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Postęp mierzony opłacalnością produkcji

W tym numerze:

•	Postęp	mierzony	opłacalnością	produkcji
•	Total	Feed	Efficiency
•	Rola	hodowli	w	realizacji	przyszłych	wymagań	
klientów	w	zakresie	produkcji	trzody	chlewnej

•	Loszka	i	locha
•	MY	–	polski	zespół	Topigs	Norsvin
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Oddając w Wasze ręce kolejny numer naszego 
biuletynu chcemy raz jeszcze skupić się na tak 
istotnym elemencie, jakim jest opłacalność pro-
dukcji.

Zakładanym	 nadrzędnym	 celem	 jest	 podnoszenie	 zdolności	
zwierząt	do	efektywnego	i	opłacalnego	przetwarzania	spożytej	
paszy	na	kilogramy	wartościowego	mięsa.	Proces	ten	powinien	
być	wysoce	wydajny,	 ale	 jednocześnie	 dostosowany	 do	wy-
mogów	dobrostanu	oraz	odpowiadać	normom	wynikającym	
z	 ogólnie	 rozumianego	 zrównoważenia	 produkcji.	 Ambicją	 
Topigs	Norsvin	jest	podwojenie	postępu	na	przestrzeni	10	lat.	

Naszą	uwagę	skupiamy	na	wskaźniku TFE – indeksie opi-
sującym całkowitą wydajność żywienia.	 Jego	 założenia	
i	 zastosowanie	 prezentowaliśmy	 wcześniej,	 jednak	 chcemy	
raz	 jeszcze	przybliżyć	 to	bardzo	ważne	narzędzie	 selekcyjne.	 

Pozwala	ono	na	wybór	zwierząt,	które	mogą	w	sposób	stabil-
ny	poprawiać	efektywność	produkcji.	

Nasze	produkty	to	linie	ojcowskie	i	mateczne,	równolegle	se-
lekcjonowane	 i	 ulepszane	 –	 z	 założeniem	prowadzenia	 prac	
hodowlanych	 odnoszących	 się	 do	 całego	 łańcucha	 produk-
cyjnego.	Sukces	 fermy	 to	wyniki	osiągane	na	każdym	etapie	
produkcji,	a	wydajna i spokojna locha dająca wyrówna-
ne, silne i żywotne prosięta	–	przyszłe	tuczniki,	jest	równie	
ważnym	elementem	jak	wysoko	efektywny	produkcyjnie	knur	
terminalny.	

Nadto	 chcemy	 oferować	 naszym	 partnerom	profesjonalny 
serwis i doradztwo	tak,	by	we	współpracy	tworzyć	wartość	
dodaną	tak	dziś,	jak	i	w	przyszłości.	
Prawdziwie	możemy	więc	powiedzieć:	Topigs Norsvin – po-
stęp w genetyce trzody. Codziennie.

Maria	Herwart
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Ten	wskaźnik	identyfikuje	jeden	z	najważniejszych	elementów	
selekcji	i	definiuje	założenia	do	podejmowanych	przez	Topigs	
Norsvin	programów	hodowlanych.	Jest	też	głównym	elemen-
tem	analizy	oceny	wydajności	fermy	oraz	wsparciem	w	iden-
tyfikacji	jej	celów	czy	planów	poprawy	zyskowności	produkcji.

Wskaźnik	opisuje	i	uwzględnia	wszystkie	etapy	technologiczne	
w	produkcji	 trzody,	biorąc	pod	uwagę	 ich	udział	w	kosztach	
oraz	szukając	możliwych	oszczędności	w	całym	cyklu	produk-
cyjnym.

