
KIERUNEK: PROFESJONALIZACJA  

Wszyscy stanęliśmy w obliczu niespodziewanego sprawdzianu. 

Nagle, oprócz ASF, problemem stał się nowy nie-bezpiecznik 

Covid-19. Musieliśmy szybko dostosować się do nowej sytuacji 

oraz jej wymogów. Chwilowe zagubienie powodowane tem-

pem zmian oraz chaosem informacyjnym udało się sprawnie 

poukładać i po nowemu zorganizować. Zauważyliśmy, że do-

tychczasowe procedury pomagały dostosować się do nowej 

rzeczywistości, jednak Covid zmusił nas do wprowadzenia no-

wych, dodatkowych restrykcji i rozwiązań. Dzięki temu udało 

nam się sytuację opanować i Topigs Norsvin przechodzi przez 

ten proces wspierając swoich Parterów i udaje się to bez więk-

szych perturbacji.

 

Programy hodowlane są niezagrożone, postęp genetyczny 

tworzymy codziennie, jak dotychczas. Prace badawcze są kon-

tynuowane, a nowoczesne techniki i technologie wspierają nas 

w tym procesie. Systemy wdrożone na fermach partnerskich, 

zasady bioasekuracji oraz bezpieczeństwa tak zdrowotnego, 

jak i hodowlanego, sprawdzają się nawet w realiach zdalnej 

komunikacji.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że miniony, trudny czas jest 

pewnie tylko początkiem stanu nowej mobilizacji, który będzie 

wymuszał zmiany w naszym funkcjonowaniu i będzie to proces 

długofalowy. Widzimy, że efektywność produkcji stanie się teraz 

jeszcze bardziej ważna niż dotychczas.

Wydaje się, że hasłami na tę przyszłość będą: bezpieczeń-

stwo, profesjonalizacja, optymalizacja, rozsądne i oszczędne 

gospodarowanie, ciągłość i zrównoważenie.

Program ProFarm 
Postanowiliśmy więc wyjść naprzeciw takiemu myśleniu, takim 

potrzebom, może jeszcze nieuświadomionym w niektórych ob-

szarach, ale na pewno ważnym. W kooperacji z grupą doradczą 

Entra Group rozpoczynamy nowy program dedykowany naszym 

partnerom – ProFarm. W tym projekcie chcemy zaproponować 

wsparcie edukacyjne i systemowe, którego celem jest analiza 

sytuacji, a w jej konsekwencji doskonalenie efektywności ferm. 

Zapraszam do lektury biuletynu, znajdziecie tu Państwo dużo 

informacji na temat programu ProFarm oraz koncepcji optyma-

lizacji wyników produkcyjnych.

      

 Maria Herwart

Biuletyn
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W tym numerze:

• Nowy program dla klientów Topigs Norsvin
• Kompleksowe podejście Topigs Norsvin 
   sprzyja profesjonalizacji
• System Lean w służbie profesjonalizacji ferm 
   - wprowadzenie do tematu przez ekspertów 
   z Entra Group

Postęp wymaga holistycznego podejścia

Topigs Norsvin to nie tylko najlepsza na świecie genetyka. Dysponując wszechstronnie przygotowa-
nym, międzynarodowym zespołem badawczym oraz działem technicznym możemy zaoferować na-
szym klientom komplementarny, systemowy sposób budowania i profesjonalizacji biznesu. Szybko
i skutecznie dostarczamy im najlepsze rozwiązania genetyczne, by wspierać ich w maksymalizacji po-
tencjału oferowanych przez nas produktów. Każdego roku Topigs Norsvin wydaje ponad 20 milionów 
euro na rozwój, badania i wsparcie

Zespoły badawczo-techniczne Topigs Norsvin działają na pięciu platformach:

Genetyka
i genomika

Reprodukcja

Jakość
mięsa i tuszy

Wydajność
paszy

i żywienia

Żywotność 
i dobrostan 

zwierząt



Genetyka i genomika
Platforma genomiki i genetyki opracowuje i wdraża metody udo-

skonalania hodowli, wykorzystując przy tym rozwój najnowszych 

technologii, takich jak genomika, uczenie maszynowe czy ulep-

szone modele statystyczne, które przyspieszają postęp genetyczny. 

