Biuletyn
POSTĘP W HODOWLI TRZODY. CODZIENNIE.

TOPIGS Norsvin Polska | Luty 2016

W tym numerze:
• Nasz cel określa sposób
myślenia o przyszłości
• Produkuj swoje loszki Topigs
Norsvin w systemie stada
zamkniętego
• Po pierwsze wydajność
• Dobrze wykorzystana szansa
• Historia pewnego sukcesu
• Produkcja nasienia knurów
w WCHiRZ w Skwierzynie

Nasz cel określa sposób myślenia o przyszłości. Nasza
wizja brzmi: «Postęp w hodowli trzody. Codziennie».
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego
informatora. Tym razem skupiamy się na wydajności i efektywności produkcji oraz zyskowności,
której ciągła poprawa jest jak najbardziej możliwa, ale też bardzo wymagająca.

prawa efektywności produkcji każdego kilograma mięsa. Koncepcja ta obejmuje jednak nie tylko samą konwersję paszy, ale
również wiele innych czynników kosztowych, jak na przykład:
obniżanie poziomu upadków loch, prosiąt i tuczników, wyrównanie prosiąt oraz ich waga, tempo przyrostów dziennych itp.
W naszych pracach hodowlanych zwracamy uwagę na dostosowanie tuczników do systemów tuczu do wysokich wag przy
zachowaniu wysokiej mięsności oraz jakości tuszy. Oferujemy
do produkcji zwierzęta, które są spokojne i łatwe w obsłudze.

Postęp genetyczny jest teraz bardzo szybki. Szybszy niż kiedykolwiek. Tylko poprzez wdrożenie technik oceny i selekcji genomowej możemy zwiększyć tempo postępu o 40%. Nowe modele
określania wartości hodowlanej i nowe technologie pozwalają
na jeszcze szybszy postęp hodowlany. Przykładowo – nasze
innowacyjne programy badawczo-rozwojowe pozwalają nam
spodziewać się poprawy FCR o 15% w kolejnych 10 latach. Ale
nie tylko FCR i lepsze wyniki ekonomiczne będą zauważalne.
Cechy takie jak żywotność, krzepkość i długowieczność będą
ulegały dalszej i szybkiej poprawie. Nasz program oceny również poprzez TFE – Total Feed Efficiency (Całkowita Wydajność
Żywienia) wskazuje, jak ważnym elementem w hodowli jest poBiuletyn 2

Naszym celem jest wyhodowanie zwierząt charakteryzujących
się wysoką produktywnością i skutecznie przetwarzających paszę na mięso. Wartością dodaną jest przy tym wysoka jakość
mięsa i tuszy, a ograniczenie nakładów to nie tylko FCR, ale cały
kompleks oszczędności nakładów produkcyjnych.
Oto my – wspólna wizja, wspólny cel!
Zapraszam do lektury i kontaktu z nami,
Maria Herwart
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Produkuj swoje loszki Topigs Norsvin w systemie
stada zamkniętego
Wykorzystując wsparcie Topigs Norsvin oraz
produkt nazywany InGene można rozpocząć
produkcję loszek remontowych Topigs Norsvin
we własnym stadzie. Specjaliści i opiekunowie
– wspierając i doradzając na każdym etapie produkcji i selekcji – towarzyszą fermie InGene. Schemat ten daje również dostęp do bazy danych
Pigbase – platformy hodowlanej Topigs Norsvin.
DOSTĘP DO NAJLEPSZEGO MATERIAŁU GENETYCZNEGO
I WIEDZY TOPIGS NORSVIN
Dzięki systemowi InGene można na własnej fermie korzystać
z najlepszego materiału genetycznego, z samego szczytu piramidy hodowlanej Topigs Norsvin. InGene to również dostęp
do wiedzy, wsparcie specjalistów oraz stała wymiana danych
służąca ciągłej wycenie materiału fermowego. Ferma współpracująca w ramach InGene – poprzez ogólnoświatową bazę
danych Topigs Norsvin – zostaje włączona w globalny system.
Oznacza to, że informacje dotyczące loch z danej fermy będą
umieszczone i wyceniane przez Instytut IPG – centrum genetyczne Topigs Norsvin, wspólnie z innymi, podlegającymi ocenie lochami, o łącznej liczbie ponad 400.000 na całym świecie.

