukończeniu 
180-dnia życia.

Czynniki ułatwiające stymulację

1. Stres:
Podstawą, na  jakiej bazujemy jest stres 
odsadzeniowy. Dodatkowo, zmiana miej-
sca przy odpowiednim systemie żywie-
nia zwierząt jest wystarczającym bodź-
cem stresowym. Pamiętajmy jednak, że już 
na  porodówkach przygotowujemy świnie 
do przyszłej inseminacji, dlatego wielu spe-
cjalistów zaleca stosować program świetlny 
od momentu wyproszenia. dobrym sposo-
bem przygotowania świń do rui, jest zasto-
sowanie głodówki w dzień odsadzenia.

2. flushing i odpowiednie 
warunki środowiskowe:
Jest to specjalna pasza lub dodatek, stoso-
wany przez pięć dni po odsadzeniu, oparty 
na zwiększonym poziomie białka oraz wita-
minach, głównie rozpuszczalnych w  tłusz-
czach i  cukrach prostych. Głównym zada-
niem flushingu jest pobudzenie układów 
hormonalnych w  celu wywołania hipero-
wulacji oraz wzmożenia zewnętrznych ob-
jawów rui.
Najlepszym systemem utrzymywania loch 
w czasie inseminacji są kojce indywidualne. 
Pomieszczenie z  kojcami indywidualnymi 
musi być bardzo dobrze oświetlone. świnia 
jest zwierzęciem sezonowym i odpowiednie 
natężenie światła jest sygnałem, że  zbli-
ża się czas reprodukcji, natomiast w czasie 
krótkiego dnia świetlnego układ hormonal-
ny świń odpowiedzialny za owulacje zosta-
je uśpiony.
światło na dziale inseminacji powinno mieć 
natężenie 300 luxów lub 2,5w  na  mkw. 
świnie w  kojcach indywidualnych powin-
ny mieć nieograniczony dostęp do  świeżej 

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

Podstawowe zasady inseminacji

 » Loszki przeznaczamy do krycia w wieku 240-250 dni
 » Masa ciała loszek to 130-140kg
 » Kryjemy w 3 bądź w 4 ruji
 » Minimalna głębokość pochwy u loszki to 24 cm
 » Długość cyklu rujowego 21 dni
 » Odpowiednia kondycja – grubość słoniny w punkcie P2 w granicach 14 – 16 mm
 » Wystąpienie owulacji – 30 do 40 godzin od początku rui właściwej
 » Pojawienie się komórek jajowych w jajowodzie – 30/40 minut po owulacji
 » Owulacja trwa 4-6 godzin
 » Żywotność komórki jajowej 6-8 godzin
 » Żywotność plemników w drogach rodnych lochy to 24 godziny
 » Pojawienie się plemników w jajowodzie 1,5-6 godzin po inseminacji
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wody. Między rzędami kojców powinien być 
odpowiednio szeroki ganek by, mógł nim 
swobodnie spacerować knur stymulują-
cy ruję u loch. Pomieszczenie powinno być 
wyposażone w dobrą wentylacje.

3. Kontakt z aktywnym 
hormonalnie knurem:
Co  znaczy aktywny hormonalnie knur? 
To taki, który kolokwialnie mówiąc: „śmier-
dzi feromonami i toczy pianę z pyska”. Tyl-
ko wtedy lochy w rui na niego reagują. Aby 
knur tak się zachowywał, musi kryć regu-
larnie, w  naturalny sposób (uwaga: nawet 
jak mamy szukarka, to musi kryć chociaż-
by lochy selekcyjne), powinien być dobrze 
odżywiony, ale nie zapasiony! Pamiętajmy, 
że  nawet najbardziej doświadczony czło-
wiek nie zastąpi dobrego szukarka.

4. Stymulacja lochy przez obsługę:
Aby obsługujący dobrze wyszukiwali ruję 
i  trafnie określali moment inseminacji, 
trzeba poznać podstawy fizjologii:
Cykl płciowy u świń trwa 21 dni i dzieli się 
na  kilka faz, z  czego najważniejszymi dla 
hodowcy są:
– faza przedrujowa – w czasie tej fazy ob-
serwujemy niepokój, zainteresowanie knu-
rem, spadek apetytu, charakterystycz-
ne pohukiwania, zaczerwienienie i  obrzęk 

sromu, wyciek śluzu, obskakiwanie innych 
loch, brak tolerancji na obskakiwanie.
–  faza rui właściwej – jest to  odpowiedni 
moment na inseminacje, występuje odruch 
tolerancji (locha przy próbie dosiadania lub 
ucisku staje nieruchomo, wygina grzbiet, 
stawia uszy, unosi ogon w  górę), ustępuje 
obrzęk sromu, nadal występuje wyciek.
– faza porujowa – locha nie wykazuje odru-
chu tolerancji, nadal jest wyciek, ale może 
być on bardziej gęsty niż dotychczas, za-
chowanie zwierzęcia jest bardziej spokojne 
i wraca apetyt.

Obserwacje rui najlepiej zacząć 
około 3 dni po odsadzeniu.

U  loch wyróżniamy trzy rodzaje rui: wcze-
sna, terminowa i  późna. Zasada jest na-
stępująca, im szybciej locha zacznie po-
kazywać odruch tolerancji po  odsadzeniu 
prosiąt, tym zazwyczaj dłuższą ma  ruję. 
Pamiętajmy, że  owulacja zachodzi mniej 
więcej w  połowie czasu tolerancji lochy 
na knura, tak więc przy długich rujach moż-
na odczekać z inseminacją nawet 24 godzi-
ny po zaobserwowaniu pierwszego odruchu 
tolerancji, a przy rujach krótkich, czekanie 
jest nie wskazane. Niezależnie od tego czy 
mamy do czynienia z loszkami, czy locha-
mi sprawdzanie rui oraz inseminacja musi 

