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Minulý rok pořádala společnost Topigs Norsvin u příleži-
tosti 25. výročí své přítomnosti v regionu rozsáhlý odborný 
seminář. I v letošním roce proběhly inovace a změny v této 
neustále se rozvíjející společnosti.

Nová firma, původní filozofie
V únoru 2018 nazrál čas pro vytvoření obchodního zastoupení, které 
má základnu ve stále větším počtu zemí, aby mohla být provedena 
modernizace a organizační restrukturalizace pro zvýšení efektivity. 
Výsledkem bylo sloučení české a maďarské pobočky Topigs Norsvin. 
Ústředí nové společnosti se nachází v Herceghalomu, západně od 
Budapešti. Náš tým je tvořen odborníky z původních podniků i nově 
příchozími členy.

Ředitelem nové firmy je opět Gyula Simon. Opírá se o manažerský 
tým, který tvoří obchodní manažer Simon Amstutz, technický a od-
borný manažer Attila Kun, který má na starosti technickou podporu 
pro naše partnery a dále finanční a administrativní manažerka Irén 
Ajkay, která řídí administrativní chod organizace. Všichni ostatní ko-
legové pracují v jedné z těchto oblastí, i když práce některých z nich 
zasahuje do několika oblastí.

Nová firma se věnuje poskytování odborného poradenství a profe-
sionální podpory chovatelům prasat v regionu, aby partneři společ-
nosti Topigs Norsvin dokázali efektivně produkovat vepřové maso  
s minimálními náklady. Plnit tento závazek a poskytovat odborné 
zázemí by nebylo možné bez odpovídajícího sortimentu produktů.

Závazek k úspěchu - TN70
Prasnice TN70 byla uvedena na trh v tomto regionu v průběhu 
uplynulých let. Tyto užitkové prasnice, jak také tvrdí slogan, jsou 
„tím nejlepším z obou světů”. Toto tvrzení se vztahuje nejen ke sku-
tečnosti, že prasničky produkujeme křížením nejlepších mateřských 
linií společností Topigs a Norsvin, ale také vyjadřuje fakt, že prasni-
ce kombinují vynikající reprodukční a mateřské vlastnosti. Navíc je-
jich potomstvo dosahuje vynikajících výsledků ve výkrmu, výborné 
konverze krmiva a skvělé zmasilosti. Kromě všech těchto pozitiv sni-
žují prasnice TN70 díky své robustnosti a také selekci na nižší mor-
talitu prováděné důsledně po dlouhou dobu, úhyn, a to velmi vý-
razně v porovnání s jinou genetikou. Výsledkem je značné zlepšení 
nejen v počtu jatečných zvířat na prasnici, ale také v celkovém vyu-
žití krmiva. Tyto charakteristiky umožňují našim partnerům, kteří vy-
užívají prasnice TN70, snížit náklady na produkci výkrmových pra-
sat. Proto není překvapením, že naši partneři nazývají prasnici TN70 
„prasnicí 21. století”.

Kvůli značnému rozšíření onemocnění prasat, která vedou k ob-
rovským finančním ztrátám, se dnes klade větší důraz než kdykoliv 
předtím na zavedení uzavřeného obratu chovu (InGene). Na far-
mách produkujících prasničky TN70 skrze šlechtitelský program 
InGene jsou výsledky užitkovosti vepřů a vyřazených prasniček, 
získané jako vedlejší produkt při odchovu chovných prasniček,  
výrazně lepší, což vede k významnému zvýšení příjmů chovatelů  
a snižuje nákladovou cenu produkce prasniček. 

Bez dobrého kance nejsou výsledky
Na rozdíl od ostatních šlechtitelských firem nabízí Topigs Norsvin 
několik otcovských linií kanců, které se navzájem velmi liší. Díky 
širokému spektru si všichni naši partneři mohou vybrat konkrétní 
produkt, který nejlépe odpovídá požadavkům jejich trhu a speci-
fickým podmínkám jejich farmy. K reprodukčnímu materiálu těch-
to finálních kanců je možno dostat se několika cestami – od poří-
zení kanců na leasing po nákup inseminačních dávek. Topis Nor-
svin Central Europe disponuje největší sítí inseminačních stanic  
v regionu. Tato síť nejenže poskytuje mnoho kanců vynikající ple-
menné hodnoty, kteří produkují semeno v inseminačních stanicích 
akreditovaných AIM Wordwide, ale také rozvinutou logistiku, kte-
rá koordinovaně zajišťuje, že se semeno pocházející od vhodných 
kanců dostane ke správným prasnicím ve správný čas. Vše je ga-
rantováno díky naší vlastní flotile vozidel a našemu týmu zkuše-
ných řidičů.

