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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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Norsvin Duroc

Duroc IMF

3 hlavní segmenty + tržní niky
30M prasnic



Pro chovatele kteří:

• jsou zaměření na 

nízkonákladovou produkci 

vepřového masa

• dosahují vyšších porážkových 

hmotností (120+ kg)

• potřebují odolné zvíře

Pro koho je TN Tempo?



O 10% více plnohodnotných prasat



O týden dříve na jatka



Jedinečná vyrovnanost prasat



Výsledky

Výsledky výkrmu
Celkem 17 000 prasat, kastráti & prasničky

Kvalita JUT

Průměrný přírůstek, g/den 855 Zmasilost, % 60,0

Konverze krmiva, kg/kg přír. 2,90

Komerční výkrm prasat Topigs Norsvin

2017

Prasnice = TN60

Komerční zdravotní status

TN Tempo



Výsledky

Výsledky výkrmu
Celkem 1 669 prasat, kanci & prasničky

Kvalita JUT

Naskladňovací hmotnost, kg 26,0 Hmotnost JUT, kg 93,9

Vyskladňovací hmotnost, kg 118,6 Výška tuku, mm 12,5

Průměrný přírůstek, g/den 949 Výška kotlety, mm 66,5

Konverze krmiva, kg/kg přír. 2,29 Zmasilost, % 60,1

Komerční výkrm prasat Topigs Norsvin

2017

Prasnice = TN70

TN Tempo



Výsledky

Výsledky výkrmu
Celkem 273 prasat, kanci & prasničky

Kvalita JUT

Naskladňovací hmotnost, kg 24,2 Hmotnost JUT, kg 92,0

Vyskladňovací hmotnost, kg 125,2 Výška tuku, mm 11,0

Průměrný přírůstek, g/den 946 Výška kotlety, mm 66,5

Konverze krmiva, kg/kg přír. 2,40 Zmasilost, % 61,1

Výzkumný chov Schothorst

2017-2018

Prasnice = TN70

TN Tempo



TN Tempo

Šlechtitelský cíl

Anno 2018

• Aktuální šlechtitelský cíl 

obsahuje 17 vlastností s 

odlišnou důležitostí se 

zaměřením na výkrmové 

vlastnosti

• Kvalita masa je součástí 

selekčního indexu

• Od roku 2012 je u všech 

otcovských linií kančí 

pach součástí 

šlechtitelského cíle

Efektivita 
výkrmu; 73%

Hodnota
JUT; 3%

Kvalita 
masa; 

6%

Velikost
vrhu; 2%

Přežiteln
ost selat; 

7%

Robustnost; 
8% Nízká

prac. 
nároč.; 

1%



TN Tempo

Šlechtitelský cíl

Anno 2018

• Aktuální šlechtitelský cíl 

obsahuje 17 vlastností s 

odlišnou důležitostí se 

zaměřením na výkrmové 

vlastnosti

• Kvalita masa je součástí 

selekčního indexu

• Od roku 2012 je u všech 

otcovských linií kančí 

pach součástí 

šlechtitelského cíle

Efektivita výkrmu Denní přírůstek, 30-120 kg

Příjem krmiva, 30-120 kg

Sociální nepřímý vliv na přír.

Hodnota JUT Výška tuku, mm

Výška kotlety, mm

Kvalita masa Kančí pach

Odkap, %

Velikost vrhu Počet celkem narozených selat

Přežitelnost selat Přežitelnost selat do odstavu

Robustnost Kvalita končetin, %

Šourkové a tříselné kýly %

Kryptorchismus, %

Roznožky, %

Pupeční kýly, %

Hermafroditismus, %

Odolnost vůči PRRS

Nízká prac. náročnost Délka březosti, dny



Struktura nukleového šlechtění

Kanada:

- Large White (Z-linie)

- TN Tempo

Norsko:

- Norsvin Landrace (L-linie)

- Norsvin Duroc
Evropa:

- Large White (A-linie)

- TN Select

- TN Talent



Delta Canada



Delta Canada

I Vstupní karanténa II kancelář / hyg. smyčka III Ustájení během testu

IV Hodnocení V rampa VI Ustájení po testu

VII CT scan VIII prostor pro návštěvníky IX Ustájení po testu

X Výstupní karanténa

I

II

III

IV V VI

IX

VII

X

VIII



Delta Canada – 1. zvířata



Delta Canada – 1. CT scan



• Vytvoření atlasu prasete pro in vivo disekci (2016/2017)

• Vytvoření atlasu pro jednotlivé hlavní masité části a vnitřnosti

• Ověření proti skutečné disekci (2018)

• Implementace do šlechtitelského programu (2019)

Atlas prasete



Fenotyp kanců - osteochondróza

• Měřena na testační stanici CT skenerem při váze 120 kg

• Výsledek osmi měření 

– Každý z osmi bodů může obdržet skóre od 0 do 4

MedialLateral



Rezistence vůči PRRS



Dlouhodobé požadavky

• Nejdůležitější je efektivní růst do

vysokých porážkových hmotností

(až 140 kg)

• Odolnost a vitalita budou ještě

důležitější

• Vyšší požadavky na nízkou pracovní

náročnost

• Selekce na hlavní masité části

místo výšky kotlety a hřbetního tuku



Děkuji Vám za Vaši pozornost!