Poniżej	 znajdziecie	 Państwo	 krótką	 charakterystykę	 poszcze-
gólnych	etapów	i	zadania	stawiane	selekcji	w	kierunku	TFE:

 LOSZKI – TO START PRODUKCjI 
Rozwijać	 się	 będą	 dobrze,	 kiedy	 będą	 dobrze	 karmione.	
Optymalnie	 zorganizowany	 i	 przeprowadzony	 program	 po-
odsadzeniowy	wpłynie	pozytywnie	na	liczbę	wyselekcjonowa-

nych	 loszek,	 które	 staną	 się	wysokoprodukcyjnymi	matkami.	 
Te	 loszki	 finalnie	 przyczynią	 się	 do	 redukcji	 ilości	 paszy	 zu-
żywanej	 na	 fermie	w	 czasie	 tego	okresu	oraz	w	przyszłości.	
Dodatkowo	 –	 poprawne	 zarządzanie	 zminimalizuje	 błędy	
w	pierwszym	okresie,	a	to	skutecznie	ograniczy	straty.

  LOCHY – TO PIERWSZY ELEmENT NAPĘDU DLA LO-
SZEK PRODUKCYjNYCH I TUCZNIKóW
Dzięki	naszym	programom	hodowlanym	lochy	są	łatwe	w	ob-
słudze,	silne	i	plenne.	Pozostają	w	produkcji	przez	wiele	mio-
tów,	wzmacniając	wydajność	stada.

Dobra	kondycja	loch	przez	cały	okres	produkcyjny	–	optymal-
ne	wagi	ciała,	wycena	kondycji,	serwis	 i	nadzór	–	to	główne	
narzędzia	wydobywania	potencjału	genetycznego	 z	naszego	
materiału.	Lochy	Topigs	Norsvin	są	plenne,	wydajne,	opiekuń-
cze.	 Żywione	 odpowiednio	 do	 zaleceń	 produkują	 duże,	wy-
równane	mioty,	 efektywnie	wykorzystując	 podawaną	 paszę.	
Ruja	jest	czytelna,	a	okres	od	odsadzenia	do	inseminacji	krót-
ki.	Wszystkie	wymienione	aspekty	minimalizują	straty	i	podno-
szą	wydajność	produkcji.	

Wyniki	życiowe	loch	zależą	tez	od	odpowiedniego	zarządza-
nia	stadem.	Lochy	o	dobrych	cechach	matecznych	dostarczają	
prosięta	bez	strat.	Zapewniają	potomstwu	wystarczającą	ilość	
mleka,	co	daje	im	wspaniały	start	i	skutkuje	pozytywnie	w	ko-
lejnych	etapach	produkcji.

 PROSIĘTA
Pogram	hodowlany	skupiony	na	żywotności	i	sile	prosiąt	oraz	
walorach	 matecznych	 macior	 skutkuje	 silnymi	 i	 żywotnymi	
prosiętami,	które	również	stymulują	produkcję	mleka	u	matek.
Tak	 prowadzone	 i	 mocne	 na	 starcie	 prosięta	 będą	 dobrze	
funkcjonowały	 w	 dalszych	 etapach	 produkcji,	 co	 również	
przyczyni	się	do	ograniczenia	strat	w	tuczu.

 TUCZ
Dobry	 start	 w	 odchowalni	 gwarantuje	 dobre,	wydajne	 i	 sil-
ne	tuczniki.	Mogą	one	osiągnąć	wagę	ubojowa	szybciej,	a	to	
oznacza	 lepszą	 wydajność	 żywienia	 (FE).	 Niska	 śmiertelność	
w	 tuczu,	 umacniana	 wigorem	 i	 żywotnością	 naszych	 świń,	
oznacza	 wprost	 więcej	 tuczników	 wyprodukowanych/sprze-
danych	w	 roku	od	 lochy.	Koncepcja	 TFE	w	 selekcji	 oznacza, 

że	każdy	stracony	tucznik	to	nie	tylko	jednostkowy	koszt	jego	
samego,	ale	również	koszt	paszy	zużytej	przez	 loszkę,	 lochę,	
prosię	i	wreszcie	–	samego	tucznika.	