Know-how
Vynikající produkty samy o sobě nemohou přinést očekávané  
výsledky, pokud nejsou spojeny s odbornými znalostmi a zkuše-
nostmi. V Topigs Norsvin si to plně uvědomujeme, proto klade-
me velký důraz na odborné školení lidí pracujících na partner-
ských farmách a zodpovědných za výsledky. Kromě těchto pravi-
delných kurzů také pomáháme při sdílení a získávání know-how 
pomocí tištěných a elektronických interaktivních materiálů,  
které jsou dostupné na internetu, s cílem dosáhnout dobrých vý-
sledků v chovu. Existují například programy Feeding Monitor (výživa  
a krmení prasnic a prasat ve výkrmu), které zajišťují optimální  
krmení, dále program Pigsis zaměřený na optimální načasování  
v rámci reprodukce. Organizujeme také webináře na spoustu  
různých témat. Díky mimořádně komplexní šlechtitelské a odbor-
ně konzultační práci získala naše firma vysoce prestižní oceně-
ní Animal Breeder, udělované na největší maďarské zemědělské  
výstavě v roce 2017.  

Topigs Norsvin Central Europe představuje 

harmonické souznění vynikajících
produktů a vysoké odbornosti
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Prasnice TN70 od společnosti Topigs Norsvin má lepší 
mateřské vlastnosti než prasnice F1 od společnosti DanBred. 
Obě prasnice produkují stejný počet odstavených selat na 
vrh, ale prasnice TN70 s nižšími zdroji. Toto je výsledek 
nezávislé studie provedené dánskou univerzitou v Aarhusu. 
Ta prokazuje silné stránky prasnice TN70 společnosti 
Topigs Norsvin, které jsou vidět na mnoha farmách po celém 
světě.

Selata prasnice TN70 mají v průměru o 264 gramů větší porodní 
hmotnost, což je činí silnějšími a snižuje se riziko podchlazení. 
Navíc mají prasnice TN70 dostatek struků k tomu, aby krmily své 
potomky, čímž mají prasata větší šanci na přežití a řádný vývoj. To 
vše vede k vyšší hmotnosti při odstavu. Hmotnostní rozdíl byl 1,2 
kg nebo 8  %, což má pozitivní vliv na výkon ve výkrmové fázi. 

Tento výzkum byl prováděn na venkovních ekologických chovech, 
kde věková hranice pro odstav je nejméně 7 týdnů.

Díky vynikajícím mateřským vlastnostem je prasnice TN70 schopna 
se o svoje selata sama dobře postarat. V důsledku toho je spotřeba 
mléčné náhražky mnohem nižší a není zapotřebí ani drahých 
postupů pro odchov selat, což vede ke snížení nákladů, vyšší 
efektivitě práce a lepšímu welfare zvířat.

Společnost Topigs Norsvin byla první šlechtitelskou organizací,  
která zavedla ve svém šlechtitelském programu selekci na přeži-
telnost selat. Naší vizí je prasnice, která dokáže sama odchovat 
velký počet vysoce kvalitních selat.

DÁNSKÝ VÝZKUM: 

PRASNICE TN70 JE LEPŠÍ MATKA
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Vzrušující časy
Chovatelský svět vstupuje do nové éry. Editace genů a další nové technologie 
nabízejí převratné možnosti. Časy se mění také díky rostoucímu tlaku 
společnosti na trvalou udržitelnost živočišné výroby a šetrný přístup ke zvířatům. 
Naše odvětví čekají velké změny.

Musím říci, že dnes zažíváme v technologicky vyspělém obo-
ru genetiky prasat vzrušující časy. Technologie se vyvíjejí stá-
le rychleji a stoupají investice do výzkumu a vývoje. Dochází 
ke stále větší konsolidaci sektoru šlechtění prasat.

Poté, co během krátkého období došlo k všeobecnému za-
vedení genomické selekce, vstupuje šlechtitelský svět do éry 
editace genů a nových reprodukčních technik. Možnosti 
zlepšování geneticky podmíněných vlastností rostou geome-
trickou řadou. Proto musíme důkladně přemýšlet, kterými 
směry se ubírat při stanovování cílů v rámci našeho šlechti-
telského programu.

