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Najważniejsi są nasi klienci

W tym numerze:

•		Najważniejsi	są	nasi	klienci
•		Topigs	Norsvin	–	knury	terminalne
•		Platformy	badawcze	Topigs	Norsvin	

–	od	koncepcji	do	konsumpcji
•		Przemyślane	innowacje
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W najnowszym biuletynie przedstawiamy Pań-
stwu nie tylko nasze produkty, ale również 
tych, którzy zaufali naszej genetyce i zdecy-
dowali się iść dalej wraz z naszą firmą. Nasi 
partnerzy na całym świecie z dnia na dzień 
zdobywają doświadczenie i dzielą się tak 
z nami, jak i z innymi producentami swoimi 
sukcesami i zadowoleniem z genetyki Topigs 
Norsvin. 

Dewizą Topigs Norsvin jest współpraca i wspólne tworzenie 
sukcesu. MY. To słowo opisuje najlepiej filozofię firmy. My – ra-
zem, my – dla Was, my – z Wami. Można odmieniać na wiele 
sposobów, ale po prostu chodzi o to, że wspólnie zawsze ła-
twiej jest dążyć do sukcesu. 

Wsparcie, doświadczenie, wymiana poglądów, zaufanie i wiele 
innych słów opisujących współpracę wypowiadamy codzien-
nie. Staramy się być z naszymi partnerami zarówno wtedy, 
kiedy wszystko układa się pomyślnie, jaki i wówczas, kiedy 
pojawiają się problemy. Chcemy, aby nasi partnerzy mogli li-
czyć na nas oraz naszych kolegów z różnych specjalistycznych 
zespołów, które wspierają nas swoją szczegółową wiedzą i do-
świadczeniem. 

Dla wszystkich producentów trzody kluczową potrzebą jest jak 
najbardziej efektywne i zrównoważone przetwarzanie każdego 
kilograma paszy na mięso. Osiąganie tego celu można prowa-
dzić różnymi ścieżkami. Topigs Norsvin ustanowił TFE – Ogól-
ną Wydajność Tuczową kluczowym indeksem osiągania takiej 
właśnie produkcji. Tylko kompleksowe i zintegrowane patrze-
nie na hodowlę pozwala tak udoskonalać wszystkie cechy,  

dokończenie na str. 2
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Topigs	Norsvin	–	knury	terminalne
Topigs Norsvin posiada bardzo wydajną loszkę – TN70, która 
jest nie tylko wspaniałą, opiekuńczą, spokojną i wysokomlecz-
ną matką, ale także źródłem poprawy wydajności tucznej 
swojego potomstwa. Tak zbudowana baza mateczna daje 
fermom możliwość dobierania linii terminalnej dostosowa-
nej do oczekiwań ich klienta końcowego. Zdarza się, że tzw. 
integratorzy decydują się na stosowanie dwóch (lub więcej) 
linii terminalnych – różnicując w ten sposób produkt końcowy 
dostosowują go do oczekiwań ubojni czy zakładu przetwór-
czego. 

Topigs Norsvin posiadając kilka linii terminalnych (TALENT, 
TEMPO, TOPPI, TRAXX, DUROC) daje możliwość wypracowa-
nia indywidulanego programu produkcyjnego, opartego na 
jednej linii matecznej. Zmiana produktu końcowego poprzez 
zmianę jedynie linii terminalnej jest szybsza i łatwiejsza niż 
zmiana obu linii na danej fermie. 
Linie terminalne Topigs Norsvin – udoskonalane są w sposób 
ciągły, z użyciem bardzo szczegółowych programów hodow-
lanych, stanowiących odpowiedź na oczekiwania kolejnych 
uczestników łańcucha – ubojnie i przetwórców, aż do konsu-

mentów końcowych. Linie te charakteryzują się stałym i istot-
nym postępem genetycznym przekładającym się na konkretne 
oszczędności i podnoszą zyskowność produkcji.

Topigs Norsvin używa wielu narzędzi w selekcji – oceny ge-
nomu, skanowania tomografem komputerowym wszystkich 
knurów ocenianych w stacjach, oceny przyżyciowej samych 
knurów, oceny wyników tuczowych potomstwa tych knurów 
itp. Na badania i rozwój rocznie przeznaczane jest ponad 
18 milionów EUR. Topigs Norsvin stara się jak najszybciej udo-
skonalać swoje produkty (tak knury terminalne, jak i loszki) 
oraz przekazywać ten postęp w możliwie najszybszy sposób 
fermom produkującym świnie.