 UBOjNIA
Genetyka	 tuczników	ma	 istotne	 znaczenie	 dla	 jakości	mięsa	
i	tuszy	materiału	dostarczanego	do	ubojni.	Jednym	z	naszych	
celów	 hodowlanych	 jest	 maksymalizacja	 wartości	 wyrębów.	
Oznacza	to	dążenie	do	uzyskiwania	większych	udziałów	głów-
nych	–	pożądanych	wyrębów.	

TOTAL FEED EFFICIENCY 
Total Feed Efficiency – Całkowita Wydajność Żywie-
nia – to wskaźnik opisujący całkowite zużycie paszy 
na produkcję jednego kg żywej wagi tucznika. 

TFE = Annual kg/lbs of feed purchased
Annual kg/lbs of live weight sold for slaughtering 
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Produkcja zrównoważona ekologicznie
Aby	 zaspokoić	 zwiększony	 popyt	 na	wieprzowinę	w	 sposób	
zrównoważony	ekologicznie,	niezbędny	jest	wzrost	produkcji	
bez	zwiększania	powierzchni	użytkowanej	do	celów	hodowla-
nych.	Aktualnie	do	produkcji	żywności	wykorzystuje	się	ponad	
40%	 powierzchni	 lądowej	 Ziemi.	 Aby	 zachować	 przestrzeń	
życiową	także	dla	innych	organizmów	żywych,	niezbędne	jest	
podwojenie	produkcji	żywności	bez	zwiększania	powierzchni	
produkcyjnej	(Matlock,	2016).	Wpływ	produkcji	wieprzowiny	
na	środowisko	ma	bezpośredni	związek	z	wydajnością	produk-
cyjną.	 Intensyfikacja	produkcji	 jest	kluczem	do	zrównoważo-
nego	rozwoju,	ponieważ	zmniejsza	areał	i	skalę	zasobów	nie-
zbędnych	do	hodowli	trzody	(Matlock,	2016).

Poprawa efektywności wykorzystania paszy
Wysoki	koszt	produkcji	w	połączeniu	z	niskimi	cenami	trzody	
wymusza	nacisk	na	wzrost	rentowności	i	ciągłość	działalności	
produkcyjnej	w	perspektywie	średnio-	i	długoterminowej.	Po-
nieważ	koszt	paszy	jest	głównym	składnikiem	kosztu	produk-
cji,	 istotnym	wyzwaniem	pozostanie	wydajne	wykorzystywa-
nie	paszy	w	systemach	produkcji	trzody	chlewnej.	Obejmuje	to	
nie	 tylko	 poprawę	 efektywności	 wykorzystania	 paszy	 przez	
tuczniki,	ale	również	obniżenie	śmiertelności	zwierząt	(upadki	
oznaczają	 marnotrawstwo	 paszy),	 wydłużenie	 okresu	 życia	
loch	oraz	maksymalne	zwiększenie	liczby	prosiąt	odchowywa-
nych	od	lochy	i	trafiających	na	rynek.

Dochodowa produkcja ukierunkowana na dobrostan 
zwierząt 
Szczególnie	 na	 rynkach	 dojrzałych	 konsumenci	 oczekują	 od	
producentów	trzody,	aby	zwierzęta	hodowlane	miały	zapew-
niony	odpowiedni	dobrostan.	Niezintegrowani,	towarowi	pro-
ducenci	 wieprzowiny	 działający	 na	 tych	 rynkach	 odczuwają	
coraz	 większą	 presję	 związaną	 z	 kosztami	 produkcji.	 Nowe	
możliwości	 pojawiające	 się	 na	 dojrzałych	 rynkach	 zakładają	
dalszą	 integrację	 łańcucha	obejmującego	producentów	 trzo-
dy,	 przetwórców	 oraz	 detalistów	 –	 w	 celu	 opracowywania	
produktów	o	wartości	dodanej,	które	są	precyzyjniej	dopaso-
wane	do	wymogów	konsumentów.

Rola hodowli
Przedsiębiorstwa	hodowlane	stale	dążą	do	obniżania	kosztów	
produkcji	 trzody	 i	 tworzenia	wartości	dodanej	w	produktach	
końcowych	poprzez	poprawę	jakości	tuszy	i	mięsa.

