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YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT 

Genetycy Hubbarda pracujct 
nad brojlerem doskonafym 

PisZé}.C o Hubbardzie, nie nalezy zapominaé, ze jest on czçscié}. wielkiej rodziny zajmujé}.cej siç re
produkcjé}. wielu gatunk6w zwierzé}.t gospodarskich - Grupy Grimaud. Polé}.czony z nié}. na wie
lu poziomach, od zarzé!dzania do R&D (genetyka), czerpie korzysci plyné}.ce z przynaleznosci do 
wielkiego, swiatowego projektu. Jednak, podobnie jak kazda kom6rka znajdujé}.ca siç pod wsp61-
né}. banderé}. Grimaud, ma swoje obowié}.Zki i cele, kt6re stara siç realizowaé. 

Grupa Grimaud, jeszcze w 2004 roku skupiala siç gl6wnie na reprodukcji kaczek i kr6lik6w. Rok 
p6iniej, po zakupie firmy Hubbard, organizacja rozpoczçla swojé}. ekspansjç na rynku reproduk
cji innych gatunk6w. W kolejnych latach zostaly do niej przylé}.czone firmy zajmujé}.ce siç repro
dukcjé}.: niosek (Novogen), trzody chlewnej (Choice Genetics), perliczek (Galor), a nawet krewe
tek (Blue Genetics). Hubbard w tej calej rodzinie pdni bardzo wainé}. rolç - jest jednym z trzech 
graczy w swiatowym przemysle genetycznym kur miçsnych. 

Swojé}. strategiç rozwoju Grupa Grimaud okre81a 
mianem ,,Koncepcji Naturalnej". Zaklada ona 
zwiçkszenie produkcji dziçki zr6wnowazonym 
metodom biznesu, lé}.CZé}.C w ten spos6b olbrzy
mie zapotrzebowanie na rynku zywnosci z no
wymi, bardziej przyjaznymi dia zycia i srodo
wiska praktykami. Dyrektor zarzé}.dzajé}.cy firmé}. 
Hubbard, Olivier Rochard twierdzi: ,, Wcielamy 
w :iycie wizj~ - mniej paszy, wi~cej mi~sa. Nie ma 
lepszego sposobu na promocj~ zr6wnowa:ionej 
produkcji :iywnosci ni:i poprzez jak najbardziej 
wydajne i wytrzymale brojlery". 
Rochard nie ukrywa faktu, ze firma byla w zlej 
kondycji, gdy kupowal jé}. Grimaud, a wsparcie 
Grupy stalo siç dzwignié}. rozwoju Hubbarda: 

Jaka jest obecna kondycja Hubbarda? 
Z obrotem ponad 100 min euro Hubbard two
rzy najwiçkszé! galé}.i biznesu w Grupie Gri
maud. Z tego 80% obrotu przypada na rynek 
brojlera tradycyjnego, co jest dia nas bardzo 
wazne. Skupiamy siç na r6znych rynkach ca
lego swiata. Zajmujemy, m.in. okolo 40% ryn-

Olivier Rochard (47) jest dyrektorem zarzq.dzajq.cym 
firmy Hubbard, podlegajq.cym bezposrednio Fryde
rykowi Grimaud - prezesowi Grupy Grimaud. Dla 

Grupy Grimaud pracuje od 1999 roku na r6znych 
stanowiskach: dyrektor produkcji w USA - sp6lki za
leznej, a nastç pnie jako dyrektor generalny Grimaud 

Freres Selection. Hubbard jest czçsciq. tego rodzinnego 
przedsiçbiorstwa od momentu jego przejçcia od firmy 

Merial w 2005 roku. ~ 
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ku kogut6w w USA z naszym mçskim reproduktorem Hubbard M99, 15% calego rynku w Brazylii 
z liniq Hubbard Flex i 50% rynku rosyjskiego z produktem Hubbard Fl5. Takze w Azji notujemy 
ogromny wzrost popytu na nasze konwencjonalne produkty i obserwujemy, ze rezultaty naszej 
ciçzkiej pracy zaczynajq przynosié efekty. 
Pozostale 20% obrotu przypada na rynki alternatywne. Zakres tych 20% jest ogromny, zaopatru
jemy okolo trzech czwartych swiatowego rynku stad rodzicielskich, z wylqczeniem Chin. Rynek 
alternatywny rozwija siç bardzo prçznie, chociaz nie sqdzç, aby kiedykolwiek byl on tak duzy, 
jak ten tradycyjny. 