WSPARCIE I PEWNOŚĆ
System InGene daje wsparcie, buduje niezależność i jest
sprawdzonym sposobem prowadzenia odpowiedzialnej produkcji w systemie zamkniętym. Ferma InGene ma pewność
dostępu do najwyższej jakości materiału przy stałym wsparciu ze strony specjalistów Topigs Norsvin. To wsparcie dotyczy
zarówno obszarów technologii produkcji, doboru i selekcji,
jak i odpowiednich szkoleń. Ferma w systemie InGene jest
również częścią wielkiej rodziny producentów, których doświadczenie i wiedza są dla Topigs Norsvin cennym źródłem
informacji. Tak więc wymiana informacji odbywa się na wielu
płaszczyznach, służąc postępowi i poprawie wyników produkcyjnych.

ZALETY FORMUŁY HODOWLANEJ TOPIGS NORSVIN INGENE:
Zdrowie
Niwelując konieczność wprowadzania na fermę zwierząt z zewnątrz, a jedynie nasienia, unika się ryzyka pojawiania nowych jednostek chorobowych. Produkując loszki remontowe
w systemie zamkniętym uzyskuje się zwierzęta o systemie immunobiologicznym odpowiednim dla warunków samej fermy,
stabilizując tym samym status zdrowotny stada.
Postęp genetyczny
System InGene pozwala na uzyskanie dostępu do najwyższej
jakości materiału genetycznego Topigs Norsvin. Dobór zwierząt oraz ich cech będzie optymalnie dostosowany do warunków, potrzeb i możliwości danej fermy. Dane o wydajności
loch stada objętego systemem będą uwzględniane w ocenie
genetycznej hodowli prowadzonej w Topigs Norsvin.
SYSTEM PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Integracja w zarządzaniu oraz wsparcie systemowe
dostosowane do danej fermy, a pochodzące z bazy
danych analizującej w sposób ciągły wszystkie informacje, zdarzenia i potrzeby, jest integralną częścią
opisywanego systemu współpracy. Topigs Norsvin
InGene jest prostym i przyjaznym dla użytkownika
narzędziem pozwalającym na efektywne, bezpieczne i nowoczesne prowadzenie hodowli.
Biuletyn 2
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Po pierwsze wydajność
Ogólnie wiadomo, że w hodowli trzody chlewnej
największym kosztem jest zakup paszy. Prognozy
dla najbliższych lat są równie jasne – koszt paszy
będzie rósł i dlatego tak ważne jest, by poprawiać
wydajność żywienia.

dzanych na farmach. Dopiero po weryfikacji dane te są udostępniane naszym klientom w formie podręczników żywienia
oraz narzędzi online. Przy pomocy tych narzędzi specjaliści
techniczni mogą bezpośrednio zapoznać się z danym przypadkiem i zwrócić się do Topigs Norsvin o pomoc przy interpretacji wyników.

