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Topigs i Norsvin razem – już od roku!

Rozmowy na temat połączenia trwały od października 2013 roku. 
Prezes Topigs Group John Lorist ocenił je tak: „Wszystko przebie-
gało naprawdę gładko. Oczywiście była to trudna transakcja,  
ale z każdej strony wyraźnie czuło się ducha współpracy”. W po-
dobnym tonie połączenie podsumował Geir Heggheim, prezes 
Norsvin Group: „W osiągnięcie efektu synergii zaangażowaliśmy 
spore zasoby, co było jednym z czynników zapewniających utrzy-
manie motywacji i energii do kontynuacji całego procesu. Oby-
dwie strony zaprezentowały to samo podejście do znajdywania 
rozwiązań i dostrzegania szerszej perspektywy, mając na uwadze 
korzyści, jakie niesie ze sobą fuzja” i dodał, że w centrum uwagi 
obydwu stron cały czas pozostawało dobro producentów.
Współpraca firm zaczęła się jednak dużo wcześniej, bo na po-
czątku 2000 roku. Wtedy właśnie Topigs i Norsvin wdrożyły 

wspólny protokół pomiaru wagi prosiąt, a w 2012 r. podpisano 
umowę o prowadzeniu wspólnych testów komercyjnych, któ-
rych zasięg objął Skandynawię i kraje Beneluksu. Te działania sta-
nowiły podstawę fuzji, która nastąpiła w 2014 r.

Ale najważniejsze jest pytanie: co połączenie Topigs Norsvin 
oznacza dla klientów? Najbardziej oczywiste korzyści wynikające 
z  rozszerzonego i wzmocnionego, kompleksowego programu 
badań i rozwoju oraz ulepszonej oferty produktowej przekładają 
się wprost na efekty finansowe. Fuzja oznacza też zwiększenie 
inwestycji na prowadzenie prac hodowlanych, a to droga do dal-
szego doskonalenia produktów.
Naszym celem jest tworzenie najnowocześniejszej firmy gene-
tycznej na świecie. ■

Biuletyn Jesień 20151

2 czerwca 2014 roku w holenderskim Vught, w trakcie oficjalnej uroczystości zostało ogłoszone zakoń-
czenie przedsięwzięcia określonego kryptonimem «Project Skyfall». W jego efekcie dwie, należące do 
producentów, firmy połączyły się w jeden organizm, aby realizować wspólną wizję, tworzyć produkty i roz-
wiązania o wyjątkowej jakości. Hasło: „Postęp w hodowli trzody. Codziennie.” stanowi nasze najważniej-
sze zadanie. Jeszcze w czerwcu tego samego roku managerowie połączonego przedsiębiorstwa spotkali 
się w Oslo, aby wspólnie opracować globalne działania pod nowym szyldem: TOPIGS NORSVIN.
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Genetyka trzody chlewnej to bardzo specyficzna branża. 
Jak się Pani odnajduje tworząc w Polsce rynek na tak 
niecodzienny produkt?
Pochodzę z rodziny od pokoleń związanej z rolnictwem i branżą 
genetyki. Sama mam rolnicze wykształcenie, a burzliwe czasy po-
czątku naszej wolnorynkowej ekonomii popchnęły mnie do roz-
szerzenia edukacji o tematykę ekonomiczną i zarządczą. Genetyka 
trzody chlewnej to mój świat od ponad 10 lat, kiedy to zostałam 
odpowiedzialna za wdrożenie linii męskich norweskiej firmy  
Norsvin na polskim rynku. Przez ten czas udało się osiągnąć dość 
sporą rozpoznawalność marki. Jako Norsvin CM, potem również 
Topigs CM uczestniczyłam w wielu spotkaniach, prezentacjach, 
konferencjach itp. W przeszłości i obecnie obok normalnej pracy 
przeprowadzamy różne badania i testy, współpracując tak z pro-
ducentami i zakładami mięsnymi, jak i z ośrodkami naukowymi 
(UP Poznań, UP Szczecin, PiWet Puławy, itp.).