Czy nie Séldzi Pan, :i:e Hubbard jest obecnie bardziej uto:i:samiany z rynkiem alternatyw
nym ni:i: z tradycyjnél kurél mic:snél? 
Niestety nie we wszystkich regionach, w obrçbie kt6rych dziala Hubbard, spoleczenstwo zdaje so
bie sprawç, jak silna jest nasza pozycja na rynku tradycyjnym. Rzeczywiscie, jestesmy znani z na
szych produkt6w alternatywnych i linii kur kolorowych na calym swiecie, a zwlaszcza we Francji, 
gdzie mamy dlugoletniq tradycjç w zakresie hodowli kurczqt typu ,,label". Nasze produkty al
ternatywne przeznaczone sq dia nowych sektor6w i rozwiqzan rynkowych. Wielu konsument6w 
szuka lepszego smaku, produkt6w wolnych od antybiotyk6w, brojler6w rosnqcych w wiçkszym 
dobrostanie. Ten rynek silnie siç rozwija, szczeg6lnie w krajach, w kt6rych produkcja brojlera 
w spos6b tradycyjny nie spelnia wymog6w spolecznych i zmieniajqcych siç zyczen konsumenta. 
Jednak od 2013 roku zauwa:lamy silny i stale rosnqcy popyt na nasze produkty konwencjonalne 
dziçki polqczeniu dobrej wydajnosci i wytrwalosci naszych kur. 

Na czym polega ,,Koncepcja Naturalna" Grupy Grimaud? 
,,Koncepcja Naturalna" Grupy Grimaud przelo:lona przez Hubbard na haslo: ,,mniej paszy, wiç
cej miçsa" zawiera 5 kluczowych punkt6w: sprzyjanie wytrzymalosci i lepszemu wykorzystaniu 
paszy w naszych programach hodowlanych, zapobieganie ryzyku chor6b poprzez odpowiednie 
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zarzl}dzanie florl} bakteryjnl} w srodowisku hodowlanym, stymulowanie ukladu odpornoscio
wego - naturalnie poprzez konkurencjer oraz poprzez szczepienia, stosowanie antybiotyk6w je
dynie w przypadku zaistnienia choroby i oddawanie matce naturze jej skladnik6w od:iywczych 
poprzez kompostowanie organicznych produkt6w ubocznych. 

Czy w hasle: ,,mniej paszy, wh~cej mh~sa" chodzi jedynie o ni:i:sze zu:i:ycie paszy? 
Chodzi o znacznie wiercej ni:i tylko zu:iycie paszy samo w sobie. Zapewniamy zmniejszenie po
ziomu smiertelnosci, mniej konfiskat w zakladach przetw6rczych, wytrzymale i latwe w zarzl}
dzaniu ptaki oraz oczywiScie bardziej efektywne stada rodzicielskie. Nasza kura Classic wypada 
lepiej w analizie por6wnawczej, jeSli m6wmy o liczbie piskll}t pochodzl}cych od jednej nioski do 
64 tygodnia :iycia, podobnie jak nasza kura karlowata, kt6ra ma mniejsze zu:iycie paszy na jedno 
piskler ni:i kura standardowa. Na poziomie R&D nasze cele zostaly osil}gnierte z wyrainym naci
skiem na cechy reprodukcyjne, liczber jaj, ich maser i jakosé. 

Jak zasada ,,mniej paszy, wi9cej mi9sa" ma si9 do rynku brojlera tradycyjnego, a jak do 
alternatywnego? 
Zasada ,,mniej paszy, wiercej miersa" dziala na dw6ch poziomach: na konwencjonalnym i na alter
natywnym poziomie produkcji. Faktem jest, :ie jedne ptaki Sl} bardziej wydajne, drugie mniej, ale 
oba rodzaje produkt6w mogl} byé ulepszane w tym samym kierunku. Wy:iywienie rosnl}cej popu
lacji swiata tylko na bazie produkcji alternatywnej byloby bardzo trudne, ale zwierkszenie pozio
mu wykorzystania paszy na pewno pomo:ie, podobnie jak to sier dzieje w produkcji konwencjo
nalnej. Na obu poziomach hodowli stawiamy na wierkszl} maser mierfoia piersiowego, lepsze nogi 
i wierkszl} ilosé miersa og6lem. Selekcji dokonujemy na podstawie oceny ptak6w, technologii ul
tradzwierkowej i szeregu nowych rozwil}zan. 