Reprodukcja 
W ramach platformy nasze działy badawcze rozwijają i gromadzą 

wiedzę na temat płodności zwierząt obu płci, natomiast zespoły 

techniczne doradzają klientom, w jaki sposób wprowadzać naj-

lepsze praktyki w tym zakresie. Efektem jest skuteczniejsza i szyb-

sza dystrybucja genów najwyższej jakości, co prowadzi do uzy-

skania lepszych wyników płodności. 

Żywotność i dobrostan zwierząt
Program badawczy dotyczący odporności i dobrostanu ma na 

celu produkcję wytrzymałych, silnych i zdrowych  zwierząt, funk-

cjonujących bez spadków produkcji, radzących  sobie z wyzwa-

niami. Dobrostan zwierząt jest jednym z naszych priorytetów. 

Wydajność paszy i żywienia
Zespół techniczny obsługujący tę platformę opracowuje receptu-

ry pasz oraz strategie żywienia. Efektem ich działań są podręczni-

ki żywieniowe przeznaczone dla poszczególnych linii i krzyżówek, 

uwzględniające właściwe modelowanie rozwoju masy i krzywej 

poboru paszy. 

Jakość mięsa i tuszy 
Program badawczy w zakresie jakości mięsa i tuszy ma za za-

danie wspierać bezpieczną i wydajną produkcję wieprzowiny o 

wysokich walorach smakowych. Oznacza to zwiększoną za-

wartość chudego mięsa, a także wzrost jakości i ilości warto-

ściowych części tuszy. 

Bazy danych i ich przetwarzanie
Prowadzone prace wymagają ogromnej ilości danych, których 

przetwarzanie i analiza pozwalają na odnajdywanie nowych 

korelacji i kanałów poprawy uzyskiwanego produktu. Taka 

ilość danych wymaga również odpowiednio zaawansowanego 

sprzętu analitycznego oraz wykształconych, odważnych i 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 odpowia-

dał na oczekiwania klientów i społeczeństw. Fundamentem naszego 

programu hodowlanego jest: 

 ogromna populacja selekcyjna o wysokim statusie zdrowotnym

 selekcja genomowa obecna w każdym obszarze selekcyjnym

 krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi pokoleniami

 precyzja oceny fenotypowej

 dane produkcyjne (fenotypowe i genotypowe)

 nasze bazy danych to: 

   - dane ze stad zarodowych – ok. 150.000 zwierząt 

     testowanych rocznie

   - dane ze skanowania tomografem komputerowym – aktualna

     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, ponieważ zbi-

lansowana hodowla, uwzględniająca wszystkie istotne czynniki, jest 

możliwa jedynie wtedy, kiedy baza danych do jej prowadzenia jest od-

powiednio duża i bogata. 

Wspólnie z klientami udaje się w Topigs Norsvin znaleźć równowagę po-

między oczekiwaniami ekonomicznymi, wymogami społecznymi 

i optymalizacją jakości produktu. Producenci trzody konkurują w produkcji 

wydajnej, zdrowej i smacznej wieprzowiny stale szukając oszczędności. W 

tym samym czasie oczekiwania społeczne zmierzają w kierunku dobrostanu 

zwierząt, ograniczeniu zużycia antybiotyków, nieobcinania ogonków, itp. 

Topigs Norsvin prowadzi konsekwentnie bardzo wiele prac badawczych 

pozwalających na spełnienie w miarę możliwości wszystkich tych oczeki-

wań.

InGene – narzędzie umożliwiające wprowadzenie nowoczesnej 
genetyki na fermę
Postęp genetyczny staje się ważny dla producentów tylko wtedy, gdy mogą 

zastosować jego efekty na swojej fermie. InGene to system stada zamknię-

tego, umożliwiający skuteczną poprawę efektywności i rozwiązywanie pro-

blemów w kluczowych obszarach hodowli, technologii, produkcji, zarzą-

dzania oraz bioasekuracji. 

Integracja w zarządzaniu oraz wsparcie systemowe dostosowane są do da-

nej fermy, a włączenie do badań bazy danych analizującej w sposób ciągły 

wszystkie informacje, zdarzenia i potrzeby, daje wiedzę i narzędzia niezbęd-

ne do efektywnego zarządzania produkcją.

System InGene daje więc konkretne wsparcie i buduje niezależność fermy 

oferując nie tylko najwyższej jakości produkty, ale także przynosząc wymier-

ne oszczędności.