Jak okiem eksperta ocenia Pani polski rynek?
Polski rynek różni się od rynków europejskich przede wszystkim 
zdecydowanie większym rozdrobnieniem – funkcjonuje na nim 
ogromna liczba małych ferm, których możliwości inwestycyjne są 
ograniczone. Stojący po drugiej stronie duzi producenci również 
nie mają łatwo – na co dzień borykają się z wieloma prawnymi 
obostrzeniami i regulacjami utrudniającymi im życie. Dodatkowo 
ta nasza polska niełatwa rzeczywistość musi stawić czoła ogól-

nej, kryzysowej sytuacji rynkowej Europy, problemom powodo-
wanym przez rosyjskie embargo, niebezpieczeństwom związa- 
nym z zagrożeniem ASF czy PED, huśtawkom cenowym i wielu 
innym czynnikom wpływającym na ekonomikę produkcji. 

Jak duży wpływ te czynniki wywierają na politykę inwe-
stycyjną producentów?
W takiej niespokojnej sytuacji trudno jest podejmować istotne  
decyzje i wdrażać plany długoterminowe, wymagające pewnej 
konsekwencji w postępowaniu, ale i poczucia choćby minimal-
nej stabilizacji. Stąd producenci, choć oczywiście planują i pro-
jektują rozbudowy i inwestycje, jednak decyzje podejmują 
bardzo spokojnie, czekając na rozwój sytuacji. Oczekują również 
na ostateczne i pewne potwierdzenie od władz dotyczące plano-
wanych dopłat, subwencji czy innych form wsparcia dla sektora 
trzodowego. Firmie takiej jak nasza – nawet jeśli nasze produkty 
mogą podnieść zyskowność – w tej skomplikowanej sytuacji ryn-
kowej również nie jest łatwo przekonać producentów do inwe-
stowania. Na szczęście wielu z nich jest otwartych na zmiany, 
chce rozbudowywać i zwiększać produkcję. Zasada inwestowa-
nia w czasie bessy wydaje się nie być obca wielu z polskich far-
merów.
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Rozmowa z Marią Herwart, 
Country Managerem Topigs Norsvin

NAJWIĘKSZA TRZODOWA FIRMA 
GENETYCZNA W SKALI ŚWIATOWEJ

2nd

 LOSZEK KRZYŻÓWKOWYCH 
PRODUKOWANYCH ROCZNIE

1,55 MILIONA



Jak ocenia Pani połączenie dwóch gigantów – Topigs  
i Norsvin?
Zawodowo byłam związana najpierw z Norsvin, potem z Topigs, 
a więc dobrze znam specyfikę jednej i drugiej firmy. Nową sytu-
ację znajduję jako ogromy pozytyw i szansę na duży postęp moż-
liwy do zaoferowania producentom świń. W moim odczuciu 
połączenie Topigs i Norsvin to forma turbodoładowania, wielka 
szansa i wielkie możliwości podnoszenia efektywności produkcji. 
Ewolucyjna zmiana z rewolucyjnymi efektami! 

Przede wszystkim dzięki fuzji zaistniała możliwość złożenia pro-
ducentom świń oferty umożliwiającej osiąganie większych zy-
sków. Flagowym produktem Topigs Norsvin będzie loszka TN70 
łącząca w sobie zalety linii hodowanych przez wiele lat w obu 
firmach założycielskich. 

Ostatnie 20 lat hodowli to nieustająca praca nad wydajnością 
zwierząt – podnoszenie wydajności, obniżanie kosztów produkcji. 
Jednak zaawansowane programy hodowlane wymagają nowo-
czesnych metod oraz wysoko wykształconych i doświadczonych 
ludzi. Dzięki fuzji nasz potencjał zwiększył się i nabrał dodatkowej 
siły. 

Do kogo skierowana jest oferta Topigs Norsvin?
Oferta – w szczególności po połączeniu – jest dostosowana do 
rynku – obejmuje linie, które idealnie odpowiadają potrzebom 
i oczekiwaniom producentów. Nasza firma, mając zasięg global-
ny, musi posiadać linie dostosowane do różnych regionów  
świata. Naszymi kluczowymi klientami, z którym jesteśmy w bez-
pośrednim kontakcie, są duże fermy i tzw. integratorzy. Ale jed-
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nocześnie jesteśmy partnerem dla mniejszych producentów. 
Pomagamy im rozwinąć skrzydła, czynnie włączamy się w proces 
ich rozwoju.
Ideałem, rzecz jasna, byłoby trafić do zintegrowanych syste-
mów, gdzie istnieje możliwość wykorzystania całego potencjału 
naszej genetyki, który pozwala na podnoszenie efektywności 
ekonomicznej zarówno w produkcji fermowej, jak i w przetwór-
stwie. Nasza oferta – trafiając do firm stanowiących taki system 
– pozwala im kumulować zyski w całym łańcuchu produkcji.