Učinili jsme velký krok vpřed tím, že jsme vybudovali Delta 
Canada, naše nové zařízení pro testování kanců poblíž ka-
nadského Winnipegu. Vytvořili jsme tak šlechtitelskou infra-
strukturu pro budoucnost. Investovali jsme také do odděle-
ných stájí pro odchov selat a nového nukleového stáda, po-
stavených v blízkosti kanadské testační stanice. Toto nové 
šlechtitelské zařízení se stává důležitým hnacím motorem 
našeho úsilí zdvojnásobit genetický pokrok v chovech našich 
zákazníků v nadcházejících letech.

Požadavky veřejnosti
Neustále vzrůstá tlak spotřebitelů na produkci zdravého vep-
řového masa trvale udržitelným a šetrným způsobem. Tyto 
požadavky jsme začlenili do našich šlechtitelských programů 
již před mnoha lety.

Společenský tlak na omezení negativního dopadu produkce 
prasat na životní prostředí a zlepšení welfare zvířat neustále 
roste a rozvíjí se. Aby prasata prospívala v moderních systé-
mech chovu, musí být robustní a silná. Důležité je to nejen 
pro efektivitu výroby, ale také pro zajištění welfare zvířat  
a bezpečnosti potravin. Robustní prasata jsou zdravá a ne-
potřebují antibiotika, aby se dokázala vyrovnat s prostředím, 
ve kterém žijí.

Cílem společnosti Topigs Norsvin je vyvážené šlechtění. 
V  našem jazyce to znamená, že každé sele je odchováno 
svou vlastní matkou. Námi šlechtěná genetika je vhodná pro 
skupinové ustájení a porody ve volných porodních boxech. 
Také to znamená, že naše zvířata mají dobrý zdravotní stav  
a dosahují vysoké efektivity v široké škále podmínek chovu.
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Odvětví se mění
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Ovšem naše v praxi prověřená koncepce celkové efektivity krmiva, která 
posuzuje efektivitu využití krmiva za celý produkční cyklus, je také 
zásadně důležitým faktorem v  omezování dopadu chovu prasat na 
životní prostředí. Klíčem k úspěchu je zde nízká mortalita.

Odvětví se mění, ale naše genetické linie se také neustále vyvíjejí. 
Společnost Topigs Norsvin má v této hře náskok. Naším posláním je co 
nejlépe sloužit zákazníkům, dnes i v budoucnu.

Hans Olijslagers
Technologický manažer



Genomika a zahrnutí údajů o genotypu 
do našich genetických analýz je v  po-
sledních deseti letech pro náš vědecký 
tým žhavé téma. Nyní již tyto údaje na-
plno využíváme a naší odměnou je 
zrychlení genetického vývoje. Výzva 
pro tým pracující s  genomickými daty 
je nyní najít způsob, jak tyto informace 
každodenně využívat, protože do bu-
doucna se znalosti i technologie budou 
rozvíjet a náklady na jejich vyžití se bu-
dou snižovat.

Plodnost prasnic
Náš výzkum se také snaží vyhledávat a řešit 
nové problémy. Dá se říci, že další překáž-
kou, kterou bude potřeba překonat, bude 
zlepšení plodnosti prasnic. Elitní kanci mo-
hou produkovat mnoho potomků, ale na-
proti tomu naše nejlepší prasnice stále ještě 
přispívají kvalitě příštích generací velmi 
málo, bez ohledu na velké pokroky v růstu 
velikosti vrhů. 

Před dvěma lety jsme v řadě zemí přesuno-
vali embrya mezi populacemi. Odběr se 
provádí chirurgicky, ale implantaci lze pro-
vést i bez chirurgického zákroku s použitím 
katétru podobného tomu, který se používá 
pro umělé oplodnění. Zvládnutí a zdokona-

lení těchto technik je nutné, aby nové  
technologie jako editace genů mohly projít 
celosvětovým testováním, i když diskuse  
o tom, zda provádět testy na zvířatech 
nebo buněčných kulturách stále ještě není 
u konce. 

U lidí a skotu se reprodukční techniky jako 
odběr vajíček, jejich zrání a oplodnění in  
vitro staly již běžnou praxí. Tyto techniky 
rozvíjíme společně s  prací na zárodcích, 
abychom dosáhli toho, že plodnost prasnic 
nebude omezovat naše pokroky v genetice. 

Nedávné výzkumy raného vývoje zárodků 
přinesly zajímavé výsledky týkající se dů-
sledků selekce a základů embryotransferu. 
Také zdůrazňují nové vlastnosti, které doká-
žeme měřit za účelem zlepšení genetického 
pokroku našich šlechtitelských cílů, tématu, 
kterým se zabývají všechny naše šlechtitel-
ské platformy. 