W tym celu opracowaliśmy zasadę ogólnej wydajności żywienia (Total Feed Efficiency, TFE). Jest to łączna ilość paszy
niezbędna do wyprodukowania 1 kg żywej wagi gotowej
do uboju, a wyliczając ją uwzględniamy paszę spożywaną
w okresie chowu, paszę spożywaną przez maciorę, paszę dla
prosiąt oraz paszę dla tuczników. Nasze badania pozwoliły
opracować pięć czynników, które mają istotny wpływ na ogólną wydajność żywienia. Są to:
procentowa zawartość mięsa
średni dzienny przyrost masy
liczebność miotu
śmiertelność przedodsadzeniowa
waga dorosłej maciory.
Linie genetyczne Topigs Norsvin zapewniają najwyższą ogólną
sprawność paszową na przestrzeni całego cyklu produkcyjnego – od prosięcia ssącego do dojrzałości ubojowej. Nasz
materiał genetyczny gwarantuje najwyższy wskaźnik konwersji paszy, ponieważ maciory i tuczniki charakteryzują się zarówno niskim poborem, jak i wysokim przyrostem masy przy
niewielkiej stratności. W skrócie możemy stwierdzić, że dzięki
osiągnięciom genetyki zwierzęta rosną w szybszym tempie,
charakteryzują się lepszym wykorzystaniem paszy i niższą zawartością tłuszczu. Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam genetyka, musieliśmy opracować zasady
żywienia odpowiednie dla tak „zaawansowanych” genetycznie zwierząt. Dlatego stworzyliśmy specjalną Grupę ds. Żywienia, czyli zespół złożony z siedmiu wysokiej klasy naukowców
i konsultantów. Łączą oni podejście czysto naukowe z praktyką (połowę czasu swojej pracy spędzając w laboratorium,
a połowę w chlewniach), a ich głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy i przekazywanie opracowanych informacji naukowych w jak najbardziej przystępny sposób.

Od niedawna współpracujący z Topigs Norsvin hodowcy
i specjaliści zajmujący się żywieniem zwierząt mają dostęp do
Analizatora Żywienia Macior (Sow Feed Monitor). Dzięki niemu mogą oni porównać średnią kondycję swojego stada macior z wartościami rekomendowanymi w tym zakresie przez
Topigs Norsvin. Porównywane parametry obejmują masę ciała, grubość warstwy słoniny oraz wskaźnik BCS (Body Condition Score) przy wyproszeniu i przy odsadzeniu. Analizator
Żywienia Macior został opracowany w celu poprawy jednorodności stad. Cel ten osiągany jest dwuetapowo – najpierw
następuje pomiar istniejącego zróżnicowania, a następnie
dąży się do jego zniwelowania poprzez zastosowanie optymalnych strategii żywieniowych. Drugim narzędziem wpierającym podnoszenie wydajności jest Analizator Żywienia
Tuczników, który służy przekazywaniu praktycznych informacji
na temat żywienia tuczników, w powiązaniu z zaleceniami żywieniowymi Topigs Norsvin, opartymi o wymogi żywieniowe
danego genotypu i mającymi na celu maksymalną realizację
potencjału genetycznego.

Grupa ds. Żywienia przygotowuje podręczniki i wytyczne,
a następnie pomaga klientom i dostawcom pasz stosować je
na farmach. Członkowie zespołu podróżują po całym świecie
i pracują z różnymi firmami paszowymi, chcąc pomóc im jak
najlepiej zrozumieć potrzeby naszych zwierząt.
Praca grupy zaczyna się od gruntownych badań, do których
wykorzystuje się specjalne modele matematyczne, opracowywane osobno dla każdej linii i kategorii zwierząt. Modele te
bazują na takich danych jak waga, grubość warstwy słoniny,
pobór paszy i wyniki produkcyjne, a następnie przekształcają
je na zapotrzebowanie żywieniowe. Wszystkie uzyskane w ten
sposób wyniki są weryfikowane podczas testów przeprowaBiuletyn 2

Obydwa narzędzia są dostępne online na stronie www.feedmonitor.topigsnorsvin.com. Także polscy producenci mogą
korzystać i zyskiwać dzięki narzędziom Topigs Norsvin oferującym nowoczesne i skuteczne metody podnoszenia zysków.
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Dobrze wykorzystana szansa
Do tego czasu było to niewielkie, wielokierunkowe gospodarstwo rolne, przekazywane z ojca na syna. Do roku 2008 użytkowano tutaj zwierzęta krajowych, tzw. białych ras: polskiej
białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej. Stado podstawowe
liczyło wówczas nieco ponad 80 sztuk.
Krótko po ukończeniu nauki pan Łukasz wyjechał na szkolenie
do Holandii. Tam właśnie po raz pierwszy spotkał się z firmą
Topigs. Mając już wcześniejsze doświadczenia z jedną z firm
genetycznych, funkcjonujących od kilku lat na polskim rynku,
zdecydował się dokonać wymiany stada na zwierzęta z Holandii.