Lean. Jak zrozumieć jego zasady w rolnictwie?

Foto: „W dobrym kadrze”

Celem ostatniej listopadowej konferencji było zwrócenie Państwa uwagi na istotne aspekty warunkujące efektywność pro-
dukcyjną ferm, m.in. poprzez wdrożenie Lean Managament do rolnictwa. W duchu słów Martijn Blij’a (CEO TN w latach 
2008-2019) o oferowaniu pomocy nie tylko generycznej swoim Partnerom, ostatni czas Topigs Norsvin w Polsce poświęcił  
identyfikacji możliwości zbudowania programu poprawy efektywności produkcyjnej opartego właśnie o Lean Management. 
Naszym nowym Partnerem w tym obszarze jest firma Entra Group.

Lean w służbie profesjonalizacji 
ferm trzody chlewnej

Taiichi Ohno twórca Lean stwierdził, że „rolnicy mają zamiłowanie 

do budowania zapasów”, co było pochodną odejścia od koczowni-

czego trybu życia na tryb osiadły. Wynalezienie rolnictwa sprawiło, 

że powstała konieczność przechowywania żywności czy produko-

wania „na zapas licząc się z możliwością strat lub złych plonów”.

Lean bardzo często nazywa się filozofią a nie programem, gdyż 

dla uzyskania sukcesu w działaniach – bez względu na miejsce 

czy branżę - potrzeba więcej niż „proste” wdrożenie narzędzi. 

Lean to myślenie ukierunkowane jest na jeden cel  - „ogranicza-

nie marnotrawstwa”, tak aby dostarczać klientom to czego ocze-

kują przy własnych minimalnych kosztach. Entra Group uważa, że 

Lean jest dobrym początkiem na drodze optymalizacji w rolnic-

twie. Bazując na swoim szeroki doświadczeniu w różnych bran-

żach zawsze pomagamy spojrzeć „z boku” i dostrzec działania 

wymagające optymalizacji. 

Wprowadzenie do Lean według Entra Group

Chociaż prawdą jest, że Lean zaczęło się w przemyśle motoryza-

cyjnym, to bez względu na to, czy istotą branży jest tradycyjna 

produkcja czy usługi, Lean pomaga zwiększyć wydajność działań, 

a wyniki wdrożeń w Europie Zachodniej czy USA tylko to po-

twierdzają. 

Wspomnieliśmy już wcześniej, że Lean to coś więcej niż zbiór narzę-

dzi, ale to od tych narzędzi należy rozpocząć zmiany na fermie. Na 

czym jednak koncentruje się Lean? Czym są wartości Lean?:

• Identyfikowanie wartości z perspektywy klienta

• Identyfikacja oraz eliminacja strat
• Uporządkowanie działań w logiczną i spójną całość

• Zdefiniowanie działań wewnątrz są efektem potrzeb rynku
• Dostrzeganie zawsze możliwości do poprawy 

Nie zawsze łatwo to zrozumieć myśląc o rolnictwie. Jak ustawić sys-

tem działań na fermie tak, aby był pochodną potrzeb rynku tu i te-

raz? Jak wyobrazić sobie ciągłe dostosowywanie się do wymagań 

klienta, kiedy musimy zderzać się z cyklem produkcyjnym, żywym 

zwierzęciem czy naturą? Posłużymy się przykładem 8 obszarów, 

gdzie Lean dostrzega źródło poprawy efektywności, a omawiając je 

posłużymy się przykładami zaczerpniętymi z branży rolniczej.

Nie zawsze łatwo to zrozumieć myśląc o rolnictwie. Jak ustawić sys-

tem działań na fermie tak, aby był pochodną potrzeb rynku tu i te-

raz? Jak wyobrazić sobie ciągłe dostosowywanie się do wymagań 

klienta, kiedy musimy zderzać się z cyklem produkcyjnym, żywym 

zwierzęciem czy naturą? Posłużymy się przykładem 8 obszarów, 

gdzie Lean dostrzega źródło poprawy efektywności, a omawiając je 

posłużymy się przykładami zaczerpniętymi z branży rolniczej.