Linie terminalne Topigs Norsvin różnicują nie tylko uzyskiwany 
produkt końcowy, ale również dostosowują swoje potomstwo 
do warunków technologicznych i środowiskowych. 
Przegląd linii terminalnych, które są dostępne w Polsce – ich 
nasienie jest dystrybuowane przez współpracujące z nami sta-
cje unasieniania. Knury te również są dostępne w sprzedaży 
bezpośredniej dla ferm posiadających wewnętrzne stacje AI.

aby w ogólnym rozrachunku osiągać zyski, składając wszystkie 
drobne elementy oszczędności w jedną całość. Stąd właśnie 
indeks TFE wydaje się być jednym z najlepszych narzędzi osią-
gania sukcesu liczonego zyskiem z produkcji.
Podstawowe wartości Topigs Norsvin to: innowacje, ambicja, 
partnerstwo, zrównoważenie. 
Innowacyjność – jeden z podstawowych filarów naszego roz-
woju jest tłumaczona na prawdziwy postęp i wartość tego 
postępu. Założeniem firmy jest podwojenie postępu genetycz-
nego. Taki cel można osiągnąć jedynie poprzez realne powięk-
szanie populacji, na których prowadzone są prace badawcze, 
coraz szersze stosowanie zaawansowanych metod i narzędzi 
selekcyjnych oraz angażowanie najlepszych ludzi do wspólnej 

pracy. To możemy osiągnąć jedynie kontynuując powszechne 
stosowanie oceny genotypowej, używanie tomografii kom-
puterowej w selekcji wszystkich knurów, zbieranie coraz to 
większych ilości danych przyżyciowych oraz ciągle podnosząc 
precyzję i dokładność naszych prac hodowlanych.
Wszystkie te czynności i działania podejmujemy po to, by ciągle 
poprawiać wartość dodaną przekazywaną naszym partnerom.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się 
naszymi produktami za ich lojalność, cierpliwość i zaufanie, ja-
kim obdarzyli zarówno polski zespół, jak i całą firmę. Jestem 
przekonana, że wspólnie sięgniemy po nowe sukcesy!

Maria Herwart

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE NORSVIN DUROC
Duroc
Linia	ojcowska	Norsvin	Duroc	
charakteryzuje	 się	 odporno-
ścią,	wysoką	produktywnością	
i	zawartością	chudego	mięsa,	
a	 jej	 50-procentowy	 wkład	
w	 produkcję	 tuczników	 jest	
gwarancją	 wysokiej	 jakości	
produktu	końcowego.

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE TEMPO
Tempo
Tempo	 (typ	 Large	White)	 to	
linia	knurów,	których	potom-
stwo	 cechuje	 się	 doskonałą	
witalnością.	 Prosięta	 Tempo	
szybko	rosną,	są	mocne	i	od-
porne	 od	 urodzenia	 aż	 do	
uboju.

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE TOP PI
Top	Pi
Top	 Pi	 to	 terminalna	 linia	
Piétrain.	 Charakteryzuje	 się	
wysoką	 mięsnością,	 knur	
jest	 całkowicie	 pozbawiony	
genu	stresu,	co	przejawia	się	
dużą	żywotnością	prosiąt.

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE TRAXX

Wyniki tuczu
1 988 świń łącznie, locha = Topigs 20

Jakość tuszy
1 988 świń łącznie, 92,2 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 25 Grubość słoniny, mm 12,9

Waga ubojowa, kg 117 Głębokość oka polędwicy, mm 65,9

Średni dzienny przyrost, g/d 877 Zawartość mięsa chudego, % 59,8

Konwersja paszy 2,24

Wskaźnik śmiertelności, % 1,5

1 stado komercyjne, Holandia, knurki niekastrowane i loszki, 2015

Traxx
Traxx	 jest	 linią	 terminalną	
uzyskaną	przez	 skrzyżowanie	
ras	 Duroc	 i	 Piétrain.	 Tuczniki	
wyróżniają	 się	 szybkim	 tem-
pem	wzrostu	 i	 przy	wysokiej	
wadze	 ubojowej	 pozwalają	
uzyskać	 tusze	 o	 jednolitym	
pokroju	i	wysokiej	zawartości	
mięsa	chudego.