Wybór odpowiedniego materiału genetycznego,
dostosowanego do posiadanych warunków środowiskowych, ale przede wszystkim możliwości
produkcyjnych, jest zawsze przyczyną rozterek
i dylematów wielu hodowców. Z kolei firmy genetyczne mają trudne zadanie – ich produkty nie
tylko muszą spełniać kryteria najwyższej jakości,
ale także, biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę, przekonać wymagających hodowców.
Kryteria oceny przez hodowców są różne – dla jednych,
zwłaszcza tych, którzy są jednocześnie właścicielami zakładów
mięsnych, najważniejszym elementem jest jakość surowca
i technologiczne możliwości jego przerobu. Dla drugich cena
zakupu loszek lub miejsce ich pochodzenia. Jeszcze dla innych
warunkiem koniecznym podjęcia ostatecznej decyzji jest plenność loch. Czasem trudno oprzeć się wrażeniu, iż niemałą rolę
odgrywa również… moda na daną genetykę.
Poniżej przedstawiamy sylwetki dwóch młodych, prężnie
i z prawdziwą pasją działających hodowców, którzy wyboru
genetyki do swoich hodowli dokonali sami, praktycznie bez
udziału i konsultacji z przedstawicielami firm hodowlanych.
Jednym z nich jest pan Łukasz Tekieli z miejscowości Borszyn
Wielki w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim.
W roku 2006 ukończył wydział rolny na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dotychczas jego kontakt z produkcją
w rodzinnym gospodarstwie był bardzo ograniczony, ale po
skończeniu studiów postanowił zająć się na serio produkcją
trzody chlewnej.

Pierwsze loszki remontowe, które trafiły do gospodarstwa
w Borszynie, były zwierzętami z linii Topigs 20. Zdecydował się
właśnie na nie, ponieważ charakteryzują się wysoką płodnością,
bardzo licznymi miotami oraz dużą troskliwością i opiekuńczością. Są to samice bardzo spokojne i samodzielne. Rodzące się
po takich matkach prosięta są pełne wigoru, szybko rosną i doskonale wykorzystują paszę. Liczące obecnie ponad 100 sztuk
stado w całości jest inseminowane nasieniem knurów Talent
oraz Norsvin Duroc, roczny remont stada kształtuje się na poziomie 35 – 40%.
Pan Łukasz z perspektywy kilkuletniego własnego doświadczenia z genetyką firmy Topigs (dziś Topigs Norsvin) stwierdza, iż te cechy charakterystyczne loch są jakby stworzone na
potrzeby jego hodowli. Do największych zalet użytkowanych
zwierząt zalicza spokojne zachowanie i całkowity brak agresji
samic. Cechy te są nieocenione, zwłaszcza podczas łatwych
i niewymagających pomocy człowieka porodów. Niespotykana
opiekuńczość i mleczność matek przy bardzo licznych miotach
sprawia, iż nie ma potrzeby korzystania z pomocy tzw. mamek. Spokój i bezproblemowe zachowania loch, w połączeniu
z bardzo mocnymi nogami, ułatwiają eksploatację tych zwierząt w systemie stacji paszowych. Zalety loch mają także duże
Biuletyn 2