Hubbard R & D we Francji (genetyka linii kur konwencjonalnych) - Chateauburg, Bretania (kurniki z jiltra
cjq powietrza wchodzqcego) 



$wiatowy przemysl genetyki drobiu jest bardzo 
skonsolidowany, aktualnie zaledwie z kilkoma gra
czami, kt6rzy go zdominowali. Jak do tego doszlo? 
Kluczowym powodem takiego stopnia konsolidacji jest 
wysoki poziom inwestycji potrzebnych, aby nadq.zyé za 
tempem genetycznego doskonalenia drobiu i podtrzymy
wania wysilk6w badawczo-rozwojowych. Przykladowo 
Hubbard inwestuje ok. 15% swoich obrot6w w R&D. 
Biorq.c pod uwagCê tak znaczne inwestycje, musimy mieé 
moZliwosé sprzedawania swoich produkt6w na calym 
swiecie, tylko to zapewni wystarczajq.cy zwrot finansowy. 
Dzialajq.c w wü;cej niz jednym kraju, bardzo waznym sta
je siCê ograniczenie ryzyka zagrozen bezpieczenstwa bio
logicznego, takiego jak grypa ptak6w (AI). Wiele firm 
zniknCêlo z rynku z powodu zbyt niskich standard6w sani
tarnych. Dwadziescia lat temu istnialo okolo 20 firm zaj
mujq.cych siCê genetykq. drobiu, w tej chwili pozostaly jedy
nie trzy gl6wne. 

Czy na rynku konwencjonalnym Hubbard moi:e 
stanëlé w szranki z konkurencjël - firmami Aviagen 
iCobb? 

Poziom utlenowania krwi 
(saturacja) uwzgl~dniany w programach 

hodowlanych umo:iliwia popraw~ 
zdrowotnosci brojlerow 

Jestesmy najlepsi, jeSli chodzi o og6lnq. efektywnosé wykorzystania paszy. Jestesmy blisko kon
kurencji, lecz nie na pierwszym miejscu, jeSli chodzi o udzial miCêSnia piersiowego. Mocniej sku
piamy siCê na calym pakiecie: zdrowych ptakach, dobrych nogach, odpowiednio rozwiniCêtym 
szkielecie ptak6w, na dobrej wydajnosci og6lnej. Tego oczekuje wiCêksza CZCêSé rynku swiatowe
go. Intensywnie pracujemy nad genetycznym zwiCêkszeniem udzialu miCêSni piersiowych. Inwe
stujemy mn6stwo pieniCêdzy i zasob6w w doskonalenie ptak6w, co zwiCêkszy jego masCê w nieda
lekiej przyszlosci. Jest to takZe jeden z naszych gl6wnych kierunk6w badan w ciq.gu nastCêpnych 
piCêciu latach i jestesmy wstanie to zrobié, poniewaz nasze linie sq. zdrowe u podstaw. Przewidzie
lismy znaczenie odpornosci i wytrzymalosci wiele lat temu i pod tym kq.tem nasze ptaki sq. selek
cjonowane od dawna. W testach przeprowadzanych w wymagajq.cych warunkach zastosowalismy 
specjalne programy produkcji bez uzycia antybiotyk6w. Selekcjonowalismy takze ptaki, w kie
runku eliminacji zapalenia sk6ry stopy (Foot-Pad Dermatitis, FPD). JeSli chodzi o FPD znacznie 
wyprzedzamy konkurencjCê. 
W Europie pojawiajq. siCê nowe regulacje prawne i rynek zwraca siCê 
w kierunku obranym przez nas wiele lat wczesniej. Zdrowa pro
dukcja bialka zwierzCêcego w oparciu o zr6wnowafony i innowa
cyjny program R&D - to wla8nie Hubbard. 

81 