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE TALENT

Wyniki tuczu
4 293 świń łącznie, locha = Topigs 20

Jakość tuszy
9 086 świń łącznie, 93,2 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 25 Grubość słoniny, mm 13,0

Waga ubojowa, kg 117 Głębokość oka polędwicy, mm 64,0

Średni dzienny przyrost, g/d 882 Zawartość mięsa chudego, % 59,7

Konwersja paszy 2,25

Wskaźnik śmiertelności, % 1,3
2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia 2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia

Talent
Potomstwo	 knurów	 Talent	
(typ	Duroc)	wykazuje	dosko-
nałe	 parametry	w	 końcowej	
fazie	 tuczu,	 łącząc	 wysoką	
zdolność	 wykorzystania	 pa-
szy	i	wartość	rzeźną	z	dosko-
nałą	jakością	mięsa.	

Wyniki tuczu
211 świń łącznie, locha = TN70

Jakość tuszy
367 świń łącznie, 93 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 29,6 Grubość słoniny, mm 13,2

Waga ubojowa, kg 122,4 Głębokość oka polędwicy, mm 61,1

Średni dzienny przyrost, g/d 1045 Zawartość mięsa chudego, % 59,5

Konwersja paszy 2,33 Zawartość tłuszczu śródmięśniowe-
go, % 2,53

Śmiertelność, % 0,5
1 gospodarstwo komercyjne, Norwegia, warunki SPF 
(brak specyficznych patogenów), 2014-2015 r.

Gospodarstwo wzorcowe Topigs Norsvin, Holandia, 2013-2014 r.

Wyniki tuczu
9473 świń łącznie, locha = Topigs 20

Jakość tuszy
23 664 świń łącznie, 92,4 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 25 Grubość słoniny, mm 12,8

Waga ubojowa, kg 117 Głębokość oka polędwicy, mm 62,4

Średni dzienny przyrost, g/d 926 Zawartość mięsa chudego, % 59,8

Konwersja paszy 2,42

Wskaźnik śmiertelności, % 2,4

2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia 2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia

Wyniki tuczu
11,779 ogółem w teście, locha = Topigs 20

Jakość tuszy
15,803 świń łacznie, 92,7 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 25 Grubość słoniny, mm 12,3

Waga ubojowa, kg 117 Głębokość oka polędwicy, mm 65,5

Średni dzienny przyrost, g/d 850 Mięsność, % 60,2

Konwersja paszy 2,47

Śmiertelność, % 1,4
2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia 2015 – 10% najlepszych stad komercyjnych, Holandia
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Panie Bogusławie wszyscy, którzy byli zaproszeni na 
otwarcie Pańskiej fermy są pod ogromnym jej wrażeniem. 
Proszę w kilku słowach opowiedzieć tym, których tutaj 
nie było, w jaki sposób doszło do jej powstania? To nie-
wątpliwie musiał być szeroko zakrojony plan?
Ta ferma była od dawna moim marzeniem, na realizację któ-
rego czekałem ponad 5 lat. Świnie w naszym rodzinnym go-
spodarstwie hoduje się już od około 30 lat. Najpierw ojciec 
Leszek prowadził liczącą prawie 90 loch hodowlę zarodową 
rasy wielkiej białej polskiej, potem dołączyliśmy obaj z bratem 
Krzysztofem – lekarzem weterynarii. Obu nas łączy wspólna 
i zarazem niezbędna cecha do prowadzenia hodowli trzody 
chlewnej – zaangażowanie i pasja. 

Niestety lokalizacja naszej „starej” hodowli, niemal w samym 
środku miejscowości i duże zagęszczenie zwierząt wokół nie 
pozwoliły na utrzymywanie najwyższego statusu zdrowotne-
go stada. Trzeba było pomyśleć, więc o nowym obiekcie poło-
żonym dalej od sąsiadów – hodowców. 