Atlas prasat a další výzkum
Na základě výsledků rozsáhlé práce s tech-
nologií CT skenování v Norsku byl sestaven 
kompletní atlas těla prasete, tak detailní,  
že poskytuje možnost identifikovat nové, 
důležité vlastnosti. Zabýváme se i tématem 
mikrobiálních populací trávicího traktu  

By Egbert Knol, PhD
Research Director
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prasat. Nyní vidíme náznaky toho, že v  budoucnu 
bude možná potřeba genotypizovat nejen zvířata, 
ale i jejich mikrobiom. To bude pro realizační tým 
představovat novou, významnou výzvu. 

V  tomto Journalu také najdete článek o výhodách 
přesného zaznamenávání skóre tělesné kondice 
v nukleovém chovu. Zároveň využíváme nejnovějších 
technologií i pro zlepšení našich odhadů pro stávají-
cí vlastnosti, jako je například obsah vnitrosvalového 
tuku, které zlepšují efektivitu v chovech našich zákaz-
níků a kvalitu jejich produktů.

Celkově je kladen důraz na význam spolupráce mezi 
mnoha různými vědeckým platformami a našimi glo-
bálními výzkumnými partnery za účelem dosažení 
společného cíle – rychlejšího genetického pokroku 
pro vyšší ziskovost produkce vepřového masa.  
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Milníky šlechtitelského programu
Společnost Topigs Norsvin je špičkou v oboru šlechtění prasat. Jako první vyvíjíme nové techniky 
a zavádíme inovace. Je tomu tak dnes, bylo tomu tak i v minulosti. Díky dlouholeté inovační práci jsme 
dnes světovou jedničkou v genetice prasat. Na těchto stránkách naleznete nejdůležitější momenty naší 
historie.

1991
IFIR
Zahájili jsme záznam individuálního 
příjmu krmiva (IFIR) u kanců ve 
skupinovém ustájení. Tím se zvýšila 
přesnost selekce na efektivitu využití 
krmiva, která vedla k rychlejšímu 
genetickému pokroku u výkrmových 
vlastností kanců.

1992
SPF šlechtění

Vytvoření šlechtitelských populací  
prasat Topigs Norsvin se zdravotním 
statusem SPF (prostých specifických 

patogenů) ve Francii a v Kanadě 
prostřednictvím porodů císařským  

řezem. Tyto nukleové chovy s vysokou 
úrovní zdravotního stavu nám umožnily 

rozšířit naši genetiku a genetický 
pokrok do mnoha zemí světa.

BLUP a selekce na plodnost
Individuální model BLUP pro odhad  

více vlastností byl začleněn do výpočtu 
plemenné hodnoty. Tento významný 

pokrok ve šlechtění prasat umožňoval 
predikovat plemennou hodnotu se  

stále vyšší přesností a selektovat také  
na vlastnosti s nízkou dědivostí, jako  

je plodnost a přežitelnost. Velikost  
vrhu, počet struků a další vlastnosti  

se podstatně zlepšily.

1994
Program CCPS
Zahájení programu CCPS (kombinovaná 
selekce kříženců a čistokrevných 
jedinců). Údaje o užitkovosti křížených 
zvířat v užitkových chovech se používají 
pro predikci plemenných hodnot 
čistokrevných zvířat v genetickém 
nukleu. Využití těchto dat umožňuje 
zlepšit přesnost selekce a zohlednit 
interakci mezi genotypem a prostředím.

1998
Vymýcení halotanového genu

Gen podmiňující citlivost na halotan neboli stresový gen 
způsobující špatnou kvalitu masa byl úspěšně 

eliminován ze všech mateřských a otcovských linií. 
V tomtéž roce byl přehodnocen program hodnocení 

kvality masa a jatečně upraveného těla v Norsku. Tyto 
změny výrazně zlepšily kvalitu masa našich zvířat.

2001
Protokol vážení selat

Začátek individuálního vážení všech selat po narození a/nebo  
ve 21 dnech věku. Tento unikátní protokol zahrnuje sběr dat  

nejen o porodní hmotnosti, ale i o počtu struků, náhradní  
prasnici, datu a příčině úhynu jednotlivých selat. V následujících 

letech byl program rozšířen na více než 700 000 individuálně 
vážených selat za rok. Jedná se o jedinečný program selekce  
na porodní hmotnost, mateřské schopnosti, produkci mléka, 

kvalitu struků a vitalitu selat, který nemá ve světě obdoby.