zawsze odbywać się w obecności knura.
Przy odpowiednio przygotowanej grupie lo-
szek i dobrze zaplanowanej pracy na fermie 
zwierzęta z  planowanymi rujami na  dany 
tydzień powinny czekać w  klatkach inse-
minacyjnych. Dobrze jest, jeżeli ganek, 
na  którym chodzi knur podczas stymula-
cji rui podzielimy dodatkowymi furtkami 
w  taki sposób, aby knur miał bezpośred-
ni kontakt z najwyżej pięcioma, sześcioma 
lochami, które w danym momencie są sty-
mulowane lub inseminowane. Kontakt ten 
powinien być przez minimum 10 minut, aby 
bodźce zapachowe mogły wywołać odpo-
wiednią reakcje hormonalną. 
Kolejnym ważnym punktem gwarantują-
cym sukces w  rozrodzie jest odpowiednia 
stymulacja przez inseminatora.
Pamiętajmy, że  w  rozrodzie wygrywa-
my tym, że mamy dopracowane szczegóły. 
Istotne jest, aby zwierzęcia w czasie stymu-
lacji nie przestraszyć gwałtownymi rucha-
mi, ale zdecydowanie i dosyć silnie należy 
chwycić lochę za  słabiznę, uderzać kola-
nem w bok.
Zaczynamy inseminacje, tylko wtedy, kiedy 
locha wykazuje odruch tolerancji. Intensyw-
ność odruchu tolerancji można zapisywać 
w skali trzy stopniowej. Przy ewentualnych 
analizach będziemy wiedzieć, jakie nasile-
nie najbardziej nas interesuje dla osiągnię-

• locha jest niespokojna
• zmniejszony apetyt
• typowe pohukiwanie
• zaczerwienienie i obrzęk 

sromu
• wyciek śluzu
• wskazuje na inne lochy, 

sama nie toleruje 
obskakiwania przez inne 
lochy

• locha nie toleruje  
obskakiwania 

• wypływ gęstego śluzu 
• stali się spokojna
• poprawia się jej apetyt

• locha wskazuje odruch tolerancji, stoi nie rusza się 
z miejsca 

• nie skacze już na inne lochy 
• przyjmuje postawę z rozstawionymi nogami 
• wykonuje rytmiczne ruchy (uderzenia) uszami 
• zaczerwienienie sromu ustępuje 
• utrzymuje się jeszcze wpływ śluzu

Ustalenie momentu rozpoczęcia rui jest ważne!
Przy dwukrotnej kontroli rui w ciągu dnia (zawsze po karmieniu) 

ruja może trwać jeszcze średnio 36 godzin

odruch tolerancji przy 
knurze, ale nie przy 
osobie badającej

odruch tolerancji jeszcze 
przy knurze, już nie przy 
osobie badającej

odruch tolerancji wobec osoby badającej: 
próba do dosiadania pozytywna

Okres przedrujowy Najodpowiedniejszy czas unasieniania Okres porujowy Początek rui  Koniec rui 

godziny
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cia sukcesu. Żelazną zasadą powinno być, 
że loszki kryjemy od razu w momencie wy-
chwycenia odruchu tolerancji, natomiast 
lochy w zależności od czasu, kiedy zosta-
nie zauważona ruja po odsadzeniu prosiąt.

Pierwsze krycia:
 »  ruje wczesne [3-4 dni po odsadzeniu] – 

pierwsze krycie wykonujemy 24 godziny 
po zauważeniu rui, następne po kolej-
nych ok. 12 godzinach, czyli (24-36-48 
godzin)

 »  ruje terminowe [5-6 dni po odsadzeniu] 
– pierwsze krycie wykonujemy 12 godzin 
po zauważeniu rui, następne po kolej-
nych ok.12 godzinach, czyli (12-24-36 
godzinach)

 »  ruje późne [7-8 dni po odsadzeniu] 
– pierwsze krycie wykonujemy na-
tychmiast po zauważeniu rui, następ-
ne po kolejnych ok. 12 godzinach, czyli 
(0-12-24 godzin)

Wiek loszki w  momencie krycia decydu-
je w  dużej mierze o  jej karierze na  fer-
mie. Loszki, które zostaną pokryte zbyt 
wcześnie, dadzą małe mioty a  jej karie-
ra na  fermie będzie krótka. Zalecany wiek 
to 240-250 dni przy masie ciała około 130-
140  kg. Loszka w  tym wieku powinna być 
przygotowana do  rozrodu, odrobaczona 
i zaszczepiona.

Olga Kamińska 
Doradca Techniczny Choice Genetics Polska

Przechowywanie nasienia
 » Zaplanuj dostawę nasienia!
 » W dniu dostawy rano włącz termo-boks (TB) ustawiony na 16-17 st!
 » Dostarczone nasienie przełóż do TB, sprawdzając wcześniej jego temperaturę!
 » Jeżeli temperatura w TB jest niewłaściwa, nie otwieraj pudełka. Poczekaj, aż 

TB osiągnie 16-17 st!
 » Po przełożeniu saszetek z nasieniem zapoznaj się z świadectwem nasienia 

i wpisz do rejestru dane z dostawy tj. rasę, nr knura, ilość porcji, datę dostawy 
oraz datę przydatności!

 » Nasienie w urządzeniu TB przechowuj w pozycji horyzontalnej tak, aby łatwa 
była możliwość jego identyfikacji!

 » Sprawdzaj dwa razy dziennie temperaturę, jednocześnie mieszając delikatnie 
saszetki z nasieniem! Uwaga: Termin przydatności ulega skróceniu 
w temperaturze powyżej 21 st. a poniżej 14 st. zmniejsza się jego żywotność.

 » Notuj temperaturę w czasie przechowywania nasienia w TB!
 » Do inseminacji z TB pobieraj tylko niezbędną ilość nasienia!
 » Nie wkładaj do TB saszetek, które były narażone na wahania temperatury oraz 

działania promieni słonecznych!
 » Jeżeli oceniasz nasienie na fermie pamiętaj, aby używać sprzętu 

jednorazowego, a wszystkie szkiełka były podgrzane do temp. 37 st.!
 » Nie przechowuj w TB nasienia przeterminowanego!
 » Pamiętaj, że każda porcja nasienia to minimum 5 tuczników na twojej fermie, 

dlatego dbaj o właściwe warunki przechowywania nasienia!