Co zyskują producenci korzystający z genetyki Topigs  
Norsvin?
Przede wszystkim wyższy zwrot z inwestycji. A to pozwala na 
dalsze inwestycje i w efekcie dalej rosnące zyski. Ale to nie 
wszystko. Nie tylko dostarczamy najwyższej jakości produkt, ale 
towarzyszymy naszym partnerom na co dzień – wizyty serwiso-
we stanowią kluczową część kontraktów. Towarzyszmy klien-
tom na każdym etapie, od momentu podjęcia decyzji o rozwoju 
czy zmianach, doradzając, poddając wskazówki i odpowiadając 
na wszelkie pytania, dyskutując i rozwiewając wątpliwości. 
Wspólnie też planujemy, jaki system i dobór linii genetycznych 
jest najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla da-
nej fermy. Każdy klient jest traktowany indywidualnie, a oferta 
maksymalnie dostosowywana do potrzeb i możliwości fermy.

Gdzie można spotkać przedstawicieli Topigs-Norsvin?
Jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci i kontrahenci – na targach i waż-
nych wydarzeniach branżowych, ale przede wszystkim jesteśmy 
na fermach naszych klientów wtedy, gdy tego potrzebują. ■

MILIONÓW TUCZNIKÓW 
PRODUKOWANYCH W ROKU

90

 DAWEK NASIENIA ROCZNIE

8 MILIONÓW



Moc giganta
Czy holistyczne myślenie może odnosić się do fir-
my specjalizującej się w genetyce trzody chlew-
nej? Oczywiście! Choć absolutnymi priorytetami 
Topigs Norsvin są nowe technologie i ich wdraża-
nie oraz dążenie do obniżenia kosztu produkcji 
mięsa wieprzowego, Topigs Norsvin dba o każdy 
szczegół procesu produkcji. 

Najistotniejszym ogniwem całego procesu w połączonych fir-
mach są oczywiście ludzie. Zarówno ci, którzy na co dzień pracu-
ją nad badaniami, innowacjami i wdrożeniami, jak również ci, 
którzy zaufali marce i korzystają z oferty Topigs Norsvin. 
Bez zaangażowania ludzi, bez ich pasji, wiary w sukces nie było-
by tak doskonałej oferty – mówi Maria Herwart, country mana-
ger. – Ale bez naszych klientów, ich determinacji i chęci rozwoju 
nie byłoby postępu na naszym trudnym rynku – podkreśla. 

Najważniejszym celem Topigs Norsvin jest wyhodowanie zwie-
rząt charakteryzujących się wysoką produktywnością i efektywnie 
przetwarzających paszę na mięso. Wartością dodaną jest przy 
tym wysoka jakość mięsa i tuszy. Firma pozostaje numerem 1 
pod względem TFE, co oznacza skupienie się na odporności 
zwierząt na zmienne i wymagające warunki otoczenia, a także 
położenie nacisku na wysoką wydajność we wszystkich aspek-
tach produkcji. 

Jak wskazują prognozy, w nadchodzących dziesię-
cioleciach spożycie wieprzowiny na świecie będzie 
rosło w tempie 1,5% rocznie – tłumaczy Maria 
Herwart. 