2008
Delta a technologie CT
V Norsku zahájila svůj provoz testační stanice kanců Delta. 
Jednou z inovací, které Delta využívá, je vyšetření všech 
testovaných kanců počítačovou tomografií (CT). Technologie 
nabízí nebývalou přesnost fenotypizace na vlastnosti kvality 
jatečného těla. Také umožňuje vyšetření a selekci na nové 
vlastnosti, jako je například osteochondróza. V Deltě 
podstoupí CT skenování na 3 500 kanců ročně.

2009
Kančí zápach
Topigs Norsvin začíná se selekcí proti kančímu zápachu. 
Jsme prvními, kdo tuto selekci provádí za použití 
informací z DNA, hodnocení lidským nosem a 
laboratorních analýz tukové tkáně. Výskyt kančího 
zápachu u prasat ve výkrmu se snížil až o 60 %.

2012
Genomická selekce

Genomická selekce, která využívá informace z DNA pro 
výpočet genetických vztahů mezi zvířaty, byla zařazena do 

našeho šlechtitelského programu. Genomická selekce 
poskytuje v okamžiku selekce mnohem vyšší přesnost 

výpočtu plemenné hodnoty. Umožňuje také šlechtění na 
nové znaky, na které by se jinak šlechtilo obtížně, jako 

kvalita produktu a odolnost vůči onemocněním.

2018
Delta Canada

Otevřením centrálního testačního zařízení v Kanadě, 
využívajícího IFIR (záznam individuálního příjmu krmiva)  

a CT, se zrychlí genetický pokrok. Delta Canada je 
 dvakrát  větí než Delta v Norsku.

2014-2018
Rozšíření populací šlechtitelských chovů  

a genotypizačního programu.

2004
Expanze SPF chovů
V roce 2004 začal běžet program s cílem 
pozvednout zdravotní stav všech 
nukleových stád na úroveň Topigs 
Norsvin SPF prostřednictvím císařských 
řezů.  Byl tak zahájen program 
internacionalizace genetického nukleu

2005
Technologie LMS

LMS (Live Muscle Scanning) – měření svaloviny  
u živých zvířat - bylo zavedeno u všech linií. 

Ultrazvukovou technologií se měří výška hřbetního 
tuku a svaloviny na živých zvířatech. To umožnilo 

změřit tyto parametry u selekčních kandidátů 
k použití ve šlechtitelském programu 

o mnoho přesněji a vedlo ke kvalitnější selekci  
a výraznějšímu genetickému zlepšení  

u výkrmových vlastností.

Rozšíření IFIR
Program IFIR (registrace individuálního příjmu 

krmiva) se rozšířil na 20 000 čistokrevných  
a křížených zvířat ročně.

2006
Hodnocení kvality masa pomocí NIRS
Pro hodnocení kvality masa byla zavedena blízká 

infračervená spektroskopie (NIRS), která poskytuje 
vyšší přesnost měření vnitrosvalovéhov tuku (IMF). 

Technologie NIRS také umožnila měřit nové 
vlastnosti, jako je kvalita tuku a profil 

mastných kyselin.



Tale Marie Karlsson, Ph.D.
vědkyně

„Skóre tělesné kondice 
a otlaky lopatek měřené 
na první paritě geneticky 
korelují s dlouhověkostí.“

Šlechtění na vyšší 
dlouhověkost prasnic

Pořízení chovné prasničky představuje významnou investici do 
budoucna pro všechny chovatele prasat na světě. Předchozí studie 
ukázaly, že prasničky na sebe začínají vydělávat až na třetím vrhu, 
samozřejmě v závislosti na podmínkách trhu. Zvířata, o která přijdou 
dříve, stojí chovatele peníze.

Jak tedy společnost Topigs Norsvin zajišťuje, aby zakoupená 
prasnička byla pro chovatele investicí s dobrou návratností, 
neopustila stádo předčasně a neznamenala finanční ztrátu? 
Touto otázkou se zabývá norská vědkyně Tale Karlsson-
Drangsholt.

Dlouhověkost prasnic, délka života chovných zvířat v pod-
mínkách užitkového chovu, je vlastností, která se obtížně 
zlepšuje prostřednictvím konvenční genetické selekce, kte-
rou provádějí šlechtitelské firmy. Je to proto, že uskutečnění 
šlechtitelského programu vyžaduje velmi vysokou úroveň 
obnovy nukleového stáda. Jen velmi málo prasnic v nukleu 
se proto využívá déle než do druhé parity, neboť se obvykle 
brzy nahrazují mladšími zvířaty s vyšším indexem. Díky této 
vysoké obnově stáda, která není běžná v  užitkových cho-
vech, často není známa potenciální dlouhověkost prasnic.