Grzegorz Chmielowski 
Kierownik Centrum Genetycznego Choice Genetics Polska

N o w o C Z e S N A  I N S e m I N A C J A

Stymulacja lochy przez inseminatora
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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
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T A R G I

Targi Ferma / Łódź 2016
w lutym odbyły się największe w Polsce 
specjalistyczne targi dla hodowców i pro-
ducentów trzody. Targi FERMA w Łodzi, jak 
każdego roku przyciągnęły kilkuset wystaw-
ców i kilkadziesiąt tysięcy gości. W tym roku 
byliśmy na nich obecni w roli wystawców. 
Ilość hodowców oraz żywe dyskusje na te-
mat kolejnych inwestycji i zasiedleń zaprze-
czały tezie o kryzysie w produkcji trzody. 
Dużym zainteresowaniem hodowców cie-
szył się nowy knur EBX, który jest w fazie te-

stów w Centrum 
G e n e t y c z n y m 
w Smólnikach. 
P ro d u c e n t e m 
knura jest spół-
ka Choice Ge-
netics USA. To 
aktualnie jeden 
z najpopular-
niejszych knu-
rów na amery-
kańskim rynku. 
Idealnie przysto-
sowany do prze-
mysłowej produkcji „ciężkich świń”, wyróż-
niający się ekstremalnym tempem wzrostu, 
niską śmiertelnością w tuczu [amerykań-
ski program DISEASE TOLERANCE]. Lider, 
w zakresie wskaźnika wykorzystania paszy. 
Dla Choice Genetics wartością samą w so-
bie była możliwość spotkania ze stałymi 
klientami i wymiana uwag na temat pro-
wadzonych hodowli oraz nowinek ze świa-
ta genetycznego. Na stoisku mieliśmy przy-

jemność gościć łącznie kilkuset obecnych 
i potencjalnych klientów. Łódź opuszcza-
liśmy zmęczeni, ale zadowoleni i z umiar-
kowanym optymizmem w zakresie rozwoju 
rynku w roku 2016. 

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Targi Agro Show Animals Kijów
w lutym odbyła się też w Kijowie 6 edycja 
jednych z  największych na  Ukrainie spe-
cjalistycznych targów dla producentów 
trzody. Ponad 500 wystawców i  15 tysię-
cy zarejestrowanych gości najlepiej mówi 
o skali wystawy. Jednym z wystawców była 
spółka Eko-Mit, oficjalny dystrybutor gene-
tyki Choice Genetics na ukraińskim rynku.
Spółka EKO MIT z  obwodu lwowskiego, 
współpracuje z  Choice Genetics Polska 
w zakresie dystrybucji materiału genetycz-
nego już od kilku lat. Pierwsze zasiedlenie 

nastąpiło w  2012 roku 450 lochami. Dziś 
spółka produkuje w oparciu o stado prawie 
3500 loch NAIMA, a roczna produkcja prze-
kracza 100 tysięcy tuczników.
Zapraszamy do zapoznania się z okoliczno-
ściowym wywiadem udzielonym na targach 
przez prezesa zarządu Stanisława Niemyj-
skiego.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Przedstawiciele EKO MIT TOB oraz Choice Genetics Polska



Przewodnik w nowoczesnej hodowli • www.choice-genetics.com

17

Przewodnik w nowoczesnej hodowli Nr 1/2016

Znaleźliśmy 
na Ukrainie 
dobrego partnera…
– przedruk wywiadu udzielonego przez 
Stanisława Niemyjskiego prezesa zarządu 
Choice Genetics Polska podczas targów Agro 
Show Animals w Kijowie [luty 2016R]

Jak rozpoczęła się pana przygoda z gene-
tyką trzody chlewnej, która doprowadziła 
do zarządzania polskim oddziałem Choice 
Genetics, jednej z największych na świecie 
firm genetycznych?
Zaczęło się od tego, że na początku lat 90-
tych, jako świeżo upieczony absolwent bio-
technologii, odbywałem praktykę we Fran-
cji, w firmie Pen Ar Lan, która była wówczas 
jedną z  najbardziej zaawansowanych firm 
genetycznych w  Europie. Pen Ar Lan roz-
wijał ambitne i  innowacyjne programy ho-
dowlane, dokonywał skokowych postępów 
w zakresie jakości mięsa kulinarnego, od-
porności zwierząt, czy szybkości tuczu, sto-
sował nowoczesne techniki badań. Pro-
gramy selekcyjne realizowane przez Pen 
Ar Lan opracowane były w  taki sposób, 
aby rozwiązywać konkretne problemy ho-
dowców, czy wyzwania definiowane przez 
przemysł mięsny. To  firma, która stoi  m.
in. za  odkryciem genu RN- odpowiadają-
cego za  straty podczas gotowania. Współ-
praca z ówczesnym zespołem badawczym, 
zwłaszcza z  założycielem Jeane Noveau, 
była dla mnie bogatym doświadczeniem 
naukowym, ale i przygodą, która zdetermi-
nowała późniejsze wybory biznesowe i  ży-
ciowe.