– Producenci wieprzowiny rosną w siłę, stają się bardziej profe-
sjonalni i lepiej zintegrowani pionowo. Poszczególni uczestnicy 
łańcucha wartości w produkcji wieprzowiny muszą spełniać co-
raz bardziej wyśrubowane wymogi w zakresie wpływu na śro-
dowisko. W takim właśnie kontekście firma Topigs Norsvin 
realizuje swoje dążenie do tego, aby stać się najbardziej inno-
wacyjnym przedsiębiorstwem na światowym rynku genetyki 
trzody chlewnej.
Siłą napędową postępu genetycznego jest zakrojony na szeroką 
skalę program prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ho-
dowli i reprodukcji świń. Firma Topigs Norsvin opracowuje 
i wdraża najnowsze technologie i wiedzę dążąc do osiągnięcia 
postępu genetycznego i stworzenia wartości dodanej lub obni-
żenia kosztu produkcji wieprzowiny. Najważniejsze wskaźniki 
produktowe to ogólna wydajność paszowa (Total Feed Efficiency 
– TFE), średnioroczna liczebność miotów (pigs/sow/year – PSY), 
a także dzienne przyrosty, konwersja paszy oraz wartość tuszy. 
Oprócz tego, oferowane przez nas zwierzęta charakteryzują się 
dużą odpornością i dają odporne potomstwo. 

Droga do celu – krzyżowanie linii
Aby jak najskuteczniej osiągnąć założony cel hodowlany, prace 
prowadzone są osobno dla linii matecznych do produkcji loszek 
hybrydowych oraz dla linii terminalnych do produkcji tuczników. 
Sugerowanym rozwiązaniem dla producentów prosiąt jest krzy-
żowanie loszki F1 z knurem terminalnym. W takim układzie 50% 
potencjału genetycznego tucznika pochodzi z linii terminalnej, 
a po 25% z każdej linii matecznej.
Istotną cechą tego rozwiązania jest korzystny efekt heterozji,  
a ponadto możliwość podzielenia celu hodowlanego na cechy 
mateczne i cechy terminalne. W przypadku knura terminalnego 
wszystkie cechy mateczne można pominąć. W przypadku linii 
matecznych uwaga skupia się zarówno na cechach matecznych, 
jak i cechach tuczników.

Linie mateczne
Realizując naszą wizję utrzymania pozycji lidera w dziedzinie 
ogólnej wydajności paszowej, dążymy do wyhodowania loszek 
o wysokiej plenności, odporności i samowystarczalności, zdol-
nych do rodzenia licznego i dorodnego potomstwa. Loszka po-
winna być bezproblemowa w prowadzeniu, czyli łatwo wchodzić 
w ruję, dobrze znosić wyproszenie i mieć liczne mioty. Hodujemy 
loszki, które dzięki odpowiedniej liczbie czynnych sutków i wy-
starczającej produkcji mleka będą w stanie wykarmić swoje  
potomstwo. Odsadzone prosięta są zdrowe, wyrównane w mio-
tach, odpowiednio duże i odporne. Po odsadzeniu locha powin-
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na bez trudu ponownie wejść w ruję i odbyć kolejny 
bezproblemowy cykl produkcyjny. Mając na uwadze wysoką 
mleczność, musimy hodować loszki o odpowiednio dużym po-
borze paszy, zapewniającym zaspokojenie potrzeb energetycz-
nych matki i prosiąt. Patrząc w przyszłość jesteśmy zdania, iż 
dominującymi trendami będzie rosnący brak wykwalifikowanej 
siły roboczej i konieczność obniżenia kosztów pracy. Ponadto, 
w przyszłości inaczej wyglądać będą chlewnie. W związku z tym 
istotną cechą przyszłych loszek będzie samowystarczalność i  ła-
twość prowadzenia. 

Topigs Norsvin oferuje kilka linii matecznych. Ponieważ potrzeba 
poprawy różnych cech jest różna dla różnych linii, zróżnicowane 
są także wagi przypisywane cechom genetycznym w naszym 
celu hodowlanym.

Linie terminalne
Tuczniki oferowane przez Topigs Norsvin słyną z połączenia od-
porności i skutecznego przetwarzania paszy na mięso. Jakość ich 
tusz i mięsa spełnia różnorodne oczekiwania rynku. Także w przy-
padku tuczników duże znaczenie mają cechy ułatwiające ho-
dowlę, takie jak witalność i wyrównanie stada. Jednolite stado 
oznacza niższe koszty codziennej obsługi oraz regularny prze-
pływ zwierząt w ramach całego systemu hodowli.