Defekty – to przede wszystkim chore i martwe zwierzęta, złe jako-

ściowo plony lub błędnie organizowane karmienie powodujące 

zmarnotrawienie paszy. Strata ta wpływa bezpośrednio na nasze 

koszty i jest najbardziej widoczna, aczkolwiek traktujemy są jako 

„naturalny” element produkcji rolnej

Nadprodukcja – to strata, w sensie takim, że „wyprodukujemy” 

np. zbyt dużo produktów, których nie możemy sprzedać na rynku 

z zaplanowanym zyskiem pokrywającym koszty



No dobrze - mamy zdefiniowane straty, ale jak to zrobić na fermie 

świńskiej? Jak przetłumaczyć myślenie Lean na nasz proces pro-

dukcji? Posłużymy się 3 przykładami działań, takich jak: 5S, Wizu-

alne Zarządzanie oraz Efektywne Zespoły.

We wdrożeniach Lean mówi się, że jeżeli uda Ci się z 5S to uda Ci 

się ze wszystkim. 5S to organizacja miejsca pracy, jakim jest ferma, 

warsztat, zabudowanie gospodarcze itp., czyli każde miejsce, 

w którym znajduje się pracownik. Realizując działania 5S w danym 

obszarze fermy rozpoczynamy od porządkowania miejsca pracy – 

usuwamy zbędne elementy, co prowadzi do stanu, w którym ła-

twiej zidentyfikować rzeczywiste problemy. Wydawałoby się 

proste: usunięcie bałaganu pomaga zidentyfikować określone 

problemy (co jest nie tak?), a następnie znaleźć ich główną 

przyczynę (dlaczego tak jest?). Właściwa organizacja miejsca 

pracy (nie mylić z prostym porządkiem) daje realne oszczędności 

tj. łatwiejsze przestrzeganie norm, ograniczenie marnotrawstwa 

paszy, zmniejszenie ilości marnowanego czasu w poszukiwaniu 

narzędzi itp. Zdajemy sobie sprawę, że hodowla trzody chlew-

nej to działalność 24/7 i problemy powstające o 3. nad ranem 

nie należą do rzadkości. Szczególnie w takich sytuacjach doce-

nimy fakt, że dzięki wprowadzonemu systemowi mamy pew-

ność, gdzie znajdują się określone narzędzia i że są za każdym 

razem sprawne.

Lean na Twojej fermie. Przykładowe działania

Oczekiwanie – na realizację zaplanowanego działania, np. do-

jenie krów z powodu braku wystarczających zasobów, czyli nie-

dostosowania organizacji pracy albo maszyn do potrzeb. Istot-

nym elementem są również awarie urządzeń, które kosztują nas 

stratę czasu oraz niosą za sobą konkretne wydatki

Bezczynność – pracowników jest jedną z największych strat, 

gdyż nie tylko płacimy naszym pracownikom za „nic nierobie-

nie”, ale nie wykorzystujemy ich wiedzy, która mogłaby dopro-

wadzić do zaoszczędzenia na kosztach całego biznesu

Transport – nie oznacza to, że jest on z natury rzeczy zbędny, 

ale stratą są błędne projekty ferm, gdzie realizowane jest zbyt 

dużo operacji przemieszczania materiałów czy zwierząt. Także 

straty transportowe to kolejne wyzwania, z którymi należy się 

zmierzyć

Poszukiwanie – jak często zdarza się nam szukać jakiegoś na-

rzędzia w domu? A jak często przez brak właściwie zorganizo-

wanych miejsc pracy pracownicy muszą „czegoś szukać”? Po-

szukiwanie to czas, a czas to pieniądz… a dochodzi jeszcze 

frustracja, że znowu „czegoś nie ma tam, gdzie powinno być”.

Magazynowanie – przeanalizujmy zapasy naszej paszy, ilości ma-

szyn i części, wielkości oraz projekty budynków gospodarczy np. skład 

gnojowicy? Jak to się ma do naszych aktualnych potrzeb? Jeżeli uważa-

my, że jest „w sam raz” to wiemy dlaczego akurat tyle?

Nadmierne Przetwarzanie – i na końcu strata, którą można powią-

zać z własnymi przyzwyczajeniami, tradycją w myśl, której „zawsze tak 

robiliśmy”, ale czy robienie czegoś zbyt starymi metodami i technolo-

giami np. żywienie zwierząt, stosowanie wielu maszyn wynikają z re-

alnych potrzeb klienta? Czy nie istnieją metody, które pozwolą osią-

gnąć to samo mniejszym nakładem sił i środków np. komputeryzacja 

w żywieniu, stosowanie agregatów uprawowych? Musimy przeanali-

zować własne procesy i zakwestionować w przyzwyczajenia i trady-

cję. W dobie zmiany pokoleniowej w fermach rodzinnych jest to klu-

czowe, ale i trudne zagadnienie.

