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Aktuální vývoj v produkci vepřového masa
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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.



Agenda
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Světové trendy

Obecné

Africký mor prasat

Topigs Norsvin - od výzkumu a 
vývoje k hodnotě pro zákazníka



Světové trendy
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Světový trend tlaku na snížení nákladů přiměl producenty, aby 
se stali většími a efektivnějšími

Topigs Norsvin6

Zvýšené ceny vstupů Konsolidace farem Efektivnější výroba

Krmivo jako vstupní faktor 

je čím dál důležitější, 

protože ceny krmiv byly 

v posledních letech 

vystaveny inflaci.

Větší zaměření na 

produkční ukazatele 

a náklady, například:

• Více prasat / vrh

• Více vrhů / prasnice / rok

• Lepší celková efektivita 

krmiva

• Vyšší zisk.

Počet chovů prasat

v posledních desetiletích 

výrazně klesl.

Malé farmy se zavřely, 

velké farmy se ještě více 

zvětšily.

Zdroj: USDA, National HogFarmer



Trendy

▪ Etika a morální hodnoty: 
Rozhodování při nakupování ovlivňují 
obavy o životní prostředí, udržitelnost, 
dobré životní podmínky zvířat atd.

▪ Zdravý životní styl:
obavy o bezpečnost potravin a účinky na 
zdraví.

▪ Nové způsoby nakupování:
přístup na internet nabízí nové způsoby 
nákupu prostřednictvím různých platforem 
kdykoli a kdekoli. 

▪ Propojení spotřebitelů:
sdílení zkušeností prostřednictvím 
(sociálních) medií.
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Měnící se & náročnější spotřebitel
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Trendy & výzvy

Topigs Norsvin8

Více velkochovů

Zájem o lepší welfare zvířat

Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců

Skupinové ustájení prasnic

Potřeba vysoce 

produkčních a  

„nenáročných“ 

prasnic
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Trendy & výzvy

Topigs Norsvin9

Rostoucí ceny krmiv

Vyšší infekční tlak

Poptávka po zmasilých a 

těžkých jatečných půlkách

Potřeba vysoce 

užitkových, 

zmasilých a 

robustních 

výkrmových prasat

Více velkochovů



Jedna vize, jeden šlechtitelský cíl

Topigs Norsvin10

Celková efektivita krmiva

Vysoká produkce, snadná práce

Vysoká zmasilost i ve vyšší porážkové hmotnosti,
rychlejší růst



▪ Hnacím motorem 
světového růstu HDP 
jsou rozvíjející se trhy

▪ Růst znamená zvýšení 
životní úrovně 
některých z největších 
skupin obyvatel na 
světě

▪ Vyšší životní úrovni 
následuje rostoucí 
poptávka po 
potravinách bohatých 
na bílkoviny

Topigs Norsvin11

Očekává se, že rostoucí úroveň rozvíjejících se ekonomik přivede 
celosvětovou poptávku po masu k růstu o 45 % v období 2010–2030
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Konsolidace a globalizace

Topigs Norsvin12

20 největších zpracovatelů masa na světě v roce 2015



Největší integrátoři –
celosvětoví producenti

Topigs Norsvin13

Vlastní šlechtitelské programy & využití 
genetiky světových společností



Nový rušivý trend:

Africký mor prasat

Topigs Norsvin14
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Africký mor prasat

Prosinec 2017

Topigs Norsvin15
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Africký mor prasat

Prosinec 2018

Topigs Norsvin16
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Celosvětová situace

Konec dubna 2019

Topigs Norsvin17
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AMP – Asie

Čína -40%, Vietnam -11% (konec roku předpoklad -15 až -19 %)

Topigs Norsvin18
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Závěry z trendů

▪ AMP; vysoká poptávka po vepřovém mase z Asie pro nadcházející roky

• změna světového obchodního toku s vepřovým masem

▪ Snížení počtu prasnic v Evropě. Produkce? AMP? Ceny?

▪ Produkce prasat se na celém světě rychle vyvíjí, AMP je velkým narušujícím 
faktorem 

▪ Nízkonákladová výroba, ale nejen to:

• vývoj zájmu / potřeby pro welfare

• používání antibiotik 

• extra kvalita masa na některých trzích

▪ Růst integrované produkce

▪ Vysoká úroveň profesionality
Topigs Norsvin19



Aktuální informace o Topigs Norsvin
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Spolupracujeme s profesionálními 

chovateli prasat po celém světě

Známe místní požadavky              

a podmínky

Několik slov o Topigs Norsvin

54
Působíme 

v 54 

zemích



Topigs Norsvin22

Po celém světě

650 zaměstnanců

€ 22,5 
€ 22,5 milionu rozpočet na 

výzkum a vývoj 

>30 vědců má titul Ph.D.
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Investice do výzkumu a vývoje v průběhu let

