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Koncepcja zbilansowanej hodowli
Zapraszam ponownie do lektury naszego biuletynu.
Pragniemy przedstawić Państwu kilka faktów związanych
z naszym programem hodowlanym, jego założeniami i podstawowymi elementami.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo kilka informacji na temat koncepcji zbilansowanej hodowli i selekcji loch. Proszę również wrócić uwagę na ujęcie historyczne tych dat i wydarzeń,
które pozwoliły hodowli dotrzeć do jej dzisiejszego statusu.

Proszę zwrócić uwagę na przykłady opisujące koncepcję zbilansowanej hodowli. Oczekiwania społeczne kierowane do
branży trzodowej są jednoznaczne – zmniejszanie jej wpływu
na środowisko, wysoka dbałość o dobrostan zwierząt, stały
wzrost i rozwój efektywności produkcji.

Nie zapominamy też o naszej aktualnej sytuacji rynkowej, o ciągłym zagrożeniu ze strony ASF. Proszę zajrzeć do krótkiego artykułu, w którym opisujemy InGene – naszym zdaniem jeden
ze sposobów zabezpieczenia się i bioasekuracji. Ten produkt,
oferowany przez Topigs Norsvin, pozwala na podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego fermy, skorzystanie z postępu genetycznego wiodącej światowej hodowli, dostęp do specjalistów
i wsparcie na co dzień. Jednocześnie uzyskujecie Państwo bardzo wydajny materiał i szansę na relatywnie wyższe zyski.
Na kolejnych stronach przedstawiamy kilka notatek dotyczących programów hodowlanych Topigs Norsvin oraz zdarzeń
i rozwiązań innowacyjnych, które pozwoliły naszej firmie na
dostosowywanie produktów do oczekiwań rynku.

W odpowiedzi Topigs Norsvin dąży do zbilansowanej hodowli. W naszym słowniku oznacza to, że każde prosię jest odchowane przez jego matkę. To również znaczy, że świnie są
zdrowe i wydajne, osiągają wysokie poziomy produktywności.
Program zbilansowanej hodowli to również TFE – ogólna
wydajność żywienia, czyli wskaźnik oparty na porównaniu
ilości kg paszy zużytej na fermie na wyprodukowanie każdego sprzedanego kg mięsa. Ten sposób liczenia efektywności
zestawia wszystkie koszty żywienia nie tylko w tuczu, ale i te
poniesione w odchowalni, na porodówkach – na wszystkich
etapach produkcji.

Zapraszamy serdecznie również do odwiedzania naszych stron
internetowych oraz Facebook’a. Staramy się tam umieszczać
wszystkie informacje, które mogą być pomocne oraz, które
opisują nasze działania i przybliżają nasze koncepcje.
Maria Herwart
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Program zbilansowanej hodowli i selekcji
Silna matka daje swoim prosiętom wspaniały start. Topigs Norsvin prowadzi selekcję w kierunku cech matecznych.
Lochy Topigs Norsvin są hodowane tak, by produkowały silne prosięta. Są one również genetycznie zdolne do wydania wielu dużych miotów, ponieważ same są silne i żywotne. Jest
to wynikiem prac hodowlanych prowadzonych w ramach programu zbilansowanej hodowli.
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Poszukiwanie matek o zdrowych i dobrze funkcjonujących
organizmach

Specjaliści i badacze Topigs Norsvin stwierdzili, że koncepcja zbilansowanej hodowli jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi hodowlanych. Praca hodowlana
prowadzona jest tak, aby ulepszane były wszystkie cechy
wpływające na efektywność produkcji. To trudne i kosztowne zadanie, ale takie podejście jest niezbędne. Przykładem takiego myślenia hodowlanego niech będzie praca
nad cechami macierzyńskimi loch. Wiemy, że locha mająca
dużo prosiąt musi produkować dużo mleka – hodowla jedynie w tym kierunku nie byłaby jednak skuteczna. Matka,
która musi wykarmić wiele prosiąt, kiedy nie jest w stanie
wyprodukować mleka z pobieranej paszy, zużywa swoje zapasy zgromadzone w ciele – najpierw tłuszcz, a potem nawet
masę mięśniową. To w konsekwencji, powoduje zaburzenia w kolejnym mocie i krótszą karierę samej
lochy. Wiemy, że istnieje korelacja
między plennością, mlecznością i długością życia. Definiując
tę zależność Topigs Norsvin umieścił
ją w programie hodowlanym. Jest
więc możliwe podnoszenie mleczności przy jednoczesnym ograniczaniu
ujemnych konsekwencji tego faktu
poprzez selekcję w kierunku długowieczności loch i ustabilizowany
okres pomiędzy odsadzeniem a inseminacją.