Rozwiązaniem jest angielskie słowo „DOWNTIME”, które jest kwin-

tesencją Lean, bez względu na gałąź gospodarki, w której jest wdrażany 

– PRZESTÓJ. Cele działań w rolnictwie powinny być tak zdefiniowa-

ne, aby tzw. „pustych przebiegów” było jak najmniej, bez względu 

na to, czy umiemy wycenić to w pieniądzu, czy jedynie mamy po-

czucie „dobrze wykonanej, nikomu niepotrzebnej pracy”.

Każdy z hodowców stwierdzi, że nie można być doskonałym, ale 

zawsze można coś usprawnić na swojej fermie. I to jest właśnie 

Ciągłe Doskonalenie – odkrywanie źródeł marnotrawstwa oraz 

poszukiwanie metod pozwalających na ich eliminację. Pamiętaj-

my, że możemy poprawić tylko to co mierzymy i analizujemy re-

gularnie, a na podstawie wyników podejmujemy konkretne 

akcje. Do takiej podejścia najlepsze są tablice wskaźników, na 

których rejestrujemy wyniki oraz wizualizujemy kluczowe trendy 

w wydajności fermy w czasie. Trend, a nie suchy wynik za ostatni 

miesiąc czy tydzień, pokazuje dużo więcej.

Rys. Zdjęcia przed i po wdrożeniu 5S w obszarze warsztatu.

PRZED
PO



Zespół Entra Group

Rys. Monitoring parametrów oraz ich trendów na fermie 

       w służbie optymalizacji.

Trzecią z podstawowych zmian jakie można wprowadzić w ra-

mach Lean na fermie trzody chlewnej jest poprawa efektywno-

ści pracy pracowników, poprzez lepszą sprawniejszą komunikację 

pomiędzy nimi, a także na linii szef-pracownik. Wiele narzędzi 

poprawiających efektywność pracowników w przemyśle spraw-

dza się także na fermach. Psychologia pracy ludzi jest zawsze 

niezmienna, a jej efektywność zależy od dostarczenia podstawo-

wych informacji. Wielu hodowców z Europy Zachodniej dostrze-

ga ten fakt i podkreśla, że chcą, aby ich pracownicy jako zespół 

spotykali się częściej, aby uczyli się od siebie nawzajem i żeby 

stało to się standardem pracy.

To oczywiście tylko przykłady najprostszych działań, ale już przy-

noszących konkretne efekty. Jednak do ich właściwego przepro-

wadzenia, tak, aby stały się stałą wartością fermy, trzeba zabrać 

się metodycznie i wiedzieć, co, w jakim czasie, w jaki sposób 

wprowadzać, aby osiągnąć wymierne oszczędności, a przede 

wszystkim, jak przekonać do tego własnych pracowników.

Rys. Tablice zespołowe pozwalają zespołom pracowników działać 

efektywniej dzięki standaryzacji informacji.

Lean. Od czego zacząć?
Najlepszym przykładem niech będą inicjatywy Minister-

stwa Rolnictwa Irlandii, które po sukcesie pilotażu, rozpo-

częło w 2019 roku wsparcie inicjatywy Lean u hodowców 

trzody chlewnej w szerszej skali. Minister rolnictwa Irlandii 

powiedział:

„Rolnictwo jako sektor gospodarki ostatnimi czasy okazał 

się wyjątkowo odporny na szoki zewnętrzne, jednakże 

wdrożenie zasad Lean pomoże hodowcom trzody chlewnej 

dalej zwiększać efektywność i konkurencyjność bez żad-

nych kompromisów w dobrostanie zwierząt czy jakości pro-

duktów, które są kluczowymi czynnikami sukcesu branży”

Pamiętaj, że działania Lean przynoszą spektakularne efekty, ale 

rzadko jest to efekt  pojedynczych aktywności. Warto zainwe-

stować zarówno w wiedzę dla siebie, jak i swoich pracowników 

(np. poprzez program edukacyjny ProFarm), jak i praktyczne, bie-

żące wsparcie doradcze, tak aby właściwie zaplanować suk-

ces z ekspertami Entra Group wspieranymi przez Topigs 

Norsvin - przewodnika i eksperta po branży hodowlanej.