4

Luty 2016

Pojawiły się wówczas również okoliczności sprzyjające planom
młodego hodowcy. Część ziemi otrzymał od ojca, część dokupił od przechodzących na rentę strukturalną sąsiadów. Pan
Balant postanowił także skorzystać ze środków unijnych na
wyposażenie swojego gospodarstwa w niezbędny do produkcji roślinnej i zwierzęcej sprzęt zmechanizowany. W roku 2011
powstała nowa, doskonale wyposażona chlewnia, spełniającą
wszystkie wymagania w zakresie produkcji zwierzęcej i gwarantująca dobrostan hodowanym tutaj zwierzętom.

znaczenie praktyczne, bowiem w gospodarstwie pracują tylko
trzy osoby: pan Łukasz wraz z rodzicami.
W najbliższej przyszłości w hodowli planowana jest radykalna
poprawa struktury wiekowej i bioasekuracji stada, a w perspektywie również powiększenie hodowli do ok. 250 loch.
W podsumowaniu kilkuletniej współpracy hodowca stwierdza, że gdyby dzisiaj musiał zdecydować o wyborze materiału
hodowlanego, ponownie wybrałby Topigs Norsvin. – To zwierzęta o olbrzymim potencjale genetycznym i produkcyjnym,
i niemal zupełnie bezproblemowe w codziennym użytkowaniu
– mówi pan Łukasz.
Pan Sebastian Balant z miejscowości Węgleniec w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim, to również młody hodowca, który do swojego działania podchodzi
z ogromną pasją, zamiłowaniem i co najważniejsze – optymizmem. Zarówno wybudowaną przed paroma laty fermę, jak
i całe gospodarstwo, otacza wszechobecny ład i porządek.
Wszystkie zwierzęta są we właściwej kondycji, spokojne, niemal nie reagują na wejście człowieka do ich pomieszczeń. Najedzone odpoczywają – chciałoby się rzec – szczęśliwe świnie,
ich prosięta i warchlaki są pełne wigoru i temperamentu. Wynikami osiąganymi w tych właśnie grupach hodowca naprawdę może się chwalić: masa urodzeniowa prosiąt na przestrzeni
ostatnich kilkunastu miesięcy wynosi od 1,3 do 1,6 kg. Prosięta
odsadzane są w 27-28 dniu, w liczbie prawie 13 sztuk od lochy
przy odsadzeniowej masie ciała ok. 8 kg, a różnica pomiędzy
liczbą urodzonych i odsadzonych od loch prosiąt jest niewielka.

Jedną z trudniejszych była decyzja o wyborze genetyki przyszłego stada. Ostatecznie pan Sebastian wybrał holenderską firmę
Topigs (dziś Topigs Norsvin). Udział w tej decyzji miał także
zaprzyjaźniony z hodowcą i obsługujący jego hodowlę lekarz
weterynarii, który zarekomendował mu to właśnie rozwiązanie.
Z perspektywy kilku lat pan Sebastian jest bardzo zadowolony
z wyboru, ponieważ – jak sam określa – są to bardzo „wdzięczne” w obsłudze i codziennym funkcjonowaniu zwierzęta.
– Dzięki temu mogę sam obsługiwać liczące ponad 100 loch
stado, jedynie od czasu do czasu pomaga mi żona – dodaje.
Stado podstawowe jest w całości inseminowane nasieniem
tej samej genetyki, dostarczanym przez współpracującą
z Topigs Norsvin dedykowaną stacją w Skwierzynie. – Skuteczność oproszeń od wielu miesięcy nie jest mniejsza niż 95%
– podkreśla pan Sebastian – a wszystkie grupy technologiczne
są niewymagające w aspekcie poświęcanego im czasu i w zasadzie bezproblemowe.
Podsumowując, termin „loch bezobsługowych” narodził się
w żargonie hodowlanym po kilku latach doświadczeń z genetyką Topigs Norsvin i jest on chętnie stosowany przez hodowców, którzy – podobnie jak panowie Łukasz Tekieli i Sebastian
Balant – zdecydowali się na współpracę z tą właśnie firmą.
Jest to specyficzna cecha loch holendersko-norweskiej genetyki, dzięki której znacząco zmniejsza się konieczność ingerencji i obsługi przez człowieka. A to istotna przewaga zarówno
w przypadku mniejszych, rodzinnych hodowli, jak i największych graczy.

