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„TN70 – locha, którą każdy producent chciał-
by mieć” – Ton Janssen, farmer z Holandii, 
który jest jednym z pierwszych producen-
tów testujących lochy nowej generacji TN70 
w produkcji wielkofermowej, nie ma wąt-
pliwości: „To jest locha, którą każdy będzie 
chciał pozyskać do swojej chlewni”.

Wielu innych producentów, którzy już mieli okazję pracować 
z tą linią, potwierdza niespotykaną wydajność i potencjał, jaki 
ta matka przekazuje swojemu potomstwu. TN70 to wypad-
kowa krzyżowania dwóch wyjątkowych linii, będących moto-
rem postępu w Topigs Norsvin – Large White selekcjonowanej 
w Holandii oraz Landrace pochodzącej z hodowli norweskiej. 
Te wyjątkowo wydajne lochy są dostępne również dla polskich 
producentów, którzy – podobnie jak holenderscy i norwescy 
hodowcy – poszukują możliwości zwiększania zysków.
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WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ, 
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

TOTAL FEED
EFFICIENCY

SZYBSZY PRZYROST WAGI,  
WYSOKIEJ JAKOŚCI MIĘSO

TN	70	–	innowacja	genetyczna	Topigs	Norsvin

TN70	To	zwierzęTa	wysokoproDukTywNe,	wyjąTkowo	łaTwe	w	procesie	hoDowLaNym,
osiąGające	wyższy	przyrosT	masy	ciała	w	króTszym	czasie

LOCHY I PROSIĘTA 

TN70	To	NajNiższy	koszT	uzyskaNia	prosięcia
Wielkość miotów jest wartością zrównoważoną, uzyskiwaną 
w różnych warunkach porodowych. 

jednolite	i	solidne	prosięta	–	od	urodzenia	do	odsadze-
nia. Prosięta rodzą się duże i wyrównane, a matki opiekują się 
nimi i są w stanie wykarmić każde nowo narodzone prosię. 
Nasze osiągnięcia potwierdzają badania – co roku ważymy in-
dywidualnie 700.000 prosiąt.

„NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIAŁEM TAKIEJ POPRAWY WYNI-
KÓW! Trudno w to uwierzyć! TN70 jest najlepszą matką, z jaką 
kiedykolwiek współpracowałem”. 

Hodowca, Belgia

korzyści
 WIĘCEJ odsadzonych prosiąt
 co najmniej 15 sutków 
 nadzwyczajna produkcja mleka 
 potulne zachowanie
 MNIEJ PRACY

Duże	 mioty	 jednolitych	 i	 ciężkich	 prosiąt	 –	 wysokie	
wskaźniki	przeżycia

 możliwość odsadzania dużych ilości prosiąt
 wysokie wagi urodzeniowe
 niska śmiertelność prosiąt
 długowieczność loch
 racjonalny remont stada

TN70 to efekt prac hodowlanych możliwych dzięki fu-
zji, to najlepsze połączenie dwóch światów genetycz-
nych. Loszka ta to prosta krzyżówka norweskiej linii 
Landrace z holenderską linią Large White.

Jedyna taka locha rodzicielska, która łączy plenność, 
zdolność do odsadzania dużych miotów i żywotność 
z doskonałym wpływem na wyniki tuczowe potomstwa.
Przenosi najbardziej unikalne cechy – jest doskonale 
zbudowana jak Piétrain, mleczna jak Holstein i rośnie 
jak Tempo.

unikalna	konwersja	paszy,	czyli	Fcr
Koncepcja pracy nad wydajnością żywieniową ustalona 
w Topigs Norsvin przekłada się na program hodowlany 
linii matecznych. Locha TN70 przekazuje swojemu po-
tomstwu niespotykany nigdzie indziej potencjał pole-
gający na obniżeniu FCR i podniesieniu przyrostów 
dziennych.
 

żywieNie	i	pomoc	TopiGs	NorsViN
Topigs Norsvin oferuje praktyczną pomoc poprzez podanie 
szczegółowych wytycznych, a następnie wspiera swoich klien-
tów i ich dostawców w procesie ich realizacji. Wiemy dokład-
nie, czego potrzebują nasze zwierzęta i tę wiedzę chcemy 
przekazywać w najpełniejszym wymiarze. 

