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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.



Křížení

L-linie A-linie

TN70

Hlavní charakteristika

Vysoká zmasilost, rychlý růst & 

vynikající efektivita využití krmiva

Výborná kvalita mléčné lišty a vysoká 

odstavová kapacita

Vynikající vyrovnanost selat

Jedinečná kombinace: plodnost, 

efektivita, produktivita

Prasnice TN70 je velmi plodná a její selata 

jsou vyrovnaná, silná a životaschopná. 

Vysokou plodnost kombinuje s jedinečným 

vlivem na výkrmové vlastnosti, kterými jsou 

nízká konverze krmiva, rychlý růst a 

vynikající zmasilost.

Umístění na trhu

Prasnice TN70



Váženo přes 700.000 selat ročně

Naše ambice

• Každé sele narozené navíc by mělo 

být i odstaveno a posláno na jatka

• Pro každé sele navíc musí být k 

dispozici i struk

• Prasnice by měla být schopna 

odstavit ta selata, která se jí narodí

• Porodní hmotnost selat by se 

neměla snižovat



44 000 prasniček TN70 

narozených v roce 2017

15.7 struků v průměru

62% má alespoň 16 struků

Počet struků



Sociální zodpovědnost a snižování nákladů

Méně selat odchovaných bez matky

= Vyhovuje welafare a šetří peníze

Méně kojných prasnic

= více selat na přítomnou prasnici



VON Netherlands

• Rodinná farma

• 1 000 prasnic

• V roce 2016 postaveny nové porodny společně se školícím centrem 

a kavárnou

• Filozofií chovu je být otevření a ukazovat veřejnosti jak vypadá 

holandský chov prasat



2017

Průměrný počet prasnic 1040

Obrátkovost, vrhů / rok 2,35

Odstavených selat / prasnici / rok 31,9

Oprašenost po 1. inseminaci, % 88,3

Živě nar. selat / vrh 15,1

Mumifikovaných selat / vrh 0,5

Mrtvě nar. selat / vrh 0,8

Úhyn do odstavu, % 8,5

Odstavených selat / vrh 13,5

Průměrné stáří, vrhy 3,0

Průměrný věk při 1. inseminaci, dny 263

Interval od odstavu do inseminace, dny 5,2

Průměrná délka laktace, dny 27,8

VON Netherlands



VON Netherlands



VON Netherlands



Shrnutí

• Každá prasnice se váží při naskladnění na porodnu a při odstavu. 

Také se měří výška hřbetního tuku.

• Počet selat ve vrhu je dán kondicí prasnic. Prasnice, které jsou v 

příliš dobré kondici kojí více selat, aby i více zhubly a při odstavu 

byly v optimální kondici.

• Velice důležitá je stimulace prasnic před inseminací - Flushing (již 3 

dny před odstavem), světlo, kontakt s kancem.

• Prasnice jsou velmi klidné



Děkuji Vám za Vaši pozornost!