I wtedy narodził się projekt nowego obiektu?
Zacząłem jeździć po Polsce i po Europie i przez ponad dwa 
lata oglądałem przeróżne fermy świń. Swoją chciałem zapro-
jektować tak, aby był to obiekt w pełni nowoczesny, ergono-
miczny, aby spełniał wszystkie wymogi dobrostanu zwierząt, 
by przebywały w przyjaznym dla nich środowisku. I muszę 
jeszcze dodać, że od początku planowałem, że na fermie będę 
pracował sam, aby nie zatrudniać nikogo spoza rodziny. 
Efektem tych wyjazdów jest mój własny projekt fermy na  
250 loch opracowany i zrealizowany przez uznanych specjali-
stów od budowy ferm i ich wyposażenia. 
Każdy sektor produkcyjny jest zaprojektowany według moje-
go pomysłu. Ze względu m.in. na jakość wyposażenia obiektu 
realizacja projektu przypadła firmie Big Dutchman. Musiałem 
jeszcze tylko trochę poczekać na uruchomienie programu 
PROW 2014 – 2020 i wreszcie budowa ruszyła …

Czy mógłby Pan przybliżyć szczegóły technologiczne oraz 
organizację produkcji w tym obiekcie?
Jest wiele elementów, wiele innowacyjnych rozwiązań które 
wyróżniają ten obiekt od innych uruchomionych wcześniej. 
Podstawowe zmiany to między innymi potrójny ganek w po-
mieszczeniach porodowych. W większości obiektów jest tylko 
jeden, u mnie trzy – jeden pomiędzy kojcami i po jednym od 
strony głów zwierząt. Zapewnia on dostęp do lochy od przo-
du i od tyłu, bez konieczności wchodzenia do kojca. 
Zatem lepsza kontrola wyjadania paszy, kontrola pobierania 
wody, etc.… A propos wody, nowym rozwiązaniem jest także 
wspólne koryto dla lochy i dla prosiąt. Locha wypijając więcej 
wody „czyści” je i prosięta piją z zawsze czystego koryta, zawsze 
świeżą wodę. Większość z dotychczas stosowanych rozwiązań 
pojenia prosiąt w kojcach porodowych wymagała nieustannej 
dbałości o czystość poidełek dla osesków. Poza tym, to kapital-
ny przykład nauki pobierania wody przez matkę…
Ciekawym rozwiązaniem jest też pomieszczenie zwane „baby-
room”, które ze względu na specyficzny klimat i temperaturę 
oraz zainstalowane w nim cztery sztuczne „mamki” pozwala 
na przenoszenie do niego nadliczbowych i słabszych prosiąt 
już po 24 godzinach życia.
Ferma jest obiektem bardzo nowoczesnym zarówno pod 
względem technologicznym, jak i organizacyjnym. Podczas pla-
nowania, projektowania i budowy fermy pamiętaliśmy o bar-
dzo ważnej, choć nie zawsze w praktyce stosowanej zasadzie, 
że warunkiem osiągania najlepszych wyników produkcyjnych 
jest bardzo dobre traktowanie lochy na wszystkich etapach jej 
użytkowania. 

Wreszcie nadeszła pora na jej zasiedlenie. Wybrał Pan ge-
netykę TOPIGS NORSVIN. Dlaczego właśnie te zwierzęta? 
Hodowla Pańskiego ojca Leszka to wiele lat doświadczeń 
z rodzimą genetyką? 
I to była rzeczywiście trudna decyzja, prawie trzydzieści lat 
doświadczeń ojca, do tego znacznie krótsze mojego brata  
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Każdego roku Topigs Norsvin wydaje ponad 18 milionów euro 
na rozwój, badania i wsparcie. W Topigs Norsvin aktualnie pra-
cuje 28 naukowców z tytułem doktora. Jak mówi dr Egbert 
Knol – Dyrektor Działu Badawczego – prace prowadzone są na 
pięciu platformach:

 reprodukcja
 żywotność i dobrostan
 żywienie i wydajność żywienia
 jakość tuszy i mięsa
 genetyka i genomika