Propojení dat
Aby překonala tento problém, použila Tale data z pěti stád 
ve Finsku, Španělsku a USA, kde byly přesně zaznamenává-
ny úhyny prasnic. Pro studii byly také vytvořeny dvě specific-
ké vlastnosti související s dlouhověkostí – přežití do druhé 
parity a přežití do páté parity. Dále byla tato data propojena 
s dalšími vlastnostmi, které se měří v nukleovém stádě, jako 
je skóre tělesné kondice a otlaky lopatek.

Ztráty úhynem u prasnic významně ovlivňují dlouhověkost. 
Zkoumaný soubor dat ukázal, že maximum úhynů prasnic 
nastává okolo prvního porodu a odstavu. Pro výzkumníky to 
nebylo překvapením, protože tyto události jsou pro prasnici 
velkou zátěží. Počáteční genetické analýzy však nebyly příliš 
slibné, neboť se potvrdila jen velmi malá genetická variabili-
ta v úhynech prasnic. Naproti tomu vlastnosti dlouhověkos-
ti byly v  tomto ohledu příznivější a genetika zřejmě hraje 
v přežití do páté parity větší roli.
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Tale vysvětlila, proč tato dvě kritéria (ztráty 
úhynem a přežití do 5. parity) dávají tak 
rozdílné výsledky. Úhyn prasnice byl totiž 
zaznamenán pouze tehdy, když k  němu 
došlo přímo na farmě. Mnozí chovatelé ru-
tinně vyřazují horší prasnice víceméně 
v počátcích jejich produktivního života na 
konci laktace. Tato vyřazená zvířata nejsou 
zaznamenána jako ztráty úhynem. Nicmé-
ně jsou zahrnuta do údajů o přežití do páté 
parity, proto je tento parametr pro chova-
tele mnohem relevantnější.

Velký zájem vědců vzbudily výsledky z hle-
diska otlaků lopatek a skóre tělesné kondice, 
zjištěné v nukleovém stádě. „Skóre tělesné 
kondice a otlaky lopatek měřené na první 
paritě korelují geneticky s  dlouhověkostí. 
Zejména skóre tělesné kondice měřené 
v nukleových stádech v Norsku má vysokou 
korelaci s  dlouhověkostí v  užitkových  
chovech v jiných zemích“, zdůrazňuje Tale 
„a to je velmi dobrá zpráva“, dodává.

Tělesná kondice ve šlechtitelském cíli
Výše uvedené výsledky znamenají, že šlech-
tění na skóre tělesné kondice v nukleovém 
chovu má příznivý dopad na celoživotní 
užitkovost prasnic v komerčních chovech po 
celém světě. Skóre tělesné kondice je proto 
zahrnuto ve šlechtitelském cíli u mateřských 
linií Topigs Norsvin. Proto si zákazníci spo-
lečnosti Topigs Norsvin mohou být jisti,  

že selekční strategie používané v  nukleo-
vých stádech, které zahrnují skóre tělesné 
kondice, jim zajistí dlouhodobou návratnost 
investic do chovných prasniček v užitkovém 
chovu, bez ohledu na to, v které části světa 
se jejich chov nachází.

„Šlechtění na skóre tělesné kondice v nukleu 
má příznivý dopad na celoživotní užitkovost prasnic 
po celém světě.“
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Skupina Žito je předním výrobcem 
vepřového masa v  chorvatském 
regionu Slavonie. Ročně produku-
je, poráží a zpracovává asi 167 000 
prasat. Společnost nedávno inves-
tovala do moderního vybavení na 
zpracování vepřového masa a vý-
robu šunky.

V malé vesničce Čepin nedaleko Osi-
jeku v  severním Chorvatsku vyrostly 
čtyři nové rozlehlé budovy. Všechny 
čtyři jsou stejně velké a zarovnané 
vedle sebe. Probíhá v nich zpracová-
ní masa prováděné skupinou Žito  
a tvoří tak koncový článek produkč-
ního řetězce skupiny. V jedné budo-
vě se vyrábí sušené maso, v druhé sa-
lámy, ve třetí sušená šunka a čtvrtá je 
balírna. Jednalo se o největší investi-
ci v  regionu za posledních několik 
desetiletí.