Obecnie firma Topigs Norsvin oferuje szereg terminalnych linii 
knurzych. Linie te podnoszą wskaźnik TFC w stadach należą-
cych do naszych klientów, niezależnie od warunków. Linia Tem-
po jest bardzo odporna i charakteryzuje ją szybki wzrost; Top Pi 
to linia o dużej witalności, mająca doskonałą zawartość chude-
go mięsa w tuszy; z kolei Talent i Norsvin Duroc znane są ze 
skutecznego przyrostu chudego mięsa w połączeniu z jego do-
skonałą jakością. 

Zrównoważony rozwój 
Społeczeństwo coraz większą uwagę poświęca warunkom, w ja-
kich hodowane są zwierzęta rzeźne. Z drugiej strony statystyczny 
konsument ma coraz mniej wspólnego z rolnictwem. Dziś i jutro 
ogromne znaczenie będzie mieć przejrzystość prowadzonych 
działań i stosowanie etycznie poprawnych metod hodowli. 

W Topigs Norsvin zawsze dążymy do tego – zapewnia country  
manager – aby znaleźć rozwiązania genetyczne podnoszące  
dobrostan zwierząt. Coraz bliżej są nowe rozwiązania – takie jak 
zakaz kastracji. Sprostanie temu wyzwaniu jest możliwe dzięki 
takiemu doborowi cech, aby zminimalizować występowanie knu-
rzego zapachu. Firma Topigs Norsvin wierzy w takie podejście, 
oparte o «wspólne wartości». Przecież wszyscy chcemy, aby zwie-
rzęta były zdrowe, nie miały obcinanych ogonów oraz aby dora-
stały w  czystym środowisku. – Będziemy kontynuować nasze 
działania na rzecz «zbilansowanej hodowli». 

Topigs Norsvin przestrzega kodeksu EFABAR, czyli europejskiego 
kodeksu postępowania, określającego zasady działania zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju. Przestrzegając go, firma poka-
zuje troskę o los przyszłych pokoleń i dba o uwzględnienie 
w programach hodowlanych takich kwestii jak bezpieczna żyw-
ność, ochrona środowiska, zróżnicowanie genetyczne oraz zdro-
wie i dobrostan zwierząt. 

Warto dodać, że właścicielami firmy Topigs Norsvin są hodowcy 
świń. Mniejszościowymi udziałowcami firmy są również należą-
ce do tych samych hodowców zakłady mięsne oraz dostawca 
pasz. ■



Zespół badawczy
W połączonym zespole badawczym pracuje 18 naukowców 
z dziedziny genetyki, fizjologii, żywienia, rozmnażania, zdrowia, 
a także jakości mięsa i tuszy oraz wiele osób wspierających ich 
działania. Członkowie zespołu mają do swojej dyspozycji roczny 
budżet w wysokości 18 mln EUR przeznaczony na badania. Ten 
potencjał wciąż rośnie, bo Topigs Norsvin nadal aktywnie poszu-
kuje strategicznych partnerów i nawiązuje współpracę na całym 
świecie, zarówno z ośrodkami akademickimi, jak i z podmiotami 
z branży. Obecnie do grona naszych uniwersyteckich partnerów 
zaliczają się już Breed4Food, Uniwersytet w Wageningen oraz 
Norweski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych. 

Oferta
Firma Topigs zbudowała swoją reputację dzięki szerokiej ofercie 
produktowej dostosowanej do wymogów różnych segmentów 

rynku, obejmującej zarówno materiał mateczny, jak i terminalny. 
Z kolei firma Norsvin w ciągu minionych 20 lat wyraźnie zdefinio-
wała kilka priorytetowych obszarów, w wyniku czego skupiła się 
na promocji jednej linii matecznej i jednej terminalnej. Klejnotem 
w  jej koronie jest rasa Norsvin Landrace. Udana fuzja pozwala 
oferować klientom produkty obu firm – odpowiadając praktycz-
nie na wszystkie możliwe potrzeby zarówno ferm trzodowych, 
jak i ubojni oraz przetwórców mięsa.