Lochy TN70 to wyjątkowe zwierzęta, które karmione i hodo-
wane zgodnie z zaleceniami Topigs Norsvin mogą w pełni ko-
rzystać ze swojego potencjału genetycznego.

Topigs Norsvin prowadzi szereg badań w celu określenia po-
tencjału wydajności zwierząt i wykorzystuje te informacje do 
opracowania innowacyjnych i praktycznych porad m. in. w za-
kresie stosowania pasz dla wszystkich rynków.

W oparciu o nasze podstawowe wartości nowoczesnego, am-
bitnego, zrównoważonego rozwoju i współpracy, stajemy się 
najbardziej innowacyjną firmą genetyki świń na świecie. 

 MNieJ wyBrakowaNycH locH
 więceJ TuczNików sPrzeDaNycH oD locHy  

 w roku
 więceJ wysokieJ Jakości, cHuDego Mięsa

proGress	iN	piGs.	eVery	Day.
Silniejsze i dłużej funkcjonujące lochy.

3 powody dlaczego:
 NIżSZE KOSZTY WYMIANY LOCH
 MNIEJ KONIECZNOŚCI INTERWENCJI WETERYNARYJNEJ
 MNIEJ PRACY

zrównoważona	i	odpowiedzialna	społecznie
Topigs Norsvin uwzględnia obecne i przyszłe potrzeby społe-
czeństwa w zakresie dobrych praktyk dotyczących dobrostanu 
zwierząt i zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Dowodem na 
to są nasze cele hodowlane, które kładą nacisk na podnosze-
nie zdolności macierzyńskich loch i koncentrują się na prze-
trwaniu prosiąt i wydajności.

Norsvin
Landrace

Linie	genetyczne

TN70

Z-Line
(Large	white)



Październik, a właśnie w tym miesiącu przedstawiamy Państwu 
szczegółowo nowy produkt Topigs Norsvin, to miesiąc oszczę-
dzania – nowa loszka TN70 jest narzędziem, które pomoże 
zmniejszyć koszty, a tym samym podniesie zyskowność produkcji.
Pamiętajcie – poprawa FCR o każde 0,1 daje się przełożyć na 
oszczędność rzędu 2,5 EUR na sprzedanym tuczniku. 

Postęp genetyczny strony matecznej osiągnięty w ciągu ostat-
nich pięciu lat przekłada się na poprawę zyskowności produkcji 
równą 4,5 EUR na każdym tuczniku. TN70 pcha w dół wskaź-
nik konwersji paszy [FCR] i podnosi dzienne przyrosty [ADG]. 
TN70 – to matka dająca swoim prosiętom wspaniały start po-
przez wyjątkową opiekuńczość oraz potencjał genetyczny. 
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Hodowla TN70 prowadzona jest tak, aby łatwa w obsłudze 
matka potrafiła urodzić i samodzielnie odsadzić jak najwięk-
sze mioty silnych, żywotnych i wyrównanych prosiąt. 
Naszą ambicją jest, by każde dodatkowe prosię było odsa-
dzone przez własną matkę. Warchlaki i tuczniki powinny wy-
dajnie i bez upadków szybko osiągać wysokie wagi ubojowe. 
Założenie, że każde prosię powinno być wykarmione przez 
swoją matkę spełnione zostaje poprzez hodowlę w kierunku 
liczby sutków. Zakłada się, że loszka powinna mieć 15 funk-
cjonalnych sutków, 45% loch TN70 w fermach testowych ma 
16 sutków.
Innym założeniem hodowli jest żywotność i kondycja pro-
siąt. Program hodowlany zakłada więc, że waga prosiąt (przy 
wzroście ich liczby w miocie) nie powinna spadać.
żywotność (przeżywalność) – to cecha będąca na celowniku 
hodowli. Nasze lochy i ich potomstwo mają być silne i nie 
podlegać przedwczesnemu brakowaniu. Lochy mają pod-
legać brakowaniu na wniosek producenta, a tuczniki mają 
wydajnie i szybko – czytaj: tanio dotrzeć do wysokich wag 
ubojowych. Szukając efektywności selekcjonujemy zwierzęta, 