Když procházíme jednou z  budov – 
tou, v níž se vyrábí šunka – jasně vi-
díme, proč ji společnost Žito ráda 
ukazuje svým návštěvníkům. Je čis-
tá, nová, velká a téměř plně auto-
matizovaná. Šunky zde visí v řízeném 
prostředí a zrají do své delikátní chu-
ti. Proces sušení se řídí automatic-
ky. Šunky z  věšáků sundávají roboti.  
Automatizované vozíky převážejí šun-
ku do a ze skladů s plně řízeným pro-
středím. 

Dobro je dobré
Dobro je značka sušeného masa 
z  produkce skupiny Žito. Chorvatský 
výraz „dobro“ znamená něco jako 
přínos nebo dobré vlastnosti. Je to  
i součást národního pozdravu: ‘Dob-
ro došli!’ Zde to znamená „dobře“. 
Značka Dobro je tedy synonymem 
dobré práce, důvěry a vysoké kvality. 
Dobro také odkazuje na Slavonii, regi-
on, kde má skupina Žito sídlo a kde se 
šunka této značky vyrábí.
 
Zahájení výroby ušlechtilé šunky  
a dalších produktů z vepřového masa 
byl logický krok k završení sledovatel-
nosti výrobků skupiny Žito a doplně-
ní jejího výrobního řetězce. Mato Bo-
žić, člen představenstva skupiny Žito 
říká: „Cílů těchto investic je víc. Jed-
ním z nejdůležitějších je tvorba přida-
né hodnoty. Nejen pro skupinu Žito, 
ale také pro celý region. Naše investi-
ce stimuluje chorvatský vývoz a snižuje 
závislost na dovozu vepřového masa.“

Zdravé a přírodní
Produkty značky Dobro jsou zdravé  
a přírodní; neobsahují umělá barvi-
va, příchutě ani jiná aditiva. Produk-
ty nejsou uzené, jak je v Chorvatsku  
i jiných zemích regionu běžné, a tu-
díž neobsahují potenciálně karcino-
genní látky vznikající z procesu uze-
ní. Dokonce i soli se používá polovi-
na běžného množství. Sůl podtrhu-
je skutečnost, že se jedná skutečně  
o chorvatský produkt, protože po-
chází z Jaderského moře. 

To vše je v souladu se světovými tren-
dy. Ukazuje to na ambice skupiny Žito. 
Produkce je totiž určena nejen pro 
místní trh, ale i pro Německo, Rakous-
ko a další země Střední a Západní Ev-
ropy. Budoucím cílem produktů Dob-
ro jsou i trhy zámořské. 

Skupina Žito chce vyrábět zdra-
vé a kvalitní masné výrobky vychá-
zející z  tradic výroby masa v regio-
nu Slavonie, světoznámých receptur  
a využití nejmodernějších technolo-
gií a genetiky Topigs Norsvin, TN70, 
TN Talent a Norsvin Duroc. Peri-
ca Bičvić, vedoucí oddělení produk-
ce vepřového masa, uvádí: „Jde o víc 
než jen o výrobky. Vážíme si partner-
ství se společností Topigs Norsvin, 
oceňujeme způsob, jakým posky-
tuje podporu, dělí se o své znalosti  
a technologie, a vyvíjí nové produk-
ty. Způsob jejich práce nám vyhovu-
je. Všechno se dělá pro zvýšení pro-
dukce našich chovů.“

Jako všude je hlavní pozornost věno-
vána konverzi krmiva a denním pří-
růstkům hmotnosti. Avšak společně 
se zpracováním se také dbá na kvali-
tu masa, kde je důležitý zejména nit-
rosvalový tuk. Výkrm prasat do150 
kg vyžaduje efektivní krmení, ale je 
také důležité najít správnou rovnová-
hu mezi náklady výroby a kvalitou po-
třebnou pro sušené masné výrobky.

12Journal říjen 2018



O skupině Žito
Skupina Žito Group je vedoucí silou zemědělské produkce a potravinářského průmyslu v chorvatském regionu Slavonie. V době svého 
založení v roce 1992 měla dva zaměstnance. Dnes zahrnuje 29 firem a zaměstnává 1 500 lidí. Její roční zisk činí přes 300 milionů euro. 
Společnost vlastní 20 tisíc hektarů orné půdy a dalších 60 tisíc hektarů si pronajímá. Vlastní sklady zrnin a dokáže produkovat 80 tisíc tun 
krmiv ročně. Zabývá se také chovem dojnic, masného skotu a produkcí vajec. Žito také produkuje cukr, mouku, rostlinné oleje  
a bioplyn.