Początki gospodarstwa w Węgleńcu sięgają przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wtedy to ojciec Sebastiana,
pan Bogdan Balant, gospodarował tu na kilkunastu hektarach
prowadząc niewielką hodowlę gęsi. Produkcja roślinna ukierunkowana była wówczas na uprawę ziemniaków. Później
przyszła kolej na tucz pochodzących z zakupu warchlaków.
Jeszcze przed kilkoma laty pan Sebastian nie planował pozostania na gospodarstwie. Stało się jednak inaczej i po ukończeniu liceum podjął naukę w technikum rolniczym. Wtedy też
postanowił zająć się profesjonalnie produkcją trzody chlewnej.
Biuletyn 2
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Historia pewnego sukcesu
Ulrich Fögeling z niemieckiego miasteczka Lüdinghausen pięć lat temu rozpoczął współpracę
z Topigs Norsvin. Obecnie jego stado loch rasy
Topigs 20 liczy sobie 200 sztuk, dodatkowo posiada stada tuczników, co w sumie daje prawie 1200
sztuk. Właściciel farmy regularnie i skrupulatnie
notuje swoje wyniki produkcyjne, a ma się czym
pochwalić i z czego cieszyć! Każda locha daje
średnio 28,5 prosiąt rocznie, a tempo przyrostu
wagi tuczników wynosi 870 g dziennie!
Zwierzęta notują doskonałe wyniki w zakresie konwersji paszy i dziennego przyrostu masy, szczególnie w okresie poprzedzającym osiągnięcie ok. 50 kg żywej wagi. Oznacza to, że
w pełni wykorzystany jest ich potencjał genetyczny w zakresie
produkcji mięsa. W ostatniej fazie, tj. po osiągnięciu 80 kg,
kiedy spożycie paszy znacznie rośnie, tuczniki Topigs Norsvin
zaczynają przynosić zyski, gdyż wystarcza im pasza zawierająca
dawkę 13,0 MJ energii przemiennej (ME) o zawartości lizyny
na poziomie 0,90%. Fögeling jest przekonany o korzyściach
płynących z takiej właśnie strategii żywienia, a patrząc na uzyskiwane przez niego rezultaty trudno się z nim nie zgodzić.

W Brazylii, Holandii oraz na Litwie posiadamy własne farmy
benchmarkingowe. Prowadzimy tam rejestrację szczegółowych danych dotyczących wydajności loch (np. liczebność
miotu, przeżywalność prosiąt, długowieczność), wydajności
tuczników (tempo wzrostu, konwersja paszy) oraz jakości
mięsa i tusz (np. zawartość mięsa chudego, wagi rozbiorowe,
ubytek wody, tłuszcz śródmięśniowy itd.). Posiadamy także
rozmieszczone na całym świecie fermy doświadczalne, których celem jest dostarczanie szczegółowych informacji na
temat wyników uzyskiwanych przez nasze produkty. Dane te
porównujemy ze sobą nawzajem oraz z wynikami produktów
konkurencyjnych. Także w tym wypadku dążymy do pełniejszej
wiedzy, w jaki sposób możemy skutecznie udoskonalić nasze
produkty.
Tempo postępu genetycznego naszych stad zarodowych porównujemy z optymalnym modelem teoretycznym, o bardzo
wysokiej przewidywalności. Nasi specjaliści ds. rozrodu opisują optymalny model przy pomocy tzw. planów hodowlanych.
Plany te są co roku aktualizowane i uzupełniane o nowe technologie (takie jak selekcja genomowa). Model teoretyczny wykorzystujemy do porównania rozrodczości wszystkich naszych
stad zarodowych na całym świecie.

