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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.



InGene – uzavřený obrat stáda

• Odchov vlastních prasnic Topigs Norsvin

• Genetický pokrok jen přes inseminační dávky

• Zapojení do celosvětové databáze - Pigbase

• Poradenství



Šlechtitelské 

chovy

Chovy InGene

Chovy CCPS jatka

DNA laboratoř

ISK

Pigbase

Pigbase: Buďte součástí
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Vize pro Breeding web

• Hlavní cíle: 

– Podpora zákazníků Topigs Norsvin při šlechtění

• Lepší → Zlepšení genetické kvality

• Jednodušší → zlepší pracovní postupy

– Vyšší spokojenost zákazníků

• Další cíle:

– Marketing & komunikace se zíkazníky

– Podpora v řízení chovu (nenahrazuje software pro řízení chovu)

• Podmínky:

– Jednoduchost (intuitivní, vícejazyčný)

– Rychlost (doba odezvy, felixibilní)

– Spolehlivost (aktuální informace, uptime, helpdesk)



Očekávané výhody

Zlepšení ∆G

• Zvýšení genetického pokroku skrze zlepšení:

– Pracovního postupu

– Úrovně znalostí

• Zvýšení spokojenosti zákazníků (cenný nástroj pro chovatele)



Breeding Web – spuštění verze 1

Dnešní funkce:

• Zaměřené pro chovy InGene

– Nicméně: je možné použít i pro další typy chovů

• Hlášení:

– Seznam zvířat

– Inseminace

– Testace zvířat a odchov prasniček

– Připravená hlášení v PDF

– Balanced scorecards – monitoring šlechtění

• Přístupnost:

– Supports 7 languages (EN, ES, PT, NL, DE, NO, SV)

– Jsou k dispozici manuály a helpdesk



https://breedingweb.topigsnorsvin.com





























Další vývoj pro Breeding Web

• Rozšíření pro další typy chovů (GN, PN, CCPS)

• Rozšíření hlášení:

– Reprodukční data

– Podpůrné nástroje pro protokoly na GN/PN

• Nové funkce pro InGene:

– Chytrý připařovací plán

– Přizpůsobené selekční indexy

• Přístupnost:

– Další jazyky (brzy ruština)

– Vytvoření místních helpdesků (různé jazyky)



Zapamatujte si

• InGene pomáhá zvýšit genetický pokrok

• Zavedení protokolů pro šlechtění přispívá ke zvýšení přesnosti

• Nové technologie budou mít ještě větší vliv na zvýšení přesnosti a 

zrychlení genetického pokroku.

• BRW – služby a vztah s InGene zákazníkem jsou na vysoké úrovni

• To vše přispívá k dosažení našich ambicí:

Dodávat dvojnásobný genetický pokrok na komerční úrovni.



Děkuji Vám!