Zdecydował się Pan jednak wrócić 
do Polski?
Tak, wróciłem w 1997 roku, jako przedsta-

wiciel Pen Ar Lan i uruchomiłem polski od-
dział. Wysoka jakość genetyki otwarła nam 
drogę do współpracy z hodowcami i zakła-
dami mięsnymi, choć musieliśmy walczyć 
z  przywiązaniem do  tradycyjnych polskich 
ras. Test zdawaliśmy jednak na  fermach, 
gdzie wyniki mówiły same za  siebie. W 
wielu wypadkach do  dziś współpracuje-
my z hodowcami z początków działalności. 
W  2005 roku zdecydowaliśmy się powołać 
zespół tzw. Multiserwisu, czyli specjali-
stów od genetyki, żywienia, organizacji ho-
dowli oraz lekarzy weterynarii, tak by poza 
samymi zwierzętami oferować doradztwo 
i  wsparcie w  hodowli. Celem było maksy-
malne wykorzystanie wysokiego potencja-
łu sprzedawanej genetyki. Zauważyliśmy 
bowiem, że  jedni hodowcy osiągają wybit-
ne wyniki, inni słabsze niż powinni, a  kto, 
jak nie my zna najlepiej zwierzęta. To oczy-
wiście było i jest w naszym najlepszym in-
teresie. Dobre wyniki przyciągają innych 
hodowców. Z  perspektywy czasu oceniam 
to jako świetną inwestycję, która buduje na-
szą markę, dziś już Choice Genetics. Z kolei 
w 2008 roku uruchomiliśmy centrum pozy-
skiwania nasienia, do dziś jedna z najnowo-
cześniejszych tego typu stacji w Europie.

A jak to się stało, że dziś firma działa pod 
marką Choice Genetics?
W  2013 roku Pen Ar Lan przejęty został 
przez francuską grupę genetyczną “Gro-

upe Grimaud”, która będąc światowym li-
derem w  genetyce innych gatunków zwie-
rząt (kaczki, kury, króliki) oraz biofarmacji, 
zdecydowała się budować pozycję także 
w  genetyce trzody chlewnej. Pen Ar Lan 
ze swoimi dokonaniami naukowymi na polu 
genetyki, wysoką jakością produktów i  in-
nowacyjnym zespołem naukowym był ide-
alnym celem do  przejęcia. Spółkę Pen Ar 
Lan France połączono z  Newsham USA, 
liderem rynku amerykańskiego i  tak po-
wstała nowa marka Choice Genetics. Cho-
ice Genetics reprezentuje w ten sposób po-
nad 100 lat doświadczeń genetyków z obu 
wspomnianych firm. W  strukturze gru-
py, polski oddział podlega pod działalność 
operacyjną oddziału we Francji, ale centra-
la i zarząd spółki mieści się w USA. Szacu-
jemy, że Choice Genetics jest dziś w czwór-
ce największych firm genetycznych świata 
z obszaru trzody chlewnej.

Co dziś stanowi główną ofertę firmy?
Naszą ofertę można podzielić na  knury 
terminalne, linie mateczne oraz nasienie 
do  samodzielnej inseminacji. Jeśli chodzi 
o  ofertę knurów to  w  zależności od  celów 
produkcyjnych oraz specyfiki posiadanych 
klientów, każdy producent trzody znajdzie 
ofertę dla siebie. Posiadamy knury z myślą 
o produkcji mięsa przemysłowego, jak P76, 
gdzie bardziej liczy się ekonomika produk-
cji. Knur ten rośnie do wagi 115 kg w 148 

T A R G I
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dni i zapewnia mięsność na poziomie 63%. 
Posiadamy również knury idealne do  pro-
dukcji mięsa kulinarnego, jak PIETRAIN, 
o niskim otłuszczeniu mięsa, wybitnej kon-
formacji i wyrębach głównych. Hitem sprze-
dażowym pozostaje loszka NAIMA, jedna 
z najpopularniejszych loch w Europie. Nie-
zwykle plenna, długowieczna i łatwa w pro-
wadzeniu. Wszystko więc zależy od oczeki-
wań hodowcy i jego celów. W tym procesie 
oczywiście pomagamy, myślę tu  o  wspo-
mnianym już zespole Multiserwisu.

dlaczego wybór odpowiedniej genetyki 
ma  kluczowe znaczenie we  współczesnej 
hodowli świń?
Zaawansowane genetycznie zwierzęta dają 
gwarancję określonego poziomu wyników 
hodowlanych oraz dopasowania do  celów 
produkcyjnych. Choice Genetics ma  fermy 
badawcze na  czterech kontynentach, pro-
wadzi badania naukowe na  populacji kil-
kudziesięciu tysięcy świń i  konsekwentnie 
udoskonala zwierzęta. P76 wprowadzono 
na  rynek w  1972, od  tego czasu znacząco 
poprawiliśmy jego wyniki hodowlane. NA-
IMĘ wprowadzono na  rynek w  1994 roku, 
ale to  owoc doświadczalnej linii hodowla-
nej stworzonej w 1982 roku specjalnie dla 
tego celu. Oferujemy bardzo wysokiej jako-
ści materiał genetyczny.

teraz rynek trzody na Ukrainie jest w pa-
nice, mamy pesymistyczne prognozy 
na  2016 rok? Jaką strategię hodowlaną 
by Pan rekomendował?
Trudna sytuacja na rynku trzody jest w całej 
Europie, w Polsce również. Każdy dołek się 
kiedyś jednak skończy. Ukraina była kie-
dyś zapleczem surowcowym Europy, dziś 
ma mniej świń niż Polska, która ma do tego 
populację świń najniższą od  lat 60-tych. 
Porównując potencjał obu krajów, ukra-
ińska hodowla ma  ogromne perspektywy 
rozwoju i ten zwrot na rynku musi przyjść. 
My w to wierzymy. Strategią na pewno po-
winna być profesjonalizacja hodowli. Tu już 
nie ma  miejsca na  kompromisy jakościo-
we. Najlepsza genetyka, zapewniająca wy-
sokie wskaźniki w obszarze zużycia paszy, 
odporności na choroby, mięsności i płodno-
ści to  wymóg dnia dzisiejszego. Plus pro-
wadzenie hodowli z  kalkulatorem w  ręku, 
kontrola kosztów produkcyjnych, które 

z naszego doświadczenie są głównym źró-
dłem utraty rentowności w hodowli.