Komplementarność geograficzna 
Topigs obejmował swoim zasięgiem większość krajów, w któ-
rych produkuje się wieprzowinę i był drugim co do wielkości  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graczem na świecie, oferując najwyższej klasy dystrybucję na 
około 50  rynkach. Z kolei firma Norsvin wypracowała sobie  
dominującą pozycję w Skandynawii, krajach bałtyckich oraz 
w USA, a także szybko rosnący udział w rynku rosyjskim. Jedyny 
rynek, na którym obecne były obydwa podmioty, to Stany Zjed-
noczone. Nie tylko fizyczna obecność na rynkach, ale znajomość 
ich specyfiki, jest kluczem do poprawiania wyników dystrybucji. 
Dzięki doskonale zorientowanym managerom znamy priorytety, 
którymi kierują się producenci w poszczególnych regionach 
świata. Na azjatyckich rynkach rośnie zapotrzebowanie na wy-
sokiej jakości materiał genetyczny, dostarczany na opłacalnych 
warunkach, wraz ze  skutecznym wsparciem technicznym. 
W Ameryce Północnej największym zainteresowaniem cieszą się 
ciężkie tusze z dużym udziałem mięsa wysokiej jakości (np. scha-
bu) oraz boczku – ze względu na duży popyt na bekon. Z kolei 
w Brazylii rynek poszukuje przede wszystkim wyższej wydajno-
ści paszowej.

 
 
 
 
 
 
 
W Europie Północnej i Wschodniej wielkie znaczenie ma dosko-
nała jakość wsparcia technicznego. Jeszcze inne wyzwania  
stawia przed nami Europa Zachodnia i Południowa, gdzie kluczo-
wym czynnikiem jest wydajność, zwłaszcza paszowa oraz 
średnioroczna liczebność miotów. W  przypadku rynków niszo-
wych obserwujemy zapotrzebowanie na różne specjalistyczne 
rasy, hodowane z myślą o produkcji szynki suszonej. 
Obecnie Firma Topigs Norsvin jest obecna w 54 krajach, w któ-
rych łącznie zatrudnia ponad 500 pracowników. Co roku z mate-
riału genetycznego Topigs Norsvin produkuje się 90  milionów 
tuczników. To najlepsza ilustracja naszego potencjału oraz skali 
naszych działań. ■

Zarówno Topigs, jak i Norsvin przed połączeniem 
były najbardziej znaczącymi graczami na rynku  
genetyki trzody chlewnej. Fuzja i zsumowanie ich 
potencjałów stworzyło wszechstronny, niezwykle  
konkurencyjny i oferujący doskonałą, komplekso-
wą ofertę organizm. O jakich atutach możemy 
mówić?

Połączone siły
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€ 18 MILIONÓW W BUDŻECIE R&D
(BADAWCZO-ROZWOJOWYM)

500 PRACOWNIKÓW
W SKALI ŚWIATOWEJ

54
OBECNA W 54 KRAJACH ŚWIATA
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Rozmowa 
z Anną Klik, 
Dyrektorem Filii WCHiRZ 
w Skwierzynie,  
Partnerem Topigs Norsvin

Proszę nakreślić Czytelnikom, czym zajmuje się prowa-
dzona przez Panią Filia WCHiRZ?
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
z/s w Tulcach zajmuje się rozrodem bydła i trzody chlewnej. Od 
starannie wyselekcjonowanych reproduktorów: buhajów i knu-
rów pozyskujemy nasienie, które wykorzystywane jest do insemi-
nacji zwierząt na terenie całej Polski. 

Od wielu lat wspieracie polskich hodowców…
Centrum w obecnym kształcie powstało w roku 2000, ale wcho-
dzące w jego skład filie kontynuują sześćdziesiąt lat tradycji inse-
minacji w Polsce. Filia w Skwierzynie powstała w roku 1956. 
Początkowo pozyskiwano tu nasienie buhajów – nadal jesteśmy 
dystrybutorem nasienia pozyskiwanego w Tulcach. Od lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia pozyskujemy nasienie knu-
rów, które dostarczamy naszym inseminatorom oraz współ-  
pracującym z nami gospodarstwom utrzymującym lochy. 