Rola	hodowli	w	realizacji	przyszłych	wymagań	konsumentów	
polega	na	wyznaczaniu	celów	hodowlanych,	które	mają	po-
prawić	 efektywność	 wykorzystania	 paszy	 w	 całym	 łańcuchu	
produkcyjnym	(tzw.	całkowitej	wydajności	paszowej)	oraz	na	
wdrażaniu	nowoczesnej	technologii	hodowlanej	umożliwiają-
cej	 przyspieszenie	 postępu	 genetycznego	 w	 zakresie	 cech	
istotnych	z	ekonomicznego	punktu	widzenia.

Całkowita wydajność paszowa TFE
Całkowitą	wydajność	paszową	(Total	Feed	Effciency)	definiuje	
się	jako	całkowitą	ilość	paszy	niezbędną	do	wytworzenia	1	kg	
wagi	 żywej	 u	 świni	 rzeźnej.	 Całkowita	 ilość	 obejmuje	 paszę	
zużywaną	przez	loszki,	lochy,	prosięta	oraz	tuczniki	w	poszcze-
gólnych	fazach	tuczu.

Kluczowymi	 aspektami	 dla	 całkowitej	 wydajności	 paszowej	
jest	 eliminacja	 „nieszczelności”	 paszowych	w	gospodarstwie	
hodowlanym.	Są	one	obecne	w	obrębie	cyklu	produkcyjnego	
od	wyproszenia	loszek	aż	po	ubój	tuczników.	Poprawa	całko-
witej	wydajności	paszowej	w	gospodarstwie	obejmuje	analizę	
poszczególnych	etapów	cyklu	produkcyjnego,	pomiary	i	kon-
trolę	nakładów	oraz	wyników	(Nicolaiciuc,	2016).

Programy	hodowlane	ukierunkowane	na	wydłużenie	okresu	
życia	 loch	 bazują	 na	 selekcji	 zwierząt	 pod	 kątem	mocnych	
nóg	i	racic,	pokroju	i	cech	związanych	z	występowaniem	ku-
lawizny.	 Niektóre	 przedsiębiorstwa	 hodowlane	 (np.	 Topigs	
Norsvin)	wykorzystują	badania	metodą	tomografii	kompute-
rowej	jako	narzędzie	fenotypowania,	które	umożliwia	ocenę	
cech	 determinujących	 długowieczność	 u	 żywych	 zwierząt,	
zwiększając	precyzję	i	tempo	postępu	genetycznego	w	zakre-
sie	żywotności	loch.	

Hodowla	pod	kątem	większej	liczebności	miotu	w	połączeniu	
z	opiekuńczością	loch	sprzyja	odchowowi	prosiąt	przy	maksy-
malnym	 ograniczeniu	 upadków.	 Liczba	 sutków	 jest	 cechą	
w	dużym	stopniu	dziedziczoną	przez	potomstwo.	Wzrost	licz-
by	sutków	 jest	pożądany,	ponieważ	ułatwia	odsadzenie	pro-

siąt	od	lochy.	Choć	komponent	mateczny	przeżywalności	pro-
siąt	odznacza	się	niskim	stopniem	dziedziczenia,	zakres	zmien-
ności	genetycznej	jest	znaczący	(Knol,	2001).	Z	tego	względu	
selekcja	 genetyczna	 jest	 obiecującym	 sposobem	 poprawy	
przeżywalności	prosiąt.	W	programach	hodowlanych	zapobie-
ga	się	również	obniżaniu	masy	urodzeniowej	oraz	dąży	do	wy-
równywania	masy	prosiąt	w	miotach.	Przekłada	się	to	także	na

lepszą	przeżywalność	prosiąt	oraz	wyższe	wskaźniki	wzrostu	
i	 efektywności	wykorzystania	paszy	na	późniejszych	etapach	
produkcji.