Na co zatem hodowcy powinni szczególnie 
zwrócić uwagę?
Dochód to różnica między kosztami, a war-
tością sprzedaży. A na koszty mamy więk-
szy wpływ niż na  ceny, które reguluje ry-
nek. Odpowiednio zarządzając wszystkimi 
aspektami hodowli możemy je ograniczać. 
Kluczowe jest patrzenie na hodowlę w per-
spektywie długofalowej, co  najmniej kil-
kuletniej. Podam przykład. Duże znacze-
nie w zyskownej hodowli ma dziś regularny 
remont stada. Gdy brakowanie ma  cha-
rakter strategiczny, a  nie jest prowadzone 
z  konieczności, można znacząco poprawić 
produktywność hodowli i  jej zyskowność, 
nawet o  kilkadziesiąt procent. Na  przy-
kład w Polsce większość hodowców patrzy 
na remont w kategorii kosztów, a nie inwe-
stycji, a powinno być odwrotnie. Będziemy 
do tego przekonywali hodowców ukraiń-
skich.

w  kontekście waszych produktów wiele 
mówicie o innowacyjności. Czego hodowcy 
mogą się spodziewać od Pana firmy w naj-
bliższej przyszłości?
Patrzymy na rynek, kontekst ekonomiczny 
produkcji i szukamy najlepszych rozwiązań 
oraz innowacyjnych technologii badań. Cho-
ice Genetics jest pierwszą firmą na świecie, 
która w  2012 r wdrożyła skanowanie tusz 
zwierząt metodą tomografu komputerowe-
go. Potrafimy dzięki niej dokonywać szyb-
szego postępu genetycznego. W  tym roku 
populacja świń badanych tą  metodą osią-
gnie liczbę 30 tysięcy sztuk. Wprowadzamy 
aktualnie na rynek polski knura EBX, który 
na rynku amerykańskim jest liderem w za-
kresie wskaźnika wykorzystania paszy. Ten 
knur to już owoc tej technologii. Już niedłu-
go nasienie EBX będzie można nabyć w na-
szym centrum genetycznym. Stacja z kolei 
jest dziś najbardziej nowoczesnym cen-
trum genetycznym w Polsce i jednym z naj-
bardziej innowacyjnych w Europie. Z dumą 
mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku zre-
alizowaliśmy inwestycję automatyzującą 
pobór nasienia i ograniczającą udział w tym 
procesie człowieka, co  ma  wpływ na  bio-
asekurację. Wdrożyliśmy również kompu-
terową, bardzo precyzyjną i wielowymiaro-

wą analizę jakości nasienia, dzięki czemu 
sprzedajemy nasienie o  maksymalnym 
stopniu płodności. Roczna sprzedaż to po-
nad 300 tysięcy porcji, a nasz udział rynko-
wy w Polsce oceniamy na ok 30%. W ostat-
nim okresie nasi genetycy kładą nacisk 
na  poprawę umięśnienia tuszek linii czy-
stych świń, będących w  programie rodzi-
cielskim NAIMA. Wykorzystując najnowsze 
technologie intensyfikujemy ponadto se-
lekcję świń pod względem wskaźnika wy-
korzystania paszy. Te innowacje poprawiają 
istotnie efektywność ekonomiczną produk-
cji świń. Warto mieć na uwadze, że postęp 
hodowlany dokonuje się cały czas, dlatego 
tak ważny jest wspomniany wcześniej regu-
larny remont stada.

A  jak widzi pan przyszłość rynku ukraiń-
skiego?
Polski oddział, którym mam przyjemność 
zarządzać widzi potencjał na rynku ukraiń-
skim. Znaleźliśmy dobrego partnera, firmę 
EKO MIT. W ubiegłym roku przeprowadzili-
śmy kolejne zasiedlenie stadem 1200 loch 
o  statusie SPF oraz 15 knurami terminal-
nym do  programu rodzicielskiego. Mamy 
plany kolejnych inwestycji, o których na ra-
zie nie chcę wspominać. Globalnie to  jed-
nak skupiamy się na Azji. W ubiegłym roku 
uruchomiliśmy oddział w Chinach. Na tam-
tejszym rynku jest prawie 400 milionów 
świń. Coraz skuteczniej tam walczymy 
o udział rynkowy, w czym pomaga nam NA-
IMA, locha niemal doskonała, adaptująca 
się w każdych warunkach. Historia zatoczy-
ła w tym przypadku koło, bo gdy na począt-
ku lat 80 uruchamiano we Francji program 
hodowlany, który zakończył się wprowa-
dzeniem NAIMY na  rynek w  1994 roku, 
to  w  programie wykorzystywano geny ras 
chińskich.

O inwestycjach Choice Genetics 
Polska na Ukrainie pisaliśmy 
w poprzednich wydaniach 
Przewodnika.

t A R G I
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W E T E R Y N A R I A

Bioasekuracja 
niedoceniany oręż w walce z zagrożeniami chorobowymi, 
w tym nowymi jednostkami: ASF i PED.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest niezbędne dla ochrony stada przed zawleczeniem chorób zakaź-
nych. Jest to niezwykle istotne zarówno w przypadku szeroko omawianych obecnie chorób, stanowiących 
zagrożenie dla całego sektora trzody chlewnej (Ped, ASf), ale także chorób powodujących znaczne straty 
ekonomiczne poszczególnych ferm (np. PRRS).

Sytuacja ekonomiczna szeroko rozumia-
nych producentów trzody chlewnej (cykl 
zamknięty i  tucz kontraktowy) wymaga 
od  lekarzy weterynarii wdrożenia działań 
mających na  celu zwiększenie efektywno-
ści i bezpieczeństwa produkcji.

Znaczenie zdrowia w produkcji ma bowiem 
wyraźne odzwierciedlenie w lepszych pa-
rametrach produkcyjnych i wyższej jakości 
mięsa. Niższe zużycie antybiotyków i do-
brostan zwierząt są ponadto istotnymi te-
matami zainteresowania opinii publicznej i 
mogą wpływać na ogólny poziom konsump-
cji mięsa wieprzowego.