Jednou z nejdůležitějších činností je chov prasat. Skupina Žito vlastní rozmnožovací chov s 850 prasnicemi a 6 užitkových chovů, kde 
je celkem 6 100 prasnic. Ročně jejich farmy produkují zhruba 100 000 jatečných prasat. Smluvní chovy produkují asi 67 000 jatečných 
prasat za rok. Porážená zvířata jsou zpracována na masné produkty v závodech vlastněných skupinou Žito, které jsou 
v provozu od poloviny roku 2016. Všechny podniky produkující vepřové maso se nacházejí v okruhu 90 kilometrů. V roce 
2018 bude dobudován nový rozmnožovací chov pro 850 prasnic. 
Více informací o Žito Group naleznete na: zito.hr/en
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Transparentnost a vysledovatelnost
Žito Group je integrace. Sdružuje pěstitele kukuřice  
a pšenice, míchárny krmiv, chovy prasat, porážky a zpraco-
vatelské podniky. Díky tomu je možné dovést k dokonalosti  
každý krok výroby až po konečný výsledek – vysoce  
kvalitní výrobky z vepřového masa.

Dnes jsou v provozu i poslední články produkčního řetěz-
ce, kterými jsou zpracování, marketing a prodeje masa  
a masných výrobků. Zákazník má možnost získat informace  
o tom, odkud vepřové, které kupuje, pochází. Může si 
pomocí mobilního telefonu oskenovat QR kód na obalu.  
Objeví se webová stránka, kde jsou uvedeny farmy, 
jež vyprodukovaly suroviny pro krmné směsi, míchárna  
krmiv, příslušný chov prasat a také zpracovatelský závod. 

Vše je doplněno odkazy na Google Maps, fotografiemi 
a vysvětlením jednotlivých kroků výroby. Tak je zaručena 
maximální transparentnost a vysledovatelnost, což posilu-
je renomé značky.

Mato Božić říká: „Vysledovatelnost v rámci naší skupiny 
umožňuje podrobný monitoring veškerých procesů  
a kontrolu surovin. Díky tomu je snazší udržet vysokou 
úroveň kvality. Dokážeme být naprosto transparentní 
vůči našim zákazníkům, snažíme se rozvíjet trvale udrži-
telné podnikání. S oblibou říkáme, že víme vše o kaž-
dém praseti, a navíc máme přehled o tom, jaká krmiva 
dostávalo. Věříme, že je to podmínkou produkce prvot-
řídních výrobků.“  

Zoltán Szobolevszki
Manažer marketingu a prodeje

Dopady vstupu do EU
V roce 2013 se Chorvatsko stalo členem Evropské unie. Tato změna měla velký 
dopad na produkci prasat v mnoha směrech. Dovoz čerstvého masa z jiných 
zemí se podstatně zvýšil a bylo prodáváno za nižší ceny než místní produkty.  
To vedlo k poklesu poptávky po jatečných prasatech. Mato Božić vysvětluje: 
„Chovatelé investovali spoustu peněz, aby splnili nařízení EU, ale vstup do Unie 
jim nepřinesl očekávané výhody, jejich zisky klesaly.“ Podniky byly nuceny snížit 
výrobní náklady, aby přežily. Porážky, zejména ty menší, se zavíraly, protože  
nedokázaly konkurovat levnějšímu dovozu. Důsledkem je nynější situace, kdy  
se vepřové maso dováží a vyvážejí se živá prasata.
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Maďar Zoltán Szobolevszki je manaže-
rem marketingu a prodeje společnosti 
Topigs Norsvin Central Europe. Zodpo-
vídá také za prodej a vztahy se zákazní-
ky ze skupiny Žito. „Uvědomujeme si, 
že společnosti, jako je Žito, mají vysoké 
nároky na odbornost, nové produkty  
a nové technologie. Potřebují je dále 
rozvíjet a budovat si jedinečnou pozici 
na trhu. Naše firma Topigs Norsvin je 

pro ně dokonalým partnerem. Jsme 
inovativní a máme rozsáhlé odborné 
znalosti. Navíc se jim líbí skutečnost, že 
jsme aktivní po celém světě. Díky tomu 
Topigs Norsvin získává zkušenosti, 
nové poznatky a nové technologie  z ce-
lého světa. Vyhodnocujeme je  a sdílíme 
s našimi zákazníky k jejich prospěchu,“ 
uvádí Zoltán.



Pigbase, šlechtitelská databáze společnosti Topigs Norsvin, nyní 
obsahuje data