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TN Tempo



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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Jsme připraveni vám pomoci
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Co pro vás TN Tempo může udělat

“TN Tempo je 

nejrychleji rostoucí kanec, 

jakého jsme kdy testovali!”

- Tým Aplikovaného výzkumu v Pipestone, 2019



Výzvy



PRRS

Topigs Norsvin6

je jednou z nejnákladnějších nemocí zvířat na světě

$664 milionů

Celkové odhadované ztráty producentů chovných 
a výkrmových prasat v USA, v důsledku PRRS1

$62.52 

Odhadované ztráty na prasnici a rok v USA1

Zdroj: Holtkamp et al. Iowa State University, 2013
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Dosažení zisku
je pro producenty vepřového masa jednou z největších výzev

Zvyšování obrátkovosti
vyprodukované kg na jednotku

Snížení výrobních nákladů
krmivo, technologie, zaměstnanci, 

zdraví

Zvyšování příjmů
hodnota prodaného produktu



Zaměstnanci

Topigs Norsvin8

jedna z největších obav chovatelů 

“Největší výzvou pro chovatele

je dostatek zodpovědných 

zaměstnanců .”
Boehringer Ingelheim survey - 2018
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Překonání
výzev

Topigs Norsvin9

Vynikající výsledky ve výkrmu

Rychlý růst, vynikající konverze krmiva & nízké ztráty

→ Rychlejší obrátkovost & nižší náklady na produkci 
přinášejí větší zisk

Životaschopná & uniformní prasata

Samostatná, učenlivá a vitální selata

→ Ušetřete čas a úsilí na porodně a usnadněte si 
plánování. 

Odolná prasata

Odolnost proti onemocnění

→ Lepší užitkovost i přes onemocnění

Dosažení ziskovosti

Zodpovědní zaměstnanci

Nemoci1

2

3
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Nezávislá zkouška prováděná společností Pipestone Applied Research
USA, 2018 Kanec TN Tempo vs. Kanec PIC359 Max. Prasnice je TN70.

Klikněte pro

metodiku
→

Klikněte pro

výsledky
→

Vynikající užitkovost po náročném onemocnění1

Denní přírůstek

+54 g/den

Konverze krmiva

-0.03 kg

Prasata byla experimentálně inokulována izolátem viru 1-7-4 PRRS a přirozeně infikována sekundárními bakteriálními patogeny včetně: 

Haemophilus parasuis, Actinobacillus suis, Streptococcus suis, Salmonella, Pasteurella multocida a Escherichia coli.

Výtěžnost JUT

+0.2%

Zpeněženo

+10%

Odstav – výkrm: až o $9.23 (210,- Kč) vyšší přidaná hodnota na naskladněné prase vs. PIC359 Max
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Nezávislá zkouška prováděná společností Pipestone Applied Research
USA, 2018 Kanec TN Tempo vs. Kanec PIC359. Prasnice je TN70.

Klikněte pro

metodiku
→

Klikněte pro

výsledky
→

Vynikající ziskovost za běžných zdravotních podmínek
Odstav – výkrm: až o $2.64 (59,- Kč) vyšší přidaná hodnota na naskladněné prase vs. PIC359 

Odstav. hmotnost

+0.2 kg

Denní přírůstek

+27 g/d

Výtěžnost JUT

+0.3%

Zpeněženo

+3.4%
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Co říkají chovatelé… 

Topigs Norsvin

Tenbrook farms
USA

“Kanec TN Tempo 
umožňuje dodržovat 

přísný plán dodávky a 
prodávat uniformní 

prasata vysoké kvality.“



Co říkají chovatelé…

Topigs Norsvin14

“Hmotnost při odstavu ve 21 dnech vzrostla

z 6,6 kg na 7,3 kg. Cítíte se hrdě, když 

odstavíte takováto selata..”

Severní Dakota - Pigs Cooperative, USA
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Hanrahan Farms Ltd. 
Irsko

Co říkají chovatelé… 

Tenbrook farms
USA

Petron farms
USA

“Selata TN Tempo 
jsou uniformní a 

proto je s nimi velmi 
snadné pracovat.’’

“Odstavčata jsou 
pěkná, stejně jako 

jatečná prasata, 
nemluvě o velikosti a 

odolnosti.’’