Wspólna praca wielu naszych naukowców pozostających 
w ścisłym kontakcie z produkcją i jej oczekiwaniami przynosi 
wymierne efekty.
Jeden z programów dotyczy zdolności matecznych lochy do 
odsadzania dużych miotów. Od dłuższego czasu selekcja w kie-
runku ilości prosiąt urodzonych jest połączona z selekcją loch 
pod kątem ilości i jakości sutków. Nasza koleżanka – dr Maren 
Van Son, pracująca nad projektem dotyczącym tego tematu 
stwierdza: ilość sutków – to cecha łatwa do oceny i policzal-
na, stąd została ona włączona do naszego programu hodow-
lanego już dawno. Jest to cecha istotnie wpływająca na jakość 
i żywotność prosiąt. Możliwość połączenia dotychczasowych 
metod selekcji z doborem opartym na analizie silnie istotnej 
dla tej cechy strefy chromosomu 7 u świń, dała ogromy po-
stęp. Dodatkowo stwierdzono, że związek wspomnianej strefy 
chromosomu 7 z ilością sutków jest zauważany we wszystkich 
liniach, a nie jest to sytuacja częsta. 
Badania i analiza danych pochodzących z rutynowo wykony-
wanego skanowania tomografem komputerowym pozwoliły 
Jørgenowi Konsgro na ustalenie, że zwierzęta różnią się pod 
względem długości kręgosłupa. Te badania oraz ustalenie mar-
kerów umożliwiają wyprowadzenie hipotezy, że dodatkowe 
kręgi pozwalają na uzyskanie zwierzęcia o dłuższym tułowiu, 
a to kreuje możliwość uzyskiwania dodatkowych sutków. 
Wszystkie takie prace mają prowadzić do ciągłej dalszej po-
prawy wydajności lochy jako matki, która może bez problemu 
rodzić i odsadzać prosięta w większych miotach bez utraty ich 
jakości i witalności. 
Opisane tutaj wyniki to jedynie mały fragment ogromnej liczby 
prac badawczych prowadzonych przez naszych naukowców. 
Inne programy dotyczą m. in. hodowli w kierunku ograniczania 
obgryzania ogonów, aspektów żywienia i wydajności żywienia, 
jakości mięsa oraz wielu innych. Dla powodzenia wszystkie 
te prace wymagają ogromnej ilości danych, których przetwa-
rzanie i analiza pozwala na odnajdywanie nowych korelacji 
i kanałów poprawy uzyskiwanego produktu. Taka ilość danych 
wymaga również odpowiednio zaawansowanego sprzętu 
analitycznego oraz bardzo wykształconych i odważnych, kre-
atywnych naukowców współpracujących ze swoimi kolegami 
oraz ich klientami bezpośrednio na fermach. Nauka często wy-
przedza rzeczywistość i dzięki temu osiągany jest postęp, ale 
musi ona pozostawać w kontakcie z realnym światem, aby jej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
efekty nie były oderwane od oczekiwań odbiorców. W Topigs 
Norsvin wszelkie prace innowacyjne – czasem bardzo odważ-
ne – są weryfikowane przez pryzmat ich przydatności i uży-
teczności. 
Program hodowlany Topigs Norsvin jest prowadzony tak, aby 
odpowiadał na oczekiwania klientów i społeczeństw. 
Fundamentem naszego programu hodowlanego jest:
 Ogromna populacja selekcyjna o wysokim statusie zdrowot-
nym

 Selekcja genomowa obecna w każdym obszarze selekcyj-
nym

 Krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi pokoleniami
 Precyzja oceny fenotypowej
 Dane produkcyjne (fenotypowe i genotypowe)
 Ogromne ilości danych, np.:
– dane ze stad zarodowych – ok. 150.000 zwierząt testo-

wanych rocznie
–  dane ze skanowania tomografem komputerowym – aktu-

alna baza obejmuje 25.000 zwierząt
–  dane dotyczące pobrania paszy i konwersji paszy – ok. 

20.000 zwierząt rocznie, dane z ferm tak czystorasowych 
jak i tuczowych

–  700.000 prosiąt rocznie
Globalnie zbieramy dane o ponad 100 różnych cechach. Zbi-
lansowana hodowla jest możliwa jedynie wtedy, kiedy baza 
danych do jej prowadzenia jest odpowiednio duża i bogata. 
Często selekcja w kierunku jednej z pożądanych wartości ob-
niża wyniki skorelowanych z nią negatywnie innych istotnych 
cech. Wspólnie z klientami udało się Topigs Norsvin znaleźć 
równowagę pomiędzy oczekiwaniami ekonomicznymi, wymo-
gami społecznymi i optymalizacją jakości produktu. 
Jak mówi Arjan Neerhof – producenci trzody konkurują w pro-
dukcji wydajnej, zdrowej i smacznej wieprzowiny stale szukając 
oszczędności. W tym samym czasie oczekiwania społeczne są 
takie, by produkcja była jak najbardziej przyjazna zwierzętom, 
by ograniczać zużycie antybiotyków, nie obcinać ogonków, 
itp. Topigs Norsvin prowadzi konsekwentnie bardzo wiele prac 
badawczych pozwalających na spełnienie możliwie wszystkich 
tych oczekiwań. 