Ale czy jesteśmy w stanie obiektywnie 
ocenić poziom zdrowia zwierząt w fermie? 
Jest to niezwykle trudne. Możemy jedynie 
wskazać, jakie choroby występują w stadzie 
i ocenić poziom zarządzania produkcją oraz 

zakres bioasekuracji. Uzyskane w ten spo-
sób informacje mogą dać nam ogólny obraz 
zdrowia zwierząt w danym gospodarstwie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że dla 
lekarza weterynarii ogromne znacze-
nie ma  satysfakcja z pracy wykonywanej  
przez producentów trzody, a więc wów-
czas, kiedy zwierzęta szybko rosną i mają 
bardzo dobre  wskaźniki rozrodcze. Na 
przestrzeni lat znacząco zwiększyły się pa-
rametry produkcyjne świń. Wystarczy przy-
pomnieć, że w latach 80 uzyskiwaliśmy 
średnio 15 prosiąt na lochę rocznie, dzisiaj 
satysfakcjonującym wynikiem jest mini-
mum 25 prosiąt od lochy w roku. Ilość mio-
tów na lochę w roku zwiększyła się z 2 do 
2,4.  Bez wątpienia na te wzrosty wpłynę-
ła poprawa stanu zdrowia świń i wyższy po-
ziom bioasekuracji. Te sukcesy mają jednak 
i swoje konsekwencje.

Prawidłowe zarządzanie rozrodem przynosi 
zwiększoną liczbę prosiąt w miocie, wymu-
sza jednak zwiększenie odpowiedzialności 
obsługi w zakresie odpajania siarą. Błędy 
w tym obszarze skutkują tym, że prosię-
ta są słabsze i bardziej podatne na zakaże-
nia drobnoustrojami normalnie bytującymi 
na chlewni, jak Streptococcus suis i E.coli. 
Konsekwencją większych miotów jest tak-
że niższa masa urodzeniowa prosiąt i mniej 
pobranej siary. 

Przepełnienie i złe nawyki hodowcy prowa-
dzą z kolei często do wysokiego zużycia an-
tybiotyków. Większość chorób świń jest dziś 
wieloczynnikowa, przez co bardzo trud-
no jest wskazać, który patogen jest odpo-
wiedzialny za pogorszenie stanu zdrowia. 
Wzajemne oddziaływania różnych infekcji 
powoduje, że coraz częściej mówimy o ze-
społach chorobowych np. PRDC, PMWS. 

dlatego każdy hodowca powinien być 
zmuszany przez lekarzy weterynarii do 
ciągłej pracy w celu zapewnienia zwierzę-
tom optymalnych warunków środowisko-
wych: unikanie zagęszczenia, zapewnienie 
optymalnej temperatury, prawidłowego 
przewietrzania, zaopatrzenia w wodę i pa-
szę oraz prawidłową dezynfekcję i prze-

dzienne przyrosty dwG R² współczynnik (β) p-value

Ogólna bioasekuracja 0.125 2.46 <0.01w

Zewnętrzna bioasekuracja 0.129 3.15 <0.01

Wewnętrzna bioasekuracja 0.090 1.46 <0.01

Związek bioasekuracji z produkcją przedstawia tabela 1. (Laanen i wsp. 2011). 
Wykazano w niej znaczący wpływ na dzienne przyrosty masy ciała.
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pływ świń. Należy pamiętać, że utrzyma-
nie stada o wysokim statusie zdrowotnym 
jest wspólnym celem hodowców i lekarzy. 

Należy również mieć na  uwadze, że  po-
przez odpowiednie programy szczepień, 
możemy zwalczyć większość chorób. Opór 
hodowców i  brak prawidłowej kalkula-
cji [przez lekarzy oraz doradców] kosztów 
inwestycji w  profilaktykę, w  porównaniu 
do  zysków (ROI) *, rodzi wiele nieporozu-
mień i  zmniejsza konkurencyjność pro-
dukcji. Koszty, które są  źródłem frustra-
cji hodowców wynikają z  braku zaufania 
do profilaktyki chorób.

Najważniejsze jest jednak bezpieczeń-
stwo epizootyczne produkcji i dlatego bar-
dzo ważne jest zapobieganie wprowadzaniu 
nowych patogenów na fermę oraz przeciw-
działanie rozprzestrzenianiu się infekcji już 
istniejących, wzdłuż i wszerz fermy. Działa-
nie te nazywamy bioasekuracją zewnętrzną 
i wewnętrzną.

Zewnętrzna obejmuje:
 » usytuowanie fermy (sąsiadów)
 » kontrolę gryzoni i ptaków
 » usuwanie zwierząt padłych
 » odbiór zwierząt sprzedawanych
 » zasady wejścia na teren fermy dla wła-

ściciela i wszystkich pracowników
 » zasady wprowadzenia zakupionego 

sprzętu, narzędzi, ubrań, leków, nasienia 
i zwierząt remontowych.

wewnętrzna obejmuje:
 » mycie i dezynfekcję
 » zarządzanie ruchem zwierząt
 » pomieszczenie puste – pomieszczenie 

pełne
 » czytelną identyfikację oddziałów 

produkcji
 » dezynfekcja rąk i butów między 

oddziałami
 » nie mieszanie sprzętu do sprzątania 

między oddziałami
 » zarządzanie terapią i profilaktyką

Bioasekuracja w gospodarstwie 
musi obejmować wszystkie 
potencjalne drogi wprowadzenia 
nowych zakażeń.

