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úspěšnému zákazníkovi



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.



Největší hrozba



2005 2017

Svatopetrské náměstí Vatikán



Rozpočet na vědu a výzkum 21 milionů €

Po celém světě

Působíme v 54 zemích

2. největší šlechtitelská organizace prasat 

na světě

€ 21 
28 vědců s titulem PhD



700 zaměstnanců

Po celém světě

>100 millionů jatečných prasat ročně

10 millionů inseminačních dávek ročně

1,7 millionů rodičovských prasniček ročně



POKROK V CHOVU PRASAT. KAŽDÝ DEN.

Vize



Megatrendy



Megatrendy



Megatrendy



Megatrendy



Snížená ekologická stopa



O 60% vyšší spotřeba do 2050



Celosvětové odvětví chovu prasat

& genetiky prasat

Tržní prostředí a klíčové trendy

Konsolidace a 

profesionalizace mezi 

zákazníky - vyšší integrace

Výtěžnost libového masa je 

důležitější, na ještě vyšší 

hmotnosti. Technologické 

zemědělství → přesné 

zemědělství

Zdraví zvířat a spotřebitelů, 

dobrý welfare zvířat a 

dopad na životní prostředí 

jsou stále důležitější

Rostoucí celosvětová 

poptávka po vepřovém 

mase: 2015-2035 růst ~ 

45%

Celkové náklady na krmivo 

jsou hlavním 

hospodářským problémem 

profesionálních výrobců 

vepřového masa

Dostupnost kvalifikované 

pracovní síly je omezená

(cena & kvalita)

Konsolidace mezi 

šlechtitelskými 

organizacemi: 3-4 globální 

organizace za ~7 let

95% vepřového masa je 

konzumováno na tam, kde 

je vyrobeno



Topigs Norsvin má ambici mít nejlepší produkt,

aby naši zákazníci mohli mít nejnižší výrobní náklady

Bližší pohled na naše ambice

Nejlepší produkt

PRODUCT LEADERSHIP

CUSTOMER INTIMACY

Nejlepší celkové řešení

OPERATIONAL 

EXCELLENCE

Nejnižší celkové náklady

Odlišení

produktů

Zaměření na

zákazníka
Provozní

kompetence



Náš plán – produkt

• Zdvojnásobit roční genetický pokrok na výkrmové prase 
z 40 Kč v roce 2014 na minimálně 78 Kč do roku 2024*

• Výrazné investice do šlechtitelské infrastruktury &
Použití nových reprodukčních technik

• Hlavní motor pro růst = TN70

• Také výrazný růst v 
otcovských liniích

*5letý průměr | evropské produkční náklady



Naše strategické hnací síly

Chceme realizovat naši vizi a ambice skrze:

Lidé

Umělou 

inseminaci

Produktové 

portfolio

Technickou 

podporu

Výzkum a 

vývoj

Šlechtitelský 

program

Vedoucí 

postavení na trhu



POKROK V CHOVU PRASAT. KAŽDÝ DEN.
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výška tuku

přírůstek

velikost vrhu

konverze krmiva

>14  živě nar.

10 mm

>1 kg/den

<2.3 kg/kg



Protokol vážení selat

• Vážení 

novorozených selat

• Pro silná selata a 

dobré mateřské 

schopnosti

• Celosvětově více než 

700 000 měření 

ročně

Měření individuálního 

příjmu krmiva (IFIR):

• Měření individuálního 

příjmu krmiva

• Pro lepší efektivitu

• Celosvětově 20 000 

měření ročně

Měření výšky svalu 

(LMS):

• Měření zmasilosti na 

živých zvířatech

• Pro lepší kvalitu 

masa a JUT

• Celosvětově 70 000 

měření ročně

Moderní šlechtitelské techniky

Pro lepší prasata



Používání informací o DNA pro selekci

Vědět, které genetické vlastnosti jsou na určitém místě DNA prasete, 

nám umožňuje rychlejší a lepší šlechtění. Také to zjednodušuje 

šlechtění na specifické vlastnosti.



Topigs Norsvin Delta

• 3 000 kanců ročně v Norsku

• 7 000 kanců ročně v Kanadě



Úspěch u velkých producentů



Brazilská společnost AURORA (200 000 prasnic) mění 

genetiku u 100 000 prasnic z PIC na Topigs Norsvin

TN Talent jako finální kanec



Idavang mění genetiku na Topigs Norsvin

• Dříve Danbred

• Společnost Idavang se rozhodla pro celkový program Topigs 

Norsvin. Prasnice TN70 se budou zapouštět kanci TN Talent, což 

přinese více odstavených selat a jatečná prasata mají lepší 

výkrmové výsledky

• Idavang je něvětším producentem vepřového v Litvě a patří mezi 20 

největších producentů v Rusku. Společnost je vlastněna dánskými 

chovateli.



• Ruská společnost Cherkizovo oznámila změnu 

genetiky na 100% TN70

• 85 000 prasnic

• Dříve PIC



Wens (800 000 prasnic)

Import prasniček Topigs Norsvin do Číny z Wisconsinu, USA

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.efeedlink.com/cps/images/2015/april/nghfrssa.gif&imgrefurl=http://www.efeedlink.com/contents/04-27-2015/69b9c8bd-81ab-4e47-8b5f-31aba92ad8a5-d012.html&docid=gQGr0wZOtSSYuM&tbnid=NraQjeXpRVgHiM:&vet=1&w=297&h=139&bih=996&biw=1920&ved=0ahUKEwjplN_fsL3VAhXDKVAKHY_lDWkQMwglKAAwAA&iact=c&ictx=1