Produkcja cięższych i silniejszych prosiąt jest ważnym czynnikiem determinującym produkcję mleka, a to ma związek
z wydajnością metaboliczną lochy. Jest możliwe prowadzenie
hodowli i selekcji w kierunku mleczności, jak i wydajności prosiąt. Dzięki ujęciu ogólnie pojętych cech matecznych w programie hodowlanym lochy Topigs Norsvin produkują silne
prosięta w dużych miotach, śmiertelność (tak matek, jak i ich
potomstwa) jest niska i spada sukcesywnie, a sama locha jest
dobrą, spokojną, długowieczną i bardzo łatwą w obsłudze
matką. Przypomnieć warto, że lochy TN70 mają dziś średnio
15,8 sutków, a ich mleczność jest niebywale wysoka.

Silna matka wydaje wiele miotów

Badania pokazały, że prowadzenie loszki w odchowalni i przez
jej pierwszy miot jest istotnym elementem jej późniejszego
funkcjonowania. Stąd ponownie wraca idea kompleksowej
zbilansowanej hodowli, która pozwala na uzyskanie zwierząt
wydajnych i efektywnych.

Dobra matka produkuje nie tylko duże i dobre mioty, ale jest
zdolna do wydania wielu miotów w swojej karierze życiowej.
Długowieczność loch to bardzo złożona cecha, determinowana wieloma składowymi – takimi jak: jakość nóg, kondycja,
plenność czy wiele innych. Stąd w programie hodowlanym
Topigs Norsvin długowieczność jest definiowana w wielu
miejscach.

Topigs Norsvin kładzie duży nacisk na eksterier. Ocena w kierunku wielu cech uwzględnionych w programie hodowlanym

Osteochondroza (na podstawie stanu TK)

Kontrola poprawności ruchu

Kondycja nóg

Długowieczność

Świetne pobranie
paszy

Dużo ciężkich prosiat stymuluje produkcję mleka

Racice tylnych nóg
Motoryczność

Taka zbilansowana praca hodowlana prowadzi również do uzyskiwania
silnych prosiąt i obniżania śmiertelności, co w konsekwencji daje wysokojakościowe tuczniki, odpowiada
na wymogi dobrostanu i wymaga
mniejszego nakładu pracy. Takie tuczniki również bardziej efektywnie
przetwarzają pobraną paszę na kilogramy mięsa.
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Cel: liczebny miot żywotnych prosiat i wspaniala
wydajność w tuczu

Wewnętrzny palec

Przednie racice
Wskaźnik poprawy kondycji nóg
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InGene
Ponownie wracamy do prezentowanej wcześniej koncepcji InGene. W dobie ASF takie rozwiązanie wydaje się być dobrym zabezpieczeniem. System ten pozwala na zbudowanie
szczelniej bioasekuracji, a to w dobie dużego zagrożenia zdrowotnego jest jednym z najważniejszych czynników stabilnej produkcji.
W Topigs Norsvin InGene to produkt, którego zastosowanie daje kilka niżej opisanych korzyści:
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Dobra matka pomaga prosiętom w ich karierze życiowej
Charakter lochy jest odziedziczalny. Odnaleźliśmy zależność genetyczną, która jest wykorzystywana w programie
selekcyjnym. Wykres pokazuje różnicę w czasie od urodzenia
do pobrania siary przez prosięta. Prosięta matek o wysokich
indeksach cech matecznych rozpoczynały pobranie siary
o 45 minut wcześniej niż prosięta matek o niskich indeksach.
Wszystkie pomiary i obserwacje robione są w systemie bez
pomocy człowieka. Prosiętom matek o niskich indeksach zajmowało to nawet ponad 90 minut.