W krajach Europy Zachodniej istnieją spe-
cjalne programy tworzone przez Uniwer-
sytety we współpracy z hodowcami i  leka-
rzami praktykami, umożliwiające ocenę 
zarządzania oraz wewnętrznego i  ze-
wnętrznego bezpieczeństwa biologiczne-
go fermy.
Pozwala to  na  zidentyfikowanie słabych 
punktów w  produkcji. Odpowiednie zarzą-
dzenia mają różne wartości i ważności. Naj-
bardziej newralgicznym punktem w progra-
mie bioasekuracji zewnętrznej i w związku 
z tym najwyżej ocenianym, są zasady wpro-
wadzania na  fermę zwierząt remontowych 
i nasienia (ta sama ważność), natomiast lo-
kalizacja posiada już niższą wartość.
W  przypadku bioasekuracji wewnętrznej 
najwyższy współczynnik zagrożenia sta-
nowi  przenoszenie drobnoustrojów choro-
botwórczych na  narzędziach do  sprząta-
nia i na narzędziach do obrabiania miotów 
(np. szczypce do obcinania, skalpele, igły), 
natomiast zarządzanie chorobami ma  już 
znacznie mniejszą wartość.
Brak świadomości i  wizualizacji zagro-
żeń jest jednym z  powodów, dla którego 
obowiązkowe prysznice przed wejściem 
na  fermę dotyczą tylko niewielkiego od-
setka gospodarstw. O  ile na  większości 
ferm wymagane jest noszenie fermowych 
ubrań lub jednorazowych kombinezonów 
i butów, to często brakuje tam konsekwen-
cji w  pilnowaniu pracowników oraz samo 
świadomości właścicieli, by  nie noszo-
no na terenie gospodarstwa hodowlanego, 
ubrań i butów własnych, używanych na ze-
wnątrz.
W  większości przypadków przestrzegamy 
pracowników, że  nie mogą mieć kontaktu 
ze świniami poza pracą, ale nie kontroluje-
my, czy nie wnoszą kanapek z wieprzowiną 
na teren gospodarstwa. może wydawać się 
to kuriozalne, ale to właśnie z produktami 
spożywczymi wirus ASf, tak szybko roz-
przestrzeniał się po Rosji.
Należy więc szczególnie zwrócić uwa-
gę na  to, gdy zatrudniamy pracowników 
za wschodniej granicy. Nasza uwaga powin-
na być także zwrócona na to, czy narzędzia 
są  myte i  dezynfekowane, gdy przenosimy 
je  do  innej grupy wiekowej (produkcyjnej), 
czy ich powierzchnie są dostatecznie chro-
nione przed kontaminacją?

W wielu obiektach zwraca się uwagę na de-
zynfekcje lub zmianę obuwia przed wej-
ściem na  porodówkę z  innej części fermy 
(dobrą metodą jest różny kolor kaloszy/gu-
miaków dla danej strefy). Mniej jednak kon-
centrujemy się w tej sytuacji na zmianie rę-
kawic i myciu rąk.
W przypadku zakupu zwierząt przeznaczo-
nych do  remontu dużą uwagę przykłada-
my do  statusu zdrowotnego fermy, z  któ-
rej pochodzą, ale już w mniejszym stopniu 
do rozpoznania bieżącej sytuacji zdrowotnej 
w gospodarstwie przyjmującym (zdarza się 
brak badań kontrolnych ponad 1 rok) i prze-
prowadzenia skutecznej kwarantanny oraz 
aklimatyzacji loszek.
Podobnie kupując nasienie oczekuje-
my, że  wraz z  nim nie zawleczmy choro-
by do stada. Jednak niewiele wiemy o tym, 
jak często badane są  knury, lub co  która 
partia nasienia wysyłana jest do  labora-
torium celem potwierdzenia bezpieczeń-
stwa przesyłki. Nie tylko częstotliwość 
badania prób jest ważna, ale też to czy wy-
brana metoda diagnostyczna cechuje się 
wystarczająco wysoką czułością.

Wszystkie te elementy mają 
znaczenie. W myśl zasady 
że łańcuch jest tak silny, jak 
jego najsłabsze ogniwo, zawsze 
powinniśmy rzetelnie oceniać 
sytuacje.

Wróćmy na  chwilę do  programów ocenia-
jących bioasekurację. Podczas konferencji 
PROHEALTH zorganizowanej przez Prof. Sta-
dejka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, głównym tematem była ocena zagro-
żeń dla ferm trzody chlewnej.
Prof. Dominik Maes z Uniwersytetu w Gent 
[Belgia], przedstawił na  niej gotowy pro-
gram oceny skuteczności bioasekuracji. 
Ważnym jego elementem jest ankieta, któ-
rą każdy hodowca powinien wypełnić, jeśli 
zajmuje się na  poważnie produkcją trzody 
chlewnej.
Na  podstawie zabranych danych, hodow-
ca we  współpracy z  lekarzem powinien 
opracować program poprawy najsłabszych 
ogniw (elementów). W  tych programach 
oceniających poziom bioasekuracji, niezwy-
kle użyteczna jest możliwość porównania 
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się do  innych hodowców, z  danego regio-
nu. Oczywiście warunkiem jest wykonanie 
przez nich także badania – ankiety.
Hodowcy po  uzyskaniu zgody mogą zapo-
znać się z wynikami uzyskanymi przez są-
siadów. Stwarza to  możliwość opraco-
wania wspólnej strategii producentów 
trzody chlewnej na danym terenie. Dotyczy 
to szczególnie producentów świń, znajdują-
cych się na terenach o dużej gęstości pro-
dukcji trzody chlewnej. Doświadczenia te-
renowe podkreślają duże znaczenie takich 
działań.
Większość hodowców nie jest w stanie za-
stosować się do wszystkich środków jedno-
cześnie, włączając w to filtrację powietrza, 
niezbędną do  skutecznej eliminacji trans-
misji wirusów z  aerozolem (PRRSV). Gdy 
odległości między fermami nie są duże, lub 

gdy usytuowanie fermy jest niekorzystne 
ze  względu na  bliskość drogi lub zakładu 
uboju zwierząt itp. to istnieje ryzyko zawle-
czenia wirusa tą  drogą. Filtry mikrobiolo-
giczne oczyszczające powietrze przedo-
stające się do budynków fermy są jeszcze 
bardzo drogie i niewielu producentów się 
na nie decyduje.