Na sukces takich hodowców jak Ulrich Fögeling ciężko pracują
naukowcy z Topigs Norsvin, którzy prowadzą szeroko zakrojone projekty badawcze. Ich celem jest nieustanne poszukiwanie i wdrażanie lepszych praktyk hodowlanych, pozwalających
osiągać wyniki wyższe od naszych konkurentów. Możemy to
robić dzięki zaufaniu klientów na całym świecie, systematycznie informujących nas o osiąganych rezultatach. Wszystkie wyniki są przetwarzane w centrali firmy, gdzie na ich podstawie
opracowujemy narzędzia dla naszych lokalnych oddziałów.
W ten sposób możemy zaoferować klientom Topigs Norsvin
wyższy poziom wsparcia i dostrzec obszary, w których możliwa
jest dalsza poprawa uzyskiwanych wyników.
Biuletyn 2

Efektem tych drobiazgowych badań są nowe produkty. Jednak zanim trafią one na rynek, zostają wcześniej poddane
gruntownej ocenie i porównywane z istniejącymi. Testy przeprowadzamy zarówno w warunkach kontrolowanych, jak
i fermowych, produkcyjnych. Dzięki tym działaniom możemy
pochwalić się takimi efektami jak postęp genetyczny Norsvin
Duroc w zakresie spożycia paszy. W porównaniu z rokiem
2008 badane knury rosną obecnie z 40 do 120 kg zużywając
o 18 kg paszy mniej, co przekłada się na poprawę wskaźnika
konwersji paszy o ok. 0,18. Jak widać na przykładzie Ulricha
Fögelinga te doskonałe wyniki potrafią powtórzyć hodowcy,
jeśli tylko korzystają z wiedzy, którą oferuje Topigs Norsvin.
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Produkcja nasienia knurów w WCHiRZ w Skwierzynie
Nasienie knurów Topigs Norsvin produkowane w Centrum Pozyskiwania Nasienia Knurów
w Skwierzynie legitymuje się najwyższymi parametrami jakościowymi, zarówno w zakresie
statusu zdrowotnego, jak i przydatności do inseminacji. Wszystkie etapy jego produkcji – od
pozyskiwania, oceny oraz rozrzedzania i konfekcjonowania, po wprowadzanie do obrotu
– wykonywane są zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami, określonymi precyzyjnie w odpowiednich aktach prawnych i wytycznych certyfikatu jakości ISO 9001, który WCHiRZ posiada.

nych z każdej partii nasienia i sprawdzaniu deklarowanych
w momencie produkcji parametrów, w kolejnych dniach po wyprodukowaniu. System ten pozwala wyeliminować z produkcji
knury, których nasienie nie spełnia odpowiednich norm. Ponadto posiadamy pełen monitoring wyprodukowanego nasienia,
dzięki czemu możemy przedstawić w każdej chwili klientowi
pełen obraz uzyskanych wyników.
Nasienie dostarczane jest transportem własnym lub za pośrednictwem firm kurierskich, zawsze w bezpiecznym opakowaniu
styropianowym, w specjalnych urządzeniach utrzymujących
stałą, monitorowaną na bieżąco temperaturę.
STATUS ZDROWOTNY
Utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego i przestrzeganie
zasad bioasekuracji to podstawowe kryterium, którym kierujemy się we wszystkich działaniach w celu pozyskiwania nasienia. Cała kadra pracowników laboratorium i obsługi chlewni
podlega szczególnym restrykcjom sanitarnym.
Zasady te określone zostały w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii, kierownictwem Filii
WCHiRZ w Skwierzynie oraz przedstawicielami firmy Topigs
Norsvin. Osoby sporadycznie wizytujące pomieszczenia tak
kwarantanny, jak i stacji, muszą mieć co najmniej 48-godzinną przerwę w kontakcie z innymi zwierzętami, co zawsze
jest udokumentowane w księdze wejść. Liczba wejść osób
z zewnątrz jest zredukowana do koniecznego minimum
i precyzyjnie kontrolowana.