które mają rosnąć szybko, efektywnie wykorzystując paszę, 
przetwarzając ją na kilogramy dobrego jakościowo mięsa.  
Lochy mają być długowieczne, a ich potomstwo ma mieć (od 
samego początku) super jakość i niepowtarzalny potencjał 
produkcyjny. Użytkownicy loch TN70 podkreślają ich zalety 
w wielu aspektach. Naszym celem i ambicją jest, by polscy 
producenci szerzej przekonali się o zaletach i wartości no-
wej loszki. Dzięki naszym systemom InGene (wewnętrznego 
namnażania stada) można uzyskać dostęp do materiału o naj-
wyższym potencjale i skorzystać z opisywanych możliwości 
podniesienia efektywności produkcji. 
Dobra, długowieczna i wydajna locha to baza, na której fer-
ma może produkować tuczniki w różnych schematach. TN70 
– to matka, która daje swojemu potomstwu wspaniały start 
i dosłownie, i w przenośni. Start w porodówce oraz wkład ge-
netyczny w wydajność tuczową to unikalna charakterystyka 
naszej nowej lochy.
Naszym klientom proponujemy współpracę opartą na różnych 
systemach, jesteśmy z Wami na każdym etapie produkcji,  

starając się służyć wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści są 
po to, by pomóc Wam wydobyć z naszych zwierząt to, co one 
są w stanie zaoferować. 
Razem możemy osiągać wspaniałe wyniki podnosząc wy-
dajność poszczególnych ferm przy jednoczesnym szukaniu 
oszczędności, tak w nakładzie pracy, jak i kosztach produkcji. 
Jesteśmy z naszymi partnerami zarówno przed, w czasie, 
jak i po zasiedleniu. Nasz serwis to część oferty kierowanej 
do producentów. Program InGene to sposób na długoletnią 
współpracę, a stały kontakt naszych specjalistów z produ-
centami stanowi wsparcie, dzięki któremu udaje się wydobyć 
z produkcji wszystko to, co nasza genetyka może dać.

Jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych partnerów, to również 
forma realizacji naszego hasła: POSTĘP W GENETYCE TRZODY. 
CODZIENNIE. 

Takiej	loszki	jeszcze	nie	było	 Loszka	TN70	–	gwiazda	sceny	światowej

Stała i znacząca poprawa mięsności tuczników osiągana 
poprzez wzrost głębokości oka polędwicy przy redukcji 
grubości słoniny.

Plenność skorelowana z ilością sutków u matki oraz zmniej-
szeniem śmiertelności prosiąt.
Każde dodatkowe prosię odsadzone przez własną matkę.
Liczne mioty sinych i żywotnych prosiąt.

Jedyny taki program hodowlany linii matecznej, który po-
zwala obniżać konwersję paszy oraz polepszać ich przyrosty 
dzienne potomstwa. TN70 – to wyjątkowa matka tuczników 
które rosną szybciej przy mniejszej ilości paszy zużytej na 
przyrost każdego kg mięsa (wynik 5 lat postępu genetycz-
nego przekłada się na poprawę dziennych przyrostów +55 g/
dzień przy zmniejszonym zużyciu paszy o 13,5 kg.

„Loszki rosną	bardzo	szybko”
– D. Møller, Denmark

„TN70	bardzo	
łatwo	się	proszą”

– Ulla Ketola, HKScan, Finland

„prosięta	są	bardzo	
żywe i witalne”
 – TN70 customers, Finland

„Nawet	przy	tak	dużych	
miotach	prosięta	mają	
wysokie	wagi	urodzeniowe, 
są	żywotne i wyrównane”

– Ulla Ketola, HKScan, Finland

„jeszcze NIGDY	nie	widziałem	takiej	poprawy	rezultatów.	
za	pierwszym	razem	po	prostu	nie	mogłem	uwierzyć”.
        – Ulla Ketola, HKScan, Finland

„TN70	jest	
silna i żwawa”

– TN70 InGene customer, Norway

TN70	jest	najlepszą	matką,  

z	którą	kiedykolwiek	pracowałem.
     – TN70 multiplier, Belgium

„wyrównanie	miotu 
się	polepszyło”
 – Peter H., Swedish integrator

„prosięta	są	ciężkie 
i wyrównane”