Program	hodowlany	skoncentrowany	na	przeżywalności	pro-
siąt	 pozwala	 uzyskać	 pełne	wigoru,	 odporne	 prosięta,	 które	
stymulują	produkcję	mleka	u	loch.	Dobrze	odchowane	prosię-
ta	są	już	od	samego	początku	mocniejsze	i	bardziej	wydajne.	
Cechy	te	wpływają	na	ograniczenie	upadków	prosiąt	w	okre-
sie	przedodsadzeniowym.	

Przedsiębiorstwa	 hodowlane	 koncentrują	 się	 na	 poprawie	
wskaźników	wzrostu,	konwersji	paszy	i	zawartości	mięsa	chu-
dego,	ponieważ	mają	one	kluczowe	znaczenie	dla	optymaliza-
cji	całkowitej	wydajności	paszowej.	Kolejnym	ważnym	wyzwa-
niem	w	branży	jest	obniżenie	śmiertelności	w	okresie	od	odsa-
dzenia	do	końca	tuczu.	Analizy	wykazały	zmienność	genetycz-
ną	w	zakresie	tej	istotnej	ze	względów	ekonomicznych	cechy.	
Upadki	 wśród	 tuczników	 oznaczają	 nie	 tylko	 utratę	 żywca	
rzeźnego,	 ale	 także	 stratę	 całości	 paszy	wykorzystanej	 przez	
loszkę,	lochę,	prosięta	oraz	same	tuczniki.

Wartość rzeźna i jakość mięsa
Jakość	 mięsa	 nabiera	 coraz	 większego	 znaczenia	 na	 całym	
świecie	 zarówno	 wśród	 przetwórców,	 jak	 i	 konsumentów.	
Wodochłonność	świeżej	wieprzowiny	uznawana	jest	za	jedną	
z	najważniejszych	cech	jakościowych	mięsa	–	zarówno	z	per-
spektywy	przetwórców,	jak	i	konsumentów.	Zakłady	przetwór-
cze	dążą	do	utrzymania	wysokiego	poziomu	wodochłonności	
poprzez	zapobieganie	stresowi	przedubojowemu	i	stosowanie	
zaawansowanych	 technologii	 chłodzenia	 tusz	 wieprzowych.	
Niezależnie	od	tych	zabiegów	wodochłonność	jest	determino-
wana	genetyką	i	wyjaśnia	20-30%	obserwowanej	zmienności.	
W	przypadku	linii	podatnych	na	stres	skala	tego	oddziaływania	
jest	znacznie	większa.		
   	 				ciąg	dalszy	na	str.	7

Zapraszamy na wykład naszego kolegi Jaschy Leenhouwers z Holandii 
podczas dorocznej konferencji w Puławach (tzw. Pejsakówki) 

pt.: Genetyka jako odpowiedź na przyszłe oczekiwania konsumentów wieprzowiny / 
Contribution of breeding to future customer challenges in pig production.

22 czerwca 2016 o godz.10.30, w ramach IV sesji wykładowej.
 
 

Rola hodowli w realizacji przyszłych wymagań 
klientów w zakresie produkcji trzody chlewnej

J.I. Leenhouwers

Wśród najważniejszych globalnych trendów w pro-
dukcji trzody chlewnej wymienić należy zwyżku-
jący popyt na wieprzowinę, rosnące koszty paszy, 
wzrost oczekiwań klientów w zakresie produkcji 
zrównoważonej ekologicznie i ukierunkowanej na 
dobrostan zwierząt, a także nasilenie integracji pio-
nowej w łańcuchu produkcji trzody. W obliczu tych 
tendencji producenci trzody muszą dążyć do popra-
wy wydajności w obrębie całego łańcucha produk-
cyjnego, jednocześnie dbając o to, aby produkcja 
była zrównoważona ekologicznie i zgodna z obo-
wiązującymi przepisami regulującymi dobrostan 
zwierząt i aby wywierała jak najmniejszy wpływ na 
środowisko. Hodowla może przyczynić się do re-
alizacji tych wyzwań poprzez skoncentrowanie na 
całym łańcuchu wartości. Współczesne metody ho-
dowli bazujące na analizie DNA umożliwiają szyb-
szy postęp genetyczny, zwłaszcza pod względem 
cech związanych z dobrostanem.