“Selata TN Tempo 
jsou už při vstupu na 
předvýkrm výrazně 

těžší. K měření 
rozdílu nepotřebuji 

váhu. Už od pohledu 
jsou mnohem větší. “
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Jsou zapotřebí dva, zlato

Topigs Norsvin16

Jeden Tým

Jeden Cíl

TN Tempo TN70

Společný Úspěch
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Chov TN Tempo ve zdravotně náročném produkčním prostředí

CCPS (Combined Crossbred and Purebred Selection) – Kombinace křížení a čistokrevné selekce

CCPS – Tajemství úspěchu

První na trhu                                 
na počátku 90. let

Zdokonalování pomocí 
nejmodernějších technologií

Šlechtění

Rozmnožování

Užitkový chov

1. 

Sběr

dat

3.

Výběr 

nejodolnějších 

rodičů

2. 

Zpětná vazba 

dat

4. 

Zlepšení

užitkovosti
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Odolnost je součástí šlechtitelského programu Topigs Norsvin

Topigs Norsvin18

O V P1 P2 P3 P4 P5

Dlouhověkost prasnic

Otlaky

Kondice prasnic

Interval od odstavu do inseminace

P

Mrtvě narozená

Úhyn do odstavu

Počet struků

Hmotnost při 

odstavu

Dědičné vady

Mortalita Osteochondróza

Kvalita končetin

PRRS rezistence

I

Vajíčka

Oplození

Embryo
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Šlechtění TN Tempo
Powered by Delta Canada
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Pouze nejlepších 0,5%

10,000
Kandidátních kanců je předvybráno

5,000
Kanců ročně je skenováno       

pomocí CT

50
Kanců je použito pro šlechtění další 

generace

Jedinečnost

Složení jatečně upraveného těla
Výtěžnost & kvalita masa

5,000
Kanců ročně je skenováno       

pomocí CT

50
Kanců je použito pro šlechtění další 

generace

Zlatý standard 

CT skenování je zlatým standardem 
pro hodnocení jatečně upravených těl

Používá se jako kritérium při 
rozhodování o výběru



Cesta k úspěchu
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1980s
Silné zaměření na  
vlastnosti masa díky 
Unilever

1992
Selekce proti genu 
Halothane pomocí testu 
DNA markerů

1994
Silná selekce pro vitalitu a 
růst

2000
Vylepšená selekce pro 
zmasilost a výkonnost

2013
Genomická selekce 
začleněná do 
šlechtitelského programu

2018
Šlechtění na Delta Canada
včetně CT skenování

2019
Představení NOVÉHO
TN Tempa – Vytvořeného 
na Delta Canada

1970s
Vývoj jako syntetická linie
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Specialisté 
na 

inseminaci

Šlechtitelé

Specialisté 
na výživu

Veterináři
Manažeři 

šlechtitelského 
programu

Odborníci na 
kvalitu masa

Přístup zaměřený na chovatele

Breeding 
program 

managers

Chovatel



Příloha
Výsledky z jednotlivých zemí
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TN Tempo - výsledky
podle státu

Topigs Norsvin28



TN Tempo v ČR

Vepříci & prasničky; prasnice = TN70 TN Tempo

Počet prasat 5 016

Naskladňovací hmotnost, kg 29.1

Porážková hmotnost, kg 120.1

Denní přírůstek, g/d 903

Zmasilost, % 60.3

Topigs Norsvin36

Výkrmové výsledky

Komerční výkrm, Česká republika, 2019

Vynikající 

zmasilost i u 

prasat nad 

120 kg



TN Tempo v ČR

Vepříci & prasničky; prasnice = TN60 TN Tempo

Počet prasat >15 000

Naskladňovací hmotnost, kg 30.0

Porážková hmotnost, kg 115.0

Denní přírůstek, g/d 907

Konverze krmiva, kg 2.88

Zmasilost, % 60.2

Topigs Norsvin37

Výkrmové výsledky

Komerční výkrm, Česká republika, 2018-2019

Silná selata & 

dobrý 

přírůstek



TN Tempo v ČR

Vepříci & prasničky; prasnice = Topigs 20 TN Tempo

Počet prasat 720

Naskladňovací hmotnost, kg 24.0

Porážková hmotnost, kg 114.0

Denní přírůstek 24-48 kg, g/d 700

Denní přírůstek 48-114 kg, g/d 990

Konverze krmiva, kg 2.75

Zmasilost, % 59.2

Topigs Norsvin38

Výkrmové výsledky

Pokus, Česká republika, 2019

Vynikající 

vyrovnanost 

prasat a JUT
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Co pro vás může TN Tempo udělat
Jsme připraveni vám odpovědět.

Simon Amstutz

simon.amstutz@topigsnorsvin.cz

+420 774 470 310

Vendula Kamanová

vendula.kamanova@topigsnorsvin.cz

+420 774 470 314
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Děkuji.




