


D
a
te

 │
 N

a
m

e
 s

p
e
a
k
e
r │

 P
la

c
e

T
itle

 p
re

s
e
n
ta

tio
n

InGene – uzavřený obrat stáda
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Disclaimer

Údaje (dále jen „informace“), které společnost Topigs Norsvin zpřístupňuje nebo jsou vám k dispozici, jsou určeny pouze 

pro informační účely. Informace byly shromážděny společností Topigs Norsvin pečlivě, ale bez záruky, pokud jde o jejich 

správnost, úplnost, vhodnost nebo výsledek jejich použití. Společnost Topigs Norsvin také nezaručuje, že práva duševního 

vlastnictví třetích stran nejsou porušována zveřejněním informací. Informace nejsou určeny k osobnímu poradenství pro 

vás. Informace vycházejí z obecných okolností a nevycházejí z vašich osobních poměrů. Je vaší vlastní odpovědností 

zkontrolovat, zda jsou informace vhodné pro vaši činnost. Použití informací je zcela na vaši odpovědnost. Výsledek použití 

informací bude záviset na vaší osobní situaci. V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost Topigs 

Norsvin odmítá jakoukoli odpovědnost vůči vám za ztráty jakéhokoli druhu (včetně přímých, nepřímých, následných, 

zvláštních a represivních škod), které vyplynuly z použití informací nebo ze spoléhání se na správnost, úplnost nebo 

vhodnost informací.
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Obyčejný chov vs. InGene



Výhody

▪ Zdravotní stav

▪ Genetický pokrok

▪ Uživatelsky přívětivý program

▪ Nezávislá výroba

▪ Prověřený koncept



Jak začít?

Základní předpoklady:

1. Dostatečná velikost stáda (minimálně 40 
GPS a více než 6% čistokrevné 
plemenitby)

2. Dobré prostory pro odchov prasniček
(počet míst musí odpovídat zhruba 25-30% 
základního stáda)

3. Přesnost v plánování

4. Zájem o šlechtění

5. Dostatečný prostor ve výkrmu, aby bylo 
možné oddělit vedlejší produkty
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Plán pro obnovu stáda

▪ Co nejnižší počet GPS

▪ Kolik je potřeba udělat 
inseminací na 
šlechtění a 
rozmnožování

- Na rok

- Na skupinu / týden

▪ Jaký je maximální 
počet inseminací na 
kance
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InGene – Jak to funguje?
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PigBase – Největší šlechtitelská databáze prasat na světě
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Šlechtitelské 

chovy

Chovy InGene

Chovy CCPS Jatka

DNA laboratoř

ISK

PigBase



Celkový šlechtitelský cíl

1. Celková efektivita krmiva

2. Vysoce produktivní a nenáročné 
prasnice

3. Vysoká zmasilost i ve vyšší 
porážkové hmotnosti, rychlejší 
růst

➔ Snížení nákladů na
produkci
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Sociální zodpovědnost a snižování nákladů

Méně kojných prasnic

= více selat na přítomnou prasnici

Méně selat odchovaných bez matky

= vyhovuje welafare a šetří peníze
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Průměrně 15.9 struků

69 % mělo alespoň 16 struků

Počet struků
40 000 prasniček TN70 narozených v roce 2018



TSI (Total Selection Index)



Šlechtitelský cíl jednotlivých linií
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Anno 2019



Šlechtitelský cíl dle linie

▪ Ne všechny měřené vlastnosti (>70) jsou zahrnuty do 
šlechtitelského cíle

▪ U každé linie je ~ 25 vlastností v šlechtitelském

▪ Vlastnosti se posouvají požadovaným směrem na základě:

• Odhadovaná ekonomická hodnota vlastnosti (MEV)

• Faktor (w) 

- Pomáhá zvýšit nebo snížit selekční tlak pro danou vlastnost

- Např. nesnižovat dále výšku hřbetního tuku i přes to, že z 
ekonomického pohledu bychom měli

- Způsob jak zahrnout strategické hledisko



Které máme vybrat?

Musíme identifikovat nejlepší genotyp
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Příklad: Kalkulace TSI

Šlechtitelský cíl:

Ekonomická plemenná hodnota (EBV) pro 2 zvířata:

Vlastnost MEV Faktor

Velikost vrhu (selata) €    2.139 100%

Přírůstek (g/den) €    0.105 125%

Výška tuku (mm) €   -0.400 75%

Vlastnost Zvíře 1 Zvíře 2

Velikost vrhu (selata) + 0.08 - 0.10

Přírůstek (g/den) + 12 + 64

Výška tuku (mm) - 0.14 + 0.30
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Příklad: Kalkulace TSI

H = (EBV1 * MEV1 * w1) + (EBV2 * MEV2 * w2) + …. (EBVx * MEVx * wx)

Zvíře 1

Vlastnost EBV MEV Faktor

Velikost vrhu (selata) + 0.08 €    2.139 100% €    0.17 

Přírůstek (g/den) + 12 €    0.105 125% €    1.58 

Výška tuku (mm) - 0.14 €   -0.400 75% €    0.04

Celkem: €    1.79
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Příklad: Kalkulace TSI

H = (EBV1 * MEV1 * w1) + (EBV2 * MEV2 * w2) + …. (EBVx * MEVx * wx)

Zvíře 2

Vlastnost EBV MEV Faktor

Velikost vrhu (selata) - 0.10 €    2.139 100% €    -0.21

Přírůstek (g/den) + 32 €    0.105 125% €    4.20

Výška tuku (mm) 0.30 €   -0.400 75% €    -0.09

Celkem: €    3.90
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Standardizace

▪ Jednotná standardizace TSI

• průměr: 100 pro testovaná zvířata na GN za 
posledních 5 let

• Směrodatná odchylka: 10 pro testovaná zvířata na 
GN za poslední 1 rok

▪ Ekonomika převedená do bodů (TSI):

• Zvíře 1: € 1.79 → 106

• Zvíře 2: € 3.90 → 120



Genetická ztráta

▪ Genetický pokrok se bude neustále 
zrychlovat

▪ Šlechtění na nové vlastnosti

▪ Genetika na chovech s vlastním šlechtěním 
nesmí zaostávat
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Ztráta v letech
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Jak snížit genetickou ztrátu

▪ Snížení generačního intervalu „L“ skrze:

- Doporučené % obnovy prasnic

- Pravidelný import kanců / inseminačních dávek

- Čistokrevná plemenitba u prasniček

▪ Zvýšení intenzity selekce „i” skrze:

- Selekci nejlepších prasnic pro čistokrevnou 
plemenitbu

- Vyřazování nejhorších prasnic

▪ Zlepšení přesnosti plemenných hodnot „r” skrze:

- Spolehlivý sběr dat

- Pravidelnou výměnu dat s PigBase

L

ir
G IHH

year

**
=

Přesnost …

Intenzita …

Rychlost …



Proč InGene?
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Náš selekční program je založen na velké populaci 

prasat jedinečných linií

Máme velkou databázi pro výpočet plemenných 

hodnot = spolehlivé selekční indexy

Zaručujeme přístup k těm nejlepším kancům 

Místní a mezinárodní technická podpora, aby bylo 

zajištěno dosažení genetického potenciálu



Děkuji.
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