MY – polski zespół Topigs Norsvin
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Topigs Norsvin w Polsce – to aktualny zespół 
obejmujący pracujących w terenie specjalistów 
o dużym doświadczeniu, zarówno w zakresie 
hodowli, jak i produkcji. Polski team uzupełnia-
ją nasi koledzy – doradcy z Holandii i Niemiec. 
Mamy również zespoły tematyczne powołane 
przez centralę Topigs Norsvin – to ludzie, których 
zadaniem jest zarówno koordynacja przebiegu 
prac nad pozyskiwaniem danych oraz rozwojem 
oferty, jak i codzienne wsparcie dla ludzi pracu-
jących w terenie. Są to zespoły doświadczonych 
specjalistów, którzy w każdej chwili są do dys-
pozycji klientów Topigs Norsvin – zarówno w za-
kresie rozwiązywania bieżących problemów, jak 
również wskazywania najbardziej racjonalnych 
rozwiązań. Staramy się jednak nie narzucać, 
a doradzać – współpracować i wspierać.

W Polsce cieszymy się także wsparciem ze strony 
współpracujących z nami niezależnych eksper-
tów z zakresu m. in.: rozrodu, żywienia czy we-
terynarii.

Lochy Topigs Norsvin zawsze były hodowane 
i selekcjonowane w kierunku poprawy wyników 
produkcyjnych, jednak z silnym nastawieniem 
na ich udział w całym procesie technologicznym.
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Najważniejszymi	 parametrami,	 które	 stanowią	 dziś	 podstawę	
systemu	rozliczeń	między	producentami	a	przetwórcami	są:	pro-
centowa	zawartość	chudego	mięsa	w	tuszy	i	wydajność	rzeźna.	
Firmy	hodowlane	optymalizują	te	parametry	przy	zastosowaniu	
najbardziej	precyzyjnych	dostępnych	narzędzi	selekcyjnych.	
Tomografia	komputerowa	i	kamera	3D	dają	nowe	możliwości	
poprawy	 jakości	 tuszy	 w	 hodowli	 –	 szczególnie	 w	 aspekcie	
względnej	 masy	 zasadniczych	 części	 tuszy.	 Takie	 podejście	
umożliwia	 bardziej	 precyzyjne	 dostosowywanie	 specyfikacji	
tuszy	do	wymagań	konkretnych	przetwórców.	

Nowe technologie hodowlane
Wykorzystywanie	 danych	 DNA	 w	 hodowli	 trzody	 chlewnej	
staje	się	coraz	powszechniejsze.	Przedsiębiorstwa	hodowlane	
korzystają	z	selekcji	genomowej	jako	narzędzia	uzupełniające-
go	 tradycyjną	 metodologię	 BLUP.	 Genomika	 umożliwia	 do-
kładniejszą	analizę	wartości	hodowlanej	osobników	w	młod-
szym	wieku.	Efektem	jest	przyspieszone	tempo	postępu	gene-
tycznego	–	zwłaszcza	pod	względem	cech,	które	trudno	zmie-
rzyć,	 np.	 zachowania,	 odporności	 na	 choroby,	 śmiertelności	
czy	jakości	mięsa.

Genomika	umożliwia	 również	bardziej	precyzyjne	oszacowa-
nie	 relacji	 między	 zwierzętami	 na	 podstawie	 podobieństwa	
DNA.	 Powyższa	 metodologia	 tzw.	 selekcji	 jednoetapowej	
(„Single	Step	Selection”)	zwiększa	dokładność	oceny	wartości	
hodowlanej	nawet	o	40%.	