Dobra matka to więcej niż dobry producent mleka. Badania
wykazały, że dobra matka ma przed samym wyproszeniem
więcej glukozy w krwi – to pozwala podnieść ilość składników
odżywczych dla jeszcze nieurodzonych prosiąt. Behawior
lochy jest również niezwykle ważny. Spokojna matka nie
przygniata swoich prosiąt, daje im czas na przemieszczanie
się, ale i zachęca do wypicia siary w jak najkrótszym czasie od
urodzenia. Badania Topigs Norsvin wykazały, że matka zachęca prosięta do tego swoim zachowaniem, głosem, sposobem
układania się czy też kształtem sutków.

Prosięta, które pobiorą siarę szybko mają dużo lepszy start,
są „doładowane” energetycznie i zabezpieczone zdrowotnie,
a to determinuje ich lepsze funkcjonowanie w przyszłości.
Relacja pomiędzy aktywnością prosiąt a wyceną wartości
hodowlanej lochy w odniesieniu do jej cech macierzystych

System InGene daje wsparcie, buduje niezależność i jest
sprawdzonym sposobem prowadzenia odpowiedzialnej produkcji w systemie zamkniętym. Wykorzystując wsparcie
Topigs Norsvin oraz produkt nazywany InGene można rozpocząć produkcję loszek remontowych Topigs Norsvin we własnym stadzie.

Integracja w zarządzaniu oraz wsparcie systemowe dostosowane są do danej fermy, a dane pochodzące z bazy danych
analizującej w sposób ciągły wszystkie informacje, zdarzenia
i potrzeby, są integralną częścią opisywanego systemu współpracy. Topigs Norsvin InGene jest prostym i przyjaznym dla
użytkownika narzędziem pozwalającym na efektywne, bezpieczne i nowoczesne prowadzenie hodowli.

2. 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. 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.

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.
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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.

Pobiera siarę
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Program hodowlany – kamienie milowe

2008

Topigs Norsvin plasuje się w ścisłej czołówce firm hodowlanych. Opracowujemy nowe techniki
i jako pierwsi wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Jest to nie tylko nasza aktualna strategia,
ale zobowiązanie, które realizujemy od wielu lat. Długa tradycja innowacyjności stawia nas
wśród liderów w dziedzinie genetyki trzody chlewnej. Poniżej prezentujemy nasze najważniejsze
osiągnięcia.

Delta i badania metodą TK

Rozwój populacji SPF

1994
Program CCPS
Wdrożenie programu CCPS (łączonej selekcji
mieszańców i świń czystorasowych). Do
prognozowania wartości hodowlanej zwierząt
czystorasowych w stadach zarodowych wykorzystuje
się dane użytkowe dotyczące mieszańców
w produkcji komercyjnej. Dzięki tym danym możliwa
jest bardziej precyzyjna selekcja cech i uwzględnianie
interakcji genotypowo-środowiskowych.

1991
IFIR
Wdrożenie systemu rejestracji indywidualnego poboru
paszy (IFIR) dla knurów hodowanych w grupach.
Zwiększono w ten sposób precyzję selekcji pod kątem
efektywności wykorzystania paszy, osiągając istotny
postęp genetyczny pod względem cech tucznych.

Eradykacja genu warunkującego
wrażliwość na halotan

1992

Gen warunkujący wrażliwość na halotan – czyli gen stresu
powodujący obniżenie jakości mięsa – został pomyślnie
wyeliminowany ze wszystkich linii matecznych i ojcowskich.
W tym samym roku zrewidowano program oceny jakości
mięsa i tuszy w Norwegii. Dzięki temu udało się znacząco
podnieść jakość mięsa produkowanych zwierząt.

Hodowla pod kątem SPF
Wdrożenie w Topigs Norsvin programu hodowli
populacji wolnych od swoistych patogenów (SPF)
we Francji i w Kanadzie z zastosowaniem cięć
cesarskich przy porodach. Gospodarstwa zarodowe
ze stadami o wysokim poziomie zdrowotności
umożliwiły eksport naszej genetyki i postępu
genetycznego do wielu krajów na całym świecie.
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W 2004 roku zainicjowano
program, którego celem było
uzyskanie we wszystkich
genetycznych stadach zarodowych
Topigs Norsvin poziomu
zdrowotności SPF („wolne od
swoistych patogenów”) poprzez
stosowanie cięć cesarskich.
Nastąpiło rozpowszechnianie
programu genetycznego w stadach
zarodowych na całym świecie.