KNURY TOPIGS NORSVIN
Knury użytkowane w stacji są selekcjonowane pod kątem
oczekiwań rynku. Charakteryzują się najwyższymi indeksami
hodowlanymi, ich stawka jest duża, a remont intensywny.
Daje to szeroki wachlarz i zróżnicowanie oraz wysoki potencjał
hodowlany. Wszystkie trafiające do Stacji w Skwierzynie knury reprezentują najwyższy status zdrowotny. Zanim włączone
zostaną do stada, muszą być poddane obowiązkowej, co najmniej 30-dniowej, kwarantannie pod nadzorem Powiatowego
Lekarza Weterynarii.
Knury utrzymywane w Centrum przechodzą cykl badań laboratoryjnych wykonywanych w akredytowanych laboratoriach
diagnostyki weterynaryjnej. Dopiero uzyskanie odpowiednich wyników pozwala na wprowadzenie zwierząt do stada.
Ponadto całe stado nieustannie poddawane jest badaniom
monitoringowym na szereg jednostek chorobowych, m.in.:
choroba Aujeszky’ego, bruceloza, PRRS, pomór, leptospiroza,
mykoplazma, App.

Wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń centrum pozostawiają swoją odzież i przedmioty osobiste (m.in. zegarki, telefony komórkowe oraz biżuterię i okulary) w tzw. części brudnej
śluzy dezynfekcyjnej. Po wykąpaniu się pod natryskami i przebraniu w czystą odzież, mogą wejść do ww. pomieszczeń.
POŁĄCZONA JAKOŚĆ TOPIGS NORSVIN i WCHiRZ
O wysokiej jakości produkowanego w WCHiRZ w Skwierzynie nasienia decyduje szereg mniej lub bardziej wymiernych
czynników. To suma doskonałych parametrów genetycznych
knurów Topigs Norsvin, najwyższego statusu zdrowotnego
knurów w Filii w Skwierzynie, optymalnego systemu utrzymania zwierząt, bioasekuracji i warunków środowiskowych.
To także rygorystyczne przestrzeganie przepisów warunkujących produkcję nasienia knurów, określonych w przepisach
weterynaryjnych oraz zapisanych w procedurach certyfikatów
ISO 9001.

NASIENIE
Nasienie knurów konfekcjonowane jest przez pracowników laboratorium posiadających najwyższe kwalifikacje. Do produkcji nasienia używa się najwyższej jakości rozrzedzalnika marki
Topigs Norsvin, używanego przez stacje współpracujące na całym świecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych
klientów produkujemy również nasienie z użyciem rozrzedzalnika długoterminowego.
Oprócz standardowo wykonywanej oceny nasienia przeprowadzonej w centrum pozyskiwania nasienia, tj.: objętości, gęstości (koncentracji plemników) oraz tzw. ruchliwości plemników
(liczby plemników poruszających się prawidłowym postępowym ruchem) wykonuje się dodatkowe badania takie jak: morfologia plemników czy bakteriologia pozyskanych ejakulatów.
Dodatkowo każda partia nasienia wyprodukowana w centrum
w Skwierzynie jest obowiązkowo codziennie badana w celu
wyeliminowania wszelkich zmian zachodzących w trakcie jego
przechowywania. Proces polega na pobieraniu prób kontrolBiuletyn 2

Ponadto Centrum Pozyskiwania Nasienia w Skwierzynie jest
włączone do systemu oceny jakości Topigs Norsvin. Ta okoliczność umożliwia dostęp do najnowszych technologii, pozwala
na wymianę doświadczeń ze stacjami na
całym świecie, a także gwarantuje monitoring oraz audyt zgodności technologii
i procedur ze standardami AIM – wdrożonego przez Topigs Norsvin systemu jakościowego w produkcji nasienia.
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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
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