– TN70 customers, Finland



Aktualnie prace obejmują ostateczne wyposażanie hal produk-
cyjnych, odbywa się montaż kojców, systemów zadawania pa-
szy, urządzeń elektrycznych itp. „Kuchnia” jest już też prawie 
gotowa. 
Pomieszczenia socjalne, które są tak zaplanowane, by możliwe 
było zachowanie wszelkich wymaganych i zalecanych zasad 
bioasekuracji, nabierają już kształtu. Właściciele fermy zadbali 
o spełnienie wymogów bezpieczeństwa zdrowotnego. Konsul-
towaliśmy wszystkie elementy organizacji zaplecza socjalnego, 
również zasady, jakie powinny być wdrożone od samego po-
czątku, tak by zachować najwyższy status zdrowotny zwierząt 
na fermie. Jest to jeden z podstawowych warunków uzyskiwa-
nia najwyższych wyników produkcyjnych i pełnego wykorzysta-
nia potencjału produkcyjnego zwierząt. W opracowaniu zasad 
bioasekuracji brane były pod uwagę zalecenia lekarza wetery-
narii serwisującego fermę wraz z wytycznymi zawartymi w po-
radnikach Topigs Norsvin.
Naszym zdaniem taka droga uruchamiania produkcji jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Wspólna praca nad projektem, jego 
realizacją oraz przygotowaniem do rozruchu procentuje. Pro-
ducent uzyskuje wsparcie i porady, które pomogą nie popełnić 
błędów, które przytrafiły się innym, którzy wcześniej budowali 
i teraz dzielą się doświadczeniem. Dla nas – dostawców mate-
riału genetycznego – współpraca z tak świadomymi i otwartymi 
na podpowiedzi i dyskusję producentami, możliwość konsulto-
wania wszystkich zagadnień z weterynarzem opiekującym się 
fermą oraz doradcą żywieniowym, to klucz do sprawnego uru-
chomienia i, na co liczymy, satysfakcjonującego efektu produk-
cyjnego uruchamianej fermy. 
Ferma będzie funkcjonowała w systemie stada zamkniętego 
InGene, w schemacie trzytygodniowym. Wszystkie zwierzęta, 
które przyjadą na fermę w początku października, zostały uło-
żone w grupy wiekowe dostosowane do założonego schema-
tu produkcji. Część z nich to loszki czystorasowe, które będą 
stanowiły jądro zarodowe produkujące materiał remontowy. 
Dostawa zwierząt o najwyższym statusie zdrowotnym zostanie 

zrealizowana specjalistycznymi samochodami wyposażonymi 
w filtry powietrza dla zminimalizowania niebezpieczeństwa 
ewentualnych infekcji.
Po zasiedleniu jedynym materiałem wprowadzanym na fermę 
z zewnątrz będzie nasienie dostarczane z dedykowanej stacji 
unasieniania. Wspomniana stacja to opisywana we wcześniej-
szych numerach naszego biuletynu stacja WCHiRZ w Skwie-
rzynie, gdzie stacjonują jedynie knury Topigs Norsvin. Stacja ta 
z powodzeniem zaopatruje w nasienie najwyższej jakości tak 
fermy współpracujące, jak i zewnętrznych klientów, dając im 
dostęp do wysokowartościowych linii terminalnych.
Nasi koledzy wraz z producentami i ich doradcami będą w sta-
łym kontakcie, zwłaszcza na początku produkcji, tak, aby jej 
rozpoczęcie i uruchomienie odbyło się sprawnie i zapewnia-
ło dalszą wydajną produkcję. To ogromna przyjemność, ale 
i zobowiązanie wspierać i uruchamiać tak dobrze zaplanowa-
ny i przeprowadzony projekt. Stąd z dumą pozwalamy sobie 
opisać nasze wspólne dotychczasowe doświadczenia licząc, że 
w kolejnym numerze naszego biuletynu zamieścimy wywiad 
z opisanymi tu producentami. Ferma będzie już po zasiedleniu, 
będziemy mogli poznać pierwsze wrażenia właścicieli.
Teraz życzymy wytrwałości na te ostatnie tygodnie, jak najmniej 
problemów i sprawnego startu nowej fermy, w której ponad 
300 loch będzie rodziło prosięta przeznaczone do tuczu.