Platformy	badawcze	Topigs	Norsvin	–	od	koncepcji	
do	konsumpcji

Przemyślane	innowacje	

Rozmowa	z	Panem	Bogusławem	Prałatem,	właścicielem	nowo	otwartej	fermy	na	250	loch
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nie miał powstać „od fundamentów” w nowym miejscu, ale 
miał zostać wkomponowany i dobudowany do istniejących już 
w gospodarstwie obiektów. Część dotychczasowych pomiesz-
czeń miała być zaadoptowana do potrzeb nowej fermy, m.in. 
dotychczas funkcjonująca płyta obornikowa dała początek 
mieszalni pasz. 
Początkowo miała to być ferma na 120 loch w cyklu zamknię-
tym. Lecz kiedy zaczęliśmy projektować przyszły obiekt, zamysł 
zmieniał się wielokrotnie. A kiedy dochodziliśmy już do konsen-
susu, pomysł ewoluował i pojawiały się następne koncepty… 
Spędziliśmy „masę” czasu na konsultacjach i niekończących 
się rozmowach. Dużo jeździliśmy i oglądaliśmy różne obiekty, 
aż wreszcie powstał własny projekt przyszłej fermy. Opraco-
wanie techniczne i merytoryczne projektu oraz późniejsze wy-
posażenie obiektu zleciliśmy firmie Big Dutchman.
W listopadzie 2015 roku złożyliśmy, wraz z ojcem, w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólny projekt na 
budowę fermy na 330 loch. 
Od kwietnia 2016 roku rozpoczęło się wygaszanie produkcji 
i depopulacja dotychczasowej hodowli.

I wreszcie powstaje nowa, gotowa do rozpoczęcia pro-
dukcji ferma. Czy może Pan powiedzieć, co ją wyróżnia 
spośród podobnych ferm, poza wspomnianymi już wcze-
śniej szczegółami budowlanymi?
Chciałbym tu wspomnieć o dwóch rozwiązaniach, które za-
stosowaliśmy na naszej fermie. Pierwsze to sektor loch pro-
śnych wyposażony w kojce koszowe, które dają możliwość 
zarówno indywidualnego, jak i grupowego utrzymania loch. 
Drugim, moim zdaniem godnym uwagi, jest zastosowa-
ny na fermie system wentylacji. Powietrze z zewnątrz trafia 
do pomieszczeń sektora inseminacji i sektora loch prośnych 
otworami znajdującymi się pod okapami dachów. Tam jest 
ogrzewane i stamtąd jest zasysane przez otwory sufitowe do 
wnętrza budynku. 

Ale zanim ukończył Pan budowę fermy, stanął Pan przed 
trudnym wyborem genetyki nowego stada. Jak poradził 
Pan sobie z tym zagadnieniem?
Tak, to zawsze i wszystkim zakładającym nowe stado stwarza 
pewne trudności. Odwiedziliśmy bardzo wiele ferm, w których 
użytkowane były zwierzęta pochodzące z czterech dużych 
i znanych firm genetycznych. Widzieliśmy obiekty, w których 
rodziły się ładne prosięta, ale było ich zbyt mało, jak na nasze 
oczekiwania. 
W innym miejscu były bardzo liczne mioty, ale prosięta zbyt 
małe i zbyt drobne. Podobnie wyglądało z pozostałymi grupa-
mi technologicznymi. Wreszcie trafiliśmy do obiektów, w któ-
rych rodziło się od 15 do 17 dużych i wyrównanych prosiąt. 
Potem odwiedziliśmy jeszcze wiele innych ferm użytkujących 
świnie z firmy TOPIGS NORSVIN. I wszystkie potwierdzały 
w praktyce nasze pierwsze, pozytywne spostrzeżenia. Innym 
bardzo ważnym elementem była doskonała mleczność i opie-
kuńczość loch.
W decyzji i wyborze tej właśnie genetyki pomogło transparent-
ne i otwarte podejście przedstawicieli firmy TOPIGS NORSVIN 
do zagadnień namnażania i remontu stada oraz „zamknięcia” 
fermy przed zbyt częstym napływem nowych zwierząt do stada. 