Podsumowanie
dobrym, rekomendowanym także w pol-
skich warunkach rozwiązaniem, byłaby 
współpraca regionalna hodowców, tak, 
aby programy zwalczania poszczególnych 
chorób zaczynały się jednocześnie i wy-
glądały podobnie we wszystkich fermach 
w najbliższej odległości. Te wspólne dzia-
łania obejmowałby realizację wspólnych 
planów profilaktycznych, ograniczanie źró-

deł pozyskiwania zwierząt oraz nasienia, a 
także optymalizacje zasad bioasekuracji.  
Badania europejskie wykazały, że średnie 
i duże fermy zlokalizowane w regionach o 
dużym zagęszczeniu produkcji stosują wyż-
sze standardy bioasekuracji.

 dr n.wet. Wiesław Niewitecki 
Główny Lekarz Weterynarii Choice Genetics Polska

100
lat doświadczeń

i wiedzy 

Centrum Genetyczne 
CHOICE GENETICS
• jedna z najnowocześniejszych stacji 

w Europie. 
• ultranowoczesna technologia 

komputerowej oceny ejakulatu 
• system automatycznego pobierania 

nasienia
• maksymalne bio-bezpieczeństwo produkcji 
• maksymalne prawdopodobieństwo 

płodności.

Zmniejsz opóźnienie genetyczne stada, zwiększ 
jego wartość hodowlaną i wyniki produkcyjne, 
dzięki nasieniu wybitnych knurów ras mięsnych 
oraz matecznych!
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Tradycyjnie już, z końcem stycznia br. odby-
ła się doroczna Gala Finałowa z okazji za-
kończenia konkursu Hodowca Roku. Swoją 
obecnością zaszczyciło Galę kilkudziesięciu 
największych dostawców PKM DUDA SA, 
sponsorzy konkursu oraz przedstawiciele 
lokalnych i branżowych mediów.

– Konkurs Hodowca Roku to z naszej stro-

ny forma docenienia pracy naszych part-
nerów, którzy są  z  nami często od  wielu 
lat. To właśnie dzięki współpracy z najlep-
szymi dostawcami, spółka POLSKI KON-
CERN MIĘSNY DUDA może chwalić się 
żywcem pochodzącym z hodowli o najwyż-
szym standardzie i  tym samym oferować 
swoim klientom produkty najlepszej jako-
ści. – powiedział na gali dariusz formela, 
prezes zarządu PolSKI KoNCeRN mIĘ-
SNy dUdA SA.

Galę uświetnił szereg wyjątkowych atrak-
cji:  m.in. koncert Zbigniewa Wodeckiego 
oraz artystów warszawskich scen teatrów: 
Roma i  Buffo. W  roli konferansjera świet-
nie odnajdował się najpopularniejszy pol-
ski Hiszpan – czyli Conrado Moreno, a Bal 
do samego rana prowadziła Grupa Muzycz-
na PLAY.

W tegorocznej odsłonie konkursu dla zwy-
cięzcy przewidziano bardzo atrakcyjną na-
grodę główną – samochód Toyota Hilux. 
Auto trafiło do Państwa Aleksandry i Igna-
cego Cichońskich z wróblowa k/Sławy.
Złotym Patronem wydarzenia, podobnie jak 

Choice Genetics na Gali  
Hodowca Roku 2015

15 stycznia 2016 r. odbyła się Gala finałowa 12. edycji „Hodow-
cy Roku”, podczas której wyłoniono największych dostawców żyw-
ca dla Polskiego Koncernu mięsnego duda SA w 2015 roku. Siódmy 
rok z rzędu, głównym sponsorem z obszaru genetyki trzody chlew-
nej była marka Choice Genetics.

Gwiazda wieczoru Zbigniew Wodecki

Ignacy Cichoński 
z żoną – Hodowca 

Roku 2015

W Y D A R Z E N I A
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w ubiegłym roku, była spółka CEDROB, bę-
dąca jednocześnie głównym akcjonariu-
szem spółki POLSKI KONCERN MIĘSNY 
DUDA. Patronat medialny nad wydarze-
niem objął ogólnopolski dwumiesięcznik 
– „Hoduj z głową świnie”. Choice Genetics 
tradycyjnie już, był jedyną firmą genetycz-
ną wśród wszystkich sponsorów.

Podobnie jak w  ubiegłych latach Choice 
Genetics  ufundował dodatkowe nagrody 
specjalne w postaci trzech talonów o war-
tości 1000,00  zł na  zakup materiału ge-
netycznego w  Centrum Genetycznym CG 
w Smólnikach. 
Talony wręczał Daniel Urbaniak Doradca 
Genetyczny i  Żywieniowy Choice Genetics, 
który reprezentował markę na Gali, a wylo-
sowali je:
 » elżbieta Banasiewicz
 » tomasz wójcik
 » wojciech Kociołek

organizator konkursu, Polski Koncern mięsny dUdA SA, 
to jedna z największych krajowych ubojni trzody i jednocześnie 
jeden z największych polskich producentów świń. Choice 
Genetics od kilkunastu lat zaopatruje fermy koncernu 
w materiał hodowlany.

 Zespół Redakcyjny Choice Genetics Polska

Hodowca Roku
Organizator Sponsor Generalny Srebrny Partner

2015

Tomasz Wójcik  z talonem na 1000 złElżbieta Banasiewicz z talonem na 1000 zł

Wojciech Kociołek  z talonem na 1000 zł

Najwięksi hodowcy 
PKM DUDA w 2015 r.
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Miło nam poinformować, że Choice 
Genetics uruchomił nowy serwis 
internetowy www.e-nasienie.pl dla 
Centrum Genetycznego w Smólnikach. 
Celem serwisu jest przybliżanie zalet 
nowoczesnej inseminacji, prezentacja 
oferty oraz dzielenie się wydarzeniami 
w Grupie Grimaud, właściciela marki 
Choice Genetics na świecie.

W serwisie znaleźć będzie można 
zawsze aktualny Ranking Knurów z CG. 
Zapraszamy od odwiedzania strony!

Wsparciem komunikacyjnym dla serwisu będzie również oficjalny fanpage 
marki na FACEBOOK-u, który znajdziecie pod adresem:  
https://www.facebook.com/NajlepszaGenetykatrzody

Lajkujcie, pytajcie, komentujcie!  

Bądźmy w kontakcie!

Nowy serwis www oraz 
fanpage na Facebook-u!