Topigs Norsvin23
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Po celém světě

1,7 milionů rodičovských prasniček/rok

110 milionů jatečných prasat/rok

10 milionů inseminačních dávek/rok
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Product leadership

Topigs Norsvin má ambici mít nejlepší produkt, aby naši zákazníci mohli mít nejnižší výrobní náklady

Topigs Norsvin25

Nejlepší produkt

PRODUCT LEADERSHIP

DŮVĚRA 

ZÁKAZNÍKA

Nejlepší celkové řešení

PROVOZNÍ

DOKONALOST

nejnižší celkové náklady

Odlišení produktů

Zaměření 

na zákazníka
Provozní

kompetence
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Cíl Topigs Norsvin

Topigs Norsvin26

Zdvojnásobit 

genetický pokrok na 

úrovni zákazníka



Topigs Norsvin
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Od výzkumu k úspěchu zákazníka
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“Obtížné vlastnosti”:

Náhled do výzkumu a vývoje

Topigs Norsvin28
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Použití informací o DNA pro selekci

40 % → 50 % zrychlení genetického pokroku

▪ Informace o tom, jaké specifické genetické vlastnosti se nacházejí v DNA prasete, urychluje a 
zlepšuje proces šlechtění. Zároveň také usnadňuje šlechtění specifických vlastností. 

Topigs Norsvin29
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Plemenná hodnota pro kvalitu masa

Topigs Norsvin30

Vnitrosvalový tuk pH a odkap vody Barva Kančí pach
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Precizní fenotypování

▪ Shromažďování dat pomocí moderních technologií

• Nové vlastnosti

• Preciznější

• Přesnější

▪ Umožňuje selekci na nové vlastnosti, např. 

• Welfare zvířat

• Efektivita krmiva

• Kvalita jatečného těla 

Topigs Norsvin31
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Precizní fenotypování
CT skenování

▪ Živá zvířata

▪ Kvalita masa & jatečně upravených těl

▪ Struktura zvířete

▪ Obtížně měřitelné vlastnosti 

▪ Kvalita

▪ Zdraví (odolnost vůči chorobám)

▪ Welfare zvířat (osteochondróza)

▪ Dlouhověkost

Topigs Norsvin32



Precizní fenotypování

▪ Přesné předpovídání informací o  
jatečně upravených tělech

▪ Kvalita (šitá na míru)

▪ Trvale udržitelné produkční 
vlastnosti

Topigs Norsvin33

Pig Atlas



▪ Chování

▪ Pohyb

▪ Hmotnost

▪ Sociální interakce

▪ Efektivita krmiva

▪ Welfare

▪ Dlouhověkost

Topigs Norsvin34

Kamera

Precizní fenotypování
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Kamerové techniky pro hodnocení stavby těla 

Topigs Norsvin35
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Kinect camera

Topigs Norsvin36
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Mezinárodní spolupráce ve V&V

▪ Kamerové techniky pro selekci na chování zvířat ve skupinách 

▪ Okusování ocásků

▪ Samčí chování (naskakování)

▪ Aktivní zvířata nejsou efektivní

▪ Hledání „sociálních“ zvířat

▪ Vývoj nových fenotypů a spojení s šlechtitelskou databází včetně genomiky

Topigs Norsvin38



Topigs Norsvin39

Nepřímý genetický efekt
Šlechtění na sociální chování: Vyšší dědivost pro přírůstek
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Trendy & výzvy

Topigs Norsvin40

Více velkochovů Vyšší infekční tlak



Odolnost proti nemocem

▪ Péče o tzv. organoidy: Buňky prasat ve zkumavce: 
vyvíjejí se testy na obecnou odolnost vůči chorobám, 
ale také např. konverze.

▪ Mezinárodní spolupráce s Breed4Food

▪ Pokus TN TEMPO, prokázaná odolnost

▪ Přirozené odchylky na úrovni CD163 u našich linií. 
Univerzita v Gentu se zabývá úplným sekvenováním
DNA-profilu

Topigs Norsvin41
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Mikrobiom

Topigs Norsvin42

Bílkoviny

Tuk

Škrob

Vláknina

➔ NIR Stravitelnost

Dědivost konverze krmiva: 0,25

Mikrobiabilita konverze krmiva: 0,33!
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Maximální POKROK v chovu prasat. Každý den.

Topigs Norsvin43

Maximalizace 

genetického pokroku 

na úrovni chovatele. 
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Zrychlení genetického pokroku

1. Implementace genomiky

2. Posílení šlechtitelské infrastruktury 

3. Vylepšené fenotypování

4. Nové biotechniky reprodukce pro snížení genetického intervalu

Topigs Norsvin44
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POKROK V CHOVU PRASAT. 
KAŽDÝ DEN.

Děkuji Vám za pozornost!

Otázky?