Entra Group to zespół ekspertów, którzy wspierają organizacje 

na drodze ich rozwoju od identyfikacji potencjału, poprzez wdro-

żenie zmian, budowanie kompetencji oraz optymalizację proce-

sów w drodze ku Przemysłowi 4.0.

Pomagamy optymalizować procesy biznesowe, tym organiza-

cjom, które nie osiadają na laurach i naprawdę chcą się rozwijać. 

Wierzymy, że sensem optymalizacji jest ciągłe doskonalenie, nie 

jednorazowa akcja. Zmieniamy TRWALE kulturę i myślenie, czy-

niąc właścicieli i organizacje gotowymi do kolejnych zmian, 

w których dostrzegają kolejne szanse.

Artur Kolibski         (48) 601 79 09 71

Michał Matejczyk   (48) 603 75 37 79 

Wydajność prosiąt m/m

Przegląd 
wczorajszych 
zadań

Plan
dzisiejszych 
zajęć

Obserwuj
kluczowe 
informacjeAlternatywnie



Każda organizacja posiada ukryty potencjał. Każdą można usprawnić, aby prowadzona działalność przynosiła lepsze efekty.

Wiedza o tym, jak w uporządkowany sposób wydobyć ten ukryty potencjał, jest dostępna dla każdego biznesu. 

Branża rolna nie stanowi wyjątku. Dlatego nadszedł czas, aby pomyśleć o nowych sposobach identyfikacji i eliminacji 
marnotrawstwa, poprawy efektywności produkcji, a co za tym idzie – uzyskania wymiernych oszczędnościach na 
Twojej fermie.

Jesteśmy przekonani, że ta wiedza i narzędzia powinny wspierać Partnerów i Kontrahentów Topigs Norsvin.

Zapraszamy Was do udziału w ProFarm – wspólnym programie

Topigs Norsvin, światowego lidera w postępie genetycznym trzody chlewnej 

Maria Herwart:

Naszym celem i ambicją jest nie tylko dostarczanie najlepszych na świecie roz-

wiązań genetycznych, ale także wspieranie naszych Klientów w osiąganiu ich 

celów biznesowych.

Entra Group, ekspertów w obszarze optymalizacji w przemyśle 

Artur Kolibski:

Od 20 lat, w kraju i zagranicą, pomagamy organizacjom poprawiać ich efek-

tywność produkcyjną. To dobry czas, aby to samo zrobić dla polskich hodow-

ców trzody chlewnej.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez tę zmianę!

Uczestnicząc w programie ProFarm możecie zyskać wsparcie profesjonalistów:

w wypracowaniu nowego 

punktu widzenia na 

prowadzoną działalność 

w przeprowadzeniu audytu oraz 

opracowaniu indywidualnego planu 

rozwoju swojej fermy 

we wprowadzaniu zmian, które 

w istotny sposób wpłyną na 

efektywność Twojego gospodarstwa

Do tego celu służą specjalistyczne narzędzia, które w krótkim czasie przynoszą pierwsze pozytywne efekty, a w dłuższej perspektywie 

trwale podnoszą efektywność produkcyjną fermy. 

ProFarm to oparty o Lean i dostosowany  do branży rolnej system wdrażania działań, które przeprowadzane w odpowiedni sposób i we 

właściwej kolejności prowadzą do uzyskania optymalnej efektywności Twojej fermy, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i kosztowym. 

 ProFarm 

Oszczędności i usprawnienia 
na Twojej fermie



Genetyka
przyszłości 

Dziś i jutro liczy się zysk 

Kluczem do trwałego sukcesu w hodowli trzody chlewnej jest 

osiąganie najwyższego zysku jednostkowego przy najniższym 

koszcie. Ten cel można osiągnąć tylko przez kompleksowe 

spojrzenie na proces produkcyjny, którego istotną częścią jest 

zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia 

bezpieczeństwa produkcji, a nie przez pryzmat doraźnych 

oszczędności i krótkoterminowych zysków. Dlatego pomagamy 

producentom wdrożyć najbardziej efektywny proces hodowli 

oparty na postępie w genetyce.

Topigs Norsvin Polska      ul. Grochowska 28A, 60-277 Poznań      tel. +48 606 149 738      www.topigsnorsvin.pl