W czym się specjalizujecie?
Największym wyzwaniem jest szerzenie postępu genetycznego 
w obu gatunkach zwierząt. W rankingu buhajów mlecznych 
w Polsce nasze reproduktory od wielu lat zajmują czołowe pozy-
cje. Jeśli chodzi o trzodę chlewną, z końcem ubiegłego roku Filia 
w Skwierzynie została stacją dedykowaną genetyce Topigs Nor-
svin. Pozyskujemy nasienie od terminalnych knurów linii: Talent 
i Norsvin Duroc. Eksploatowane są tu także knury czystorasowe, 
produkujące nasienie na potrzeby stad namnażających materiał 
hodowlany.

Jak to się stało, że zostaliście Państwo partnerem Topigs 
Norsvin – i jaki to ma wpływ na rozwój obu podmiotów?
Jak wiadomo, knur inseminacyjny ma ogromny wpływ na wyniki 
hodowlane i ekonomiczne. Żeby sprostać wymaganiom rynku, 
musimy mieć szeroką gamę knurów o najwyższych parametrach 
hodowlanych i użytkowych, od których pozyskujemy nasienie. 
Na bieżąco śledzimy, co nowego oferują światowe firmy ho-
dowlane. Zarówno z norweską firmą Norsvin, jak i z holender-
skim Topigsem utrzymywaliśmy kontakty jeszcze przed ich 
połączeniem. 

Do spotkania z przedstawicielami organizacji Topigs Norsvin do-
szło w momencie, w którym zastanawialiśmy się nad wyborem 
partnera, który będzie zainteresowany kompleksową współpra-
cą. Oferta jednego z największych dostawców genetyki trzody 
chlewnej na świecie, kładącego bardzo duży nacisk na postęp 
genetyczny uzyskiwany w wyniku prac badawczo-rozwojowych, 

była dla nas bardzo interesująca. Obserwujemy rosnące zapo-
trzebowanie na nasienie knurów terminalnych. Wprowadzenie 
nowych linii do oferty pozwoliło nam na poszerzenie kręgu  
odbiorców w całej Polsce, począwszy od hodowców indywidu-
lanych, po duże, wielkotowarowe stada. Hodowcy, którzy wy-
korzystują w inseminacji nasienie Talenta i Norsvin Duroca, są 
zadowoleni z osiąganych wyników. Myślę, że także Topigs  
Norsvin widzi zalety współpracy w Polsce z centrum pozyskiwa-
nia nasienia knurów utrzymującym wyłącznie reproduktory tej 
firmy.

Jakie cechy produktów Topigs Norsvin zdecydowały o tej 
współpracy?
Oferta Topigs Norsvin jest bardzo kompleksowa, daje możli-
wość dostosowania jej do potrzeb konkretnego hodowcy.  
Firma kładzie bardzo duży nacisk na jakość oferowanych pro-
duktów. Dba, by jej materiał genetyczny gwarantował dosko-
nałe potomstwo: mięsne, szybko rosnące, o dobrej jakości 
mięsa. 

Cechy wprowadzonych na początku współpracy dwóch linii 
terminalnych, które zdecydowały o ich wyborze to: duża ży-
wotność prosiąt, doskonałe wyniki osiągane w tuczu (wysoka 
zdolność wykorzystania paszy i wysokie dzienne przyrosty) oraz 
optymalne parametry rzeźne. Obie linie gwarantują uzyskanie 
wysokiej jakości produktu końcowego w tuczu.

Ważne dla nas jest, że knury przeznaczane do inseminacji pod-
dawane są bardzo restrykcyjnej selekcji. Do stacji kwalifikowane 
są tylko najlepsze osobniki spełniające wymogi naszego progra-
mu hodowlanego.

Wspólne plany na przyszłość?
Mając na uwadze oczekiwania polskich hodowców i producen-
tów chcieliśmy, we współpracy z firmą Topigs Norsvin, oferować 
możliwość skorzystania z nowej genetyki dostępnej na rynku, 
gwarantującej zwierzęta o olbrzymim potencjale genetycznym 
i produkcyjnym, niemal „bezproblemowe” w codziennym użyt-
kowaniu. ■ 
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Topigs Norsvin Polska 

e-mail: topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl
www.topigsnorsvin.pl
tel.: +48 602 33 32 73, 600 22 41 41