Jako dostawca materiału genetycznego na nowo powstającą 
fermę, której celem będzie produkcja prosiąt na sprzedaż, pra-
gniemy przedstawić kolejne etapy tego imponującego projektu.
Nasza współpraca poprzedzona była wieloma spotkaniami, 
wizytami, rozmowami. Pozwoliły one obu stronom poznać się 
nawzajem, dostarczyły nam – jako dostawcy – ogromnej i nie-
zbędnej ilości informacji, które pomogły dobrać i zasugerować 
najodpowiedniejsze rozwiązanie. Nasi partnerzy mogli ten czas 
wykorzystać na dokładne poznanie naszej oferty, przeanalizo-
wanie wszystkich za i przeciw i dokonanie ostatecznego wy-
boru. Wspólne rozmowy, wyjazdy i spotkania pozwoliły nam 
również zbudować bardzo dobre wzajemne relacje, a tak dużo 
łatwiej jest pracować.

Dziś, na kilka tygodni przed zasiedleniem fermy chcielibyśmy 
podzielić się doświadczeniem ostatnich miesięcy i opisać kolej-
ne etapy przygotowań i realizacji.

etapy	projektu,	w	których	mieliśmy	sposobność	i	przy-
jemność	uczestniczyć
My – jako Topigs Norsvin pojawiliśmy się w tym projekcie dużo 
później niż właściciele gospodarstwa zaczęli jego planowanie. 
Jednak – na tyle wcześnie, by uczestniczyć w nim ze słowem 
doradczym. Jak w każdym przypadku, tak i tu nasza pomoc 
polegała na dzieleniu się doświadczeniem, wskazywaniu, ja-
kie są ewentualne szczególne wymagania naszych zwierząt. 
Nasz kolega Maciej Ratajszczak był obecny tak często, jak to 
było konieczne zbierając informacje i dane, jakich potrzebowa-
li producenci – Andrzej i Jacek Mey’owie oraz odpowiadając 
na pytania i wątpliwości. Maciej zawsze miał wsparcie naszych 
specjalistów i doradców.

porady	i	przykłady
Nasi partnerzy kilkakrotnie wizytowali fermy Topigs Norsvin – 
tak w Polsce, jak i zagranicą. Te wyjazdy pozwoliły im zapoznać 
się nie tylko z samym materiałem genetycznym, ale też pokazały 
rozwiązania techniczne i technologiczne inne niż ich własne. 
Wszystkie te spotkania dawały realny obraz, odpowiadały na 
wiele pytań, były sygnałem do kolejnych innowacji w istnieją-
cym już planie działania.

wsparcie	i	pomoc	w	okresie	przygotowawczym
Podczas budowy fermy zrealizowaliśmy wizytę zaliczaną do ser-
wisowych. W pierwszym roku współpracy mamy zaplanowane 
4 lub 5 takich wizyt, podczas których nasz holenderski doradca 
dzieli się swoimi sugestiami i uwagami. 
Jedno z kolejnych spotkań zaowocowało doprecyzowaniem za-
mówienia, ustaleniem indywidualnego harmonogramu dosta-
wy. Pod ten konkretny kontrakt współpracująca z nami ferma 
niemiecka przygotowuje loszki, które zostaną przewiezione na 
fermę na początku października tego roku. 
Podczas ostatniego spotkania, w którym uczestniczyli właścicie-
le oraz przedstawiciele Topigs Norsvin (foto), ustalone zostały 
ostatnie szczegóły dotyczące dostawy zwierząt. Nasi koledzy 
zajmujący się oprogramowaniem pozwalającym na obsługę 
fermy oraz wymianę danych o wartości hodowlanej stada 
z instytutem Topigs Norsvin, zainstalowali program zarządzają-
cy stadem i przeprowadzili pierwsze szkolenie. 
To ostatnie tygodnie okresu konstrukcji fermy, prace budowal-
ne są bardzo zaawansowane, we wszystkich pomieszczeniach 
praca wre. Produkcja świń, wcześniej prowadzona w gospodar-
stwie na mniejszą skalę, jest teraz zakończona, ferma przygoto-
wuje się do otwarcia.
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Nowe zasiedlenie z nowoczesną genetyką

Od lewej: Harrie Smale, Maria Herwart, 
Jacek Mey, Maciej Ratajszczak



wyrównane 
od	początku	do	końca!

TN70

Topigs	Norsvin	polska 

e-mail: topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl
www.topigsnorsvin.pl
tel.: +48 602 33 32 73, 882 736 262