2009
Zapach płciowy knurów
W Topigs Norsvin rozpoczęto selekcjonowanie zwierząt w kierunku
eliminacji zapachu płciowego. Topigs Norsvin jest pierwszą firmą, która
wdrożyła system selekcji wykorzystujący dane z DNA, wyniki ludzkich
testów węchowych i laboratoryjne analizy tkanki tłuszczowej.

2012
1998

BLUP i selekcja w kierunku
użytkowości rozpłodowej
Do systemu szacowania wartości hodowlanej
zwierząt wprowadzono wielocechowe modele
BLUP. To ważne osiągnięcie w hodowli trzody
chlewnej umożliwiło dokładniejsze prognozowanie
wartości hodowlanej oraz selekcję w kierunku cech
o niskim współczynniku odziedziczalności, takie jak
użytkowość rozpłodowa czy przeżywalność.
Udało się również wypracować znaczący postęp
pod względem wielkości miotów, liczby
sutków i innych istotnych cech.

2004

W Norwegii uruchomiono centralną stację kontroli knurów Delta. Jednym
z innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w ośrodku jest badanie wszystkich
testowanych knurów metodą tomografii komputerowej. TK zapewnia
niezrównaną precyzję fenotypowania pod kątem określonych cech jakości
tuszy. Umożliwia również badanie i selekcję pod kątem dodatkowych cech,
na przykład eliminacji osteochondrozy. W ośrodku Delta badaniom TK
poddawanych jest co roku 3,5 tys. knurów.

2001

2005

Selekcja genomowa
Do programu hodowlanego Topigs Norsvin
włączono selekcję genomową umożliwiającą
analizę związków genetycznych między osobnikami
na podstawie DNA. Analiza genomowa pozwala
uzyskać znacznie wyższą dokładność oceny
wartości hodowlanej w czasie selekcji.
Umożliwia ponadto hodowlę pod kątem nowych
i trudnych w selekcji cech, takich jak jakość
produktów i odporność na choroby.

Przyżyciowa ocena tkanki mięśniowej (LMS)
We wszystkich liniach hodowlanych wprowadzono
przyżyciową ocenę tkanki mięśniowej (LMS).
Ultrasonografia umożliwiła wykonywanie pomiarów
grubości słoniny i polędwicy u żywych zwierząt. Metoda ta
pozwala na analizę kandydatów do selekcji w programie
hodowlanym. Dzięki temu można podnieść dokładność
i skuteczność selekcji oraz osiągnąć większe postępy
genetyczne w zakresie cech tucznych i rzeźnych.

Rozszerzenie programu IFIR

2014-2018

Rozszerzony program rejestracji indywidualnego poboru
paszy (IFIR) obejmuje ponad 20 tys. mieszańców i zwierząt
czystorasowych rocznie.

Rozwój populacji hodowlanych
i program genotypowania

Protokół ważenia prosiąt
Protokoły ważenia prosiąt wdrożono wraz
z indywidualnym pomiarem masy prosiąt przy urodzeniu
i/lub w wieku 21 dni. W ramach tego wyjątkowego protokołu
rejestrowane są dane o liczbie sutków, lochach zastępczych,
a także daty i przyczyny upadków poszczególnych prosiąt.
W kolejnych latach program rozszerzono na ponad
700 tys. indywidualnie ważonych prosiąt rocznie.
Protokół stanowi kluczowy element unikatowego
programu selekcji ukierunkowanego na optymalizację masy
urodzeniowej, troskliwości macierzyńskiej, mleczności i jakości
wymienia, a także witalności prosiąt.
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2006

2018

Ocena jakości mięsa metodą NIRS
Do oceny jakości mięsa wprowadzono metodę
spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni (NIRS), która
zapewnia wyższą dokładność badania zawartości tłuszczu
śródmięśniowego (IMF). Metoda NIRS umożliwiła
także pomiar dodatkowych cech, m.in. jakości tkanki
tłuszczowej i składu kwasów tłuszczowych.
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Delta Kanada
Otwarcie centralnego ośrodka badań w Kanadzie,
wyposażonego w technologie IFIR i TK umożliwiające
wzrost tempa postępu genetycznego. Ośrodek
Delta Kanada jest dwukrotnie większy od norweskiego.
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SPRAWDZONY DUET
– TN70 i TEMPO

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