Całości pozytywnego obrazu firmy dopełnia doskonale przy-
gotowany, profesjonalny zespół doradców hodowlanych po-
zostający w nieustannej dyspozycji hodowcy. Trzeba w tym 
momencie powiedzieć, że kiedy w wyniku niefortunnych zda-
rzeń losowo-zdrowotnych, obaj z ojcem nie byliśmy w stanie 
sami inseminować pierwszej grupy loszek, koledzy z serwisu 
stanęli na wysokości zadania i niezawodnie przybyli z pomocą…

Jak przebiegło zasiedlenie fermy i wprowadzenie kolej-
nych grup loszek w rozród?
Ferma została zasiedlona loszkami TN70. W pierwszych dniach 
października 2016 roku przyjechało 330 loszek, 10% dostar-
czonych zwierząt stanowiły tzw. „babki” rasy Large White. 
Samice były w przedziale wiekowym od 16. do 29. tygodnia 
życia. Wszystkie zwierzęta były w doskonałej kondycji, wyrów-
nane pod względem fenotypowym, a wykonane, natychmiast 
po zejściu z samochodów, kontrolne badania serologiczne 
w pełni potwierdziły status zdrowotny deklarowany w doku-
mentach przewozowych.
Kolejne grupy loszek były synchronizowane przez okres 18 dni. 
Od 19. dnia otrzymywały flushing, raz w ciągu doby miały 
kontakt z knurem. Ważnym elementem przygotowania tych 
loszek do krycia (inseminacji) było oświetlenie w pomieszcze-
niach, w których przebywały, o natężeniu 400 luksów przez 
ponad 16 godzin na dobę. 
W 23. dniu loszki były inseminowane, a wszystkie dotychczas 
pokryte loszki wykazują (potwierdzoną metodą USG) skutecz-
ność inseminacji ponad 95%. I co ważne, skuteczność ta jest 
identyczna w obu grupach loszek: w grupie TN70 i u „babek”…

 
Wreszcie te długo wyczekiwane chwile – rodzą się pierw-
sze prosięta... 
Pierwsze porody odbyły się od 3 do 6 marca. Z 41 opro-
szonych loch tylko 4 sztuki wymagały niewielkiej interwen-
cji i pomocy hodowcy. Średnio od jednej sztuki urodziło się 
16 prosiąt, w tym 14,47 żywo urodzonych. Wszystkie prosięta 
są duże, wyrównane i bardzo żywotne.

Życzymy więc, aby kolejne grupy były jeszcze lepsze, a je-
żeli uda się to przed oddaniem do druku tego materiału 
uzupełnimy informacje o dalsze wyniki…
Wszystkiego najlepszego! 
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Panie Jacku, w ubiegłorocznym „Biuletynie” przedstawio-
na została Pańska nowo powstała ferma na kilka tygodni 
przed zasiedleniem. W chwili obecnej ma Pan za sobą już 
pierwsze oproszenia, czy mógłby Pan opowiedzieć Czytel-
nikom o swojej „hodowlanej drodze”?
Nasze gospodarstwo to historia paru pokoleń. W roku 1920 
kupił je mój pradziad, po nim (w latach pięćdziesiątych) przejął 
je dziadek, potem, od około 1980 roku gospodaruje tutaj oj-
ciec, a teraz przychodzi kolej na mnie. 
Początkowo było ono typowym gospodarstwem wielokierun-
kowym, ale w latach 90-tych tato zlikwidował krowy i od tego 
czasu hoduje się tutaj już tylko świnie. 
Pierwsze stado liczyło około 15 loch. Chlewnie w kolejnych 
latach były często rozbudowywane i modernizowane, a po 
każdym takim przedsięwzięciu stado podstawowe powiększa-
ło się o połowę. W roku 2000 utrzymywaliśmy 30 loch, a po 
ostatniej poważnej modernizacji, w roku 2009, wzrosło do 
ponad 70 sztuk. 
Były to zwierzęta obu krajowych ras matecznych: wielkiej białej 
polskiej i polskiej białej zwisłouchej. W ostatnich latach funk-
cjonowania tamtej hodowli wyniki produkcyjne systematycznie 
rosły – od 9,8 prosiaka odchowanego od jednej lochy do po-
nad 11 sztuk. Jednak były one dość dalekie od poziomu gwa-
rantującego zadowalającą opłacalność. W pewnym momencie 
doszliśmy do etapu, którego nie dało się już przekroczyć… 
Przyczyny takiego stanu rzeczy były dwie i obie stanowiły ba-
rierę nie do pokonania, bez podjęcia radykalnych zmian. To 
niezadowalający status zdrowotny „starego” stada i przesta-
rzała już technologia produkcji. 

