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Chov prasat v Norsku
19. září 2019 | Vendula Kamanová | Přerov



Disclaimer

The data (hereinafter: information) that Topigs Norsvin makes available or supplies to you is for informational purposes only. 

The information has been drawn up by Topigs Norsvin with care but without warranty as to its correctness, its 

completeness, its suitability or the outcome of its use. Nor does Topigs Norsvin warrant that intellectual property rights

of third parties are not infringed by publication of the information. The information is not intended to be a personal advice

to you. The information is based on general circumstances and not based on your personal circumstances. It is your own 

responsibility to check whether the information is suitable for your activities. Use of the information by you is entirely your 

own responsibility. The outcome of that use will depend on your personal circumstances. To the fullest extent permitted 

by applicable law Topigs Norsvin rejects any liability to you for losses of any kind (including direct, indirect, consequential,

special and punitive damages) resulting from you using the information or from relying on the correctness,

the completeness or the suitability of the information.

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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Pouze 1 % orné půdy
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Rozložení plochy Norska



Lorem dolor
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Subtitle

1 % 



Lorem dolor
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1 % 



85 % OBILOVIN 

pro živočišnou výrobu je vypěstováno 

V NORSKU



3,2 € na výrobu 1 kg
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NOR SWE GER DEN NED ESP USA BRA

Náklady na produkci 1 kg vepřového masa
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Nejnižší spotřeba antibiotik v Evropě

61,2

European Medicines Agency, 2017
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3,2 € na výrobu 1 kg
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Regulace trhu
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Stanovené cíle

Nezávislost 

v produkci potravin
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Regulace trhu
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Stanovené cíle

Zemědělství 

po celé zemi



Statistisk sentralbyrå, 2018
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Regulace trhu
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Stanovené cíle

Rodinné farmy
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23 ha
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105 prasnic

2 100 jatečných 

prasat ročně
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Porodna
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min. 6 m2
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Porodna

materiál k rytí



Topigs Norsvin25

Porodna

fixace zvířat
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Porodna

fixace zvířat
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Porodna
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Kastrace selat
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do 

4 týdnů věku

pouze 

veterinářem

za použití 

anestetik



Krácení ocásků
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Není dovoleno
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Porodna

min. 28 dní
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15,2

14,1

12,3

12,5 %
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Socializace prasniček
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Eros, jalovárna
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Ustájení březích prasnic
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Ustájení březích prasnic
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Výkrm
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Děkuji 

Vám

za pozornost.