W	przyszłości	w	zastosowaniu	genomiki	należy	się	spodziewać	
stopniowego	przechodzenia	z	poziomu	zarodowego	(czystora-
sowego)	na	poziom	komercyjny	(mieszańcowy).	Genotypowanie	
i	gromadzenie	danych	o	wynikach	produkcji	na	poziomie	mie-
szańcowym	 będą	 wykorzystywane	 przy	 selekcji	 najlepszych	
osobników	w	głównym	stadzie	zarodowym.	Umożliwi	to	rów-
nież	lepszą	ekspresję	postępu	genetycznego	w	stadach	klientów.

Metodą	nieco	bardziej	zaawansowaną	od	selekcji	genomowej	
jest	 edytowanie	 genów.	 Technologia	 umożliwia	modyfikację	
określonych	części	DNA,	które	determinują	istotne	cechy	trzo-
dy.	Przykładowo,	dzięki	edytowaniu	genów	przedsiębiorstwa	
hodowlane	 mogą	 eliminować	 określone	 choroby,	 np.	 PRRS	
(Whitworth	et	al.	2015).	Jeżeli	metoda	zostanie	zaakceptowa-
na	 przez	 konsumentów	 i	 uzyska	 zezwolenie	 odpowiednich	
organów,	może	przyczynić	się	do	poprawy	dobrostanu	zwie-
rząt	i	bezpieczeństwa	żywności.

Loszka i locha

Krótko charakteryzując lochy Topigs Norsvin można po-
wiedzieć, że są:

 spokojne i opiekuńcze
 łatwe w obsłudze – bezobsługowe
 wydajne i plenne
 mleczne i efektywne w żywieniu
 hodowane, by urodzić i odsadzić swoje prosięta
 długowieczne
 rodzą duże mioty 
 rodzą wyrównane i duże prosięta
 dają swoim prosiętom wspaniały start

Wszyscy	 użytkujący	 nasze	 zwierzęta	 producenci	 podkreślają	
ich	spokój	 i	brak	agresji.	Lochy	Topigs	Norsvin	są	wydajnymi	
matkami,	nie	wymagającymi	specjalnej	asysty	człowieka,	rodzą	
duże	mioty	wyrównanych,	wyrośniętych	i	żywotnych	prosiąt.	
Zastosowanie	wspominanego	wielokrotnie	wskaźnika	TFE	jako	
czynnika	selekcyjnego	powala	nam	skupić	się	również	na	dłu-
gowieczności	matek.	Wystarczy	wspomnieć,	że	ograniczenie	
remontu	stada	z	50	do	40%	jest	równoznaczne:

 ze	wzrostem	urodzeń	rocznie	o	0,5	prosięcia	
 z	redukcją	ilości	paszy	na	tucznika	z	236	do	234	kg

Praca	z	lochami,	które	pozostają	długo	w	produkcji	dając	wiele	
miotów,	obniża	koszty	na	wiele	sposobów.	Koszt	jednego	wy-
produkowanego	tucznika	jest	niższy,	koszt	materiału	remon-
towego	również	spada,	mniejsza	jest	potrzebna	ilość	miejsca	
na	 odchów	 czy	 adaptacje	 loszek	 remontowych,	 późniejsze	
mioty	zawsze	są	większe	od	miotów	pierwiastek.	Za	tym	idzie	
zmniejszenie	liczby	pracowników,	zwłaszcza	gdy	do	powyżej	
wymienionych	cech	dodamy	 łatwość	obsługi	 i	brak	koniecz-
ności	 tworzenia	 kojców	dla	mamek	 i	 segregowania	prosiąt.	
Ponadto	 –	 ryzyko	 zakłócenia	 statusu	 zdrowotnego	 również	
jest	obniżone.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na	zdjęciu	właściciele	fermy	w	Holandii	pracujący	ze	stadem	
1200	 loch	Topigs	20.	Lochy	tego	stada	odsadzają	69,5	pro-
sięcia	w	swojej	karierze	życiowej.	Śmiertelność	loch	kształtuje	
się	na	poziomie	5%.	Praca	z	 lochami,	które	produkują	wiele	
dobrych	miotów	prowadzi	do	obniżenia	kosztów	produkowa-
nego	tu	prosiaka.
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