A zatem stanął Pan przed poważnym problemem budowy 
nowej fermy i wyborem kierunku produkcji. I – co zazwy-
czaj jest jednym z najtrudniejszych elementów podob-
nych inwestycji – wyborem genetyki przyszłego stada?
Dokładnie tak to wyglądało i pamiętam, że pierwsza myśl 
o nowej hodowli pojawiła się w naszych głowach w grud-
niu 2013 roku. Decyzja o budowie fermy narodziła się, więc 
bardzo szybko i nie podlegała dyskusji. Kierunek mającej tu 
powstać nowej hodowli także był oczywisty… Obaj z ojcem, 
z zamiłowania, chcieliśmy pracować nadal z lochami. To nam 
daje najwięcej satysfakcji i zadowolenia. A więc tzw. cykl za-
mknięty też nie podlegał dalszym dyskusjom. 
Poważniejszym problemem okazały się być szczegóły technicz-
ne przyszłego projektu. Między innymi dlatego, że nowy obiekt 

Rozmowa z Panem Jackiem Meyem, współwłaścicielem fermy, która zdecydowała się na 
zmianę genetyki i zaufała Topigs Norsvin.

i moje, ale jednak. Niełatwo było rozstać się z dobrze nam  
znanymi zwierzętami, po tylu latach. Trudne było podjęcie ta-
kiej decyzji i trudny był wybór nowej genetyki. Jesteśmy jed-
nak przekonani, że wybraliśmy właściwie…

Firma TOPIGS NORSVIN przedstawiła nam interesującą ofertę. 
Po pierwsze proponowany przez tę firmę materiał genetycz-
ny jest optymalnym rozwiązaniem dla polskich warunków, po 
drugie są to lochy, które wydają się być przygotowane specjal-
nie dla nas. Dla takiego jak nasze rodzinnego gospodarstwa 
jest to niezwykle ważne, że te lochy wymagają stosunkowo 
mało pracy ze strony hodowcy, zarówno w aspekcie „obsługi” 
jej samej, jak i jej potomstwa. 

Jaką rolę w budowie i wyposażeniu fermy oraz Pańskiej 
decyzji o wyborze przyszłej genetyki odegrał serwis do-
radczy firmy TOPIGS NORSVIN?
Firma TOPIGS NORSVIN oferuje bardzo dobrą obsługę serwi-
sową i łatwy dostęp do materiału genetycznego o najwyższym 
statusie zdrowotnym. 

Nie ukrywam, że to wszystko za tzw. rozsądną cenę… I rzecz 
chyba najważniejsza – ja mogę zająć się tylko produkcją, bo 
Firma zajmuje się w całości odbiorem i sprzedażą wyprodu-
kowanych przeze mnie zwierząt. A jest to niezwykle ważny 
aspekt, chyba dla każdej hodowli w obecnych czasach.

Proszę przedstawić Czytelnikom swoje plany na najbliższe 
tygodnie, oczywiście w aspekcie przygotowania nowo 
zakupionych loszek do rozrodu.

Ferma jest już po zasiedleniu. Z Holandii, specjalistycznym we-
terynaryjnym transportem przyjechały już 274 loszki rasy Larg 
White. Siedem grup w masie ciała od 30 do 135 kg. 
Te najstarsze będą kryte po raz pierwszy już 3 kwietnia, w ma-
sie ciała ok. 150 kg. Celem hodowlanym naszej fermy jest pro-
dukcja loszki TN 70 na potrzeby naszych krajowych i nie tylko 
hodowli…

Pozostaje, więc życzyć Panu wielu sukcesów hodowlanych!

dokończenie ze str. 5



JAKOŚĆ,	WYDAJNOŚĆ,	EFEKTYWNOŚĆ

Topigs	Norsvin	Polska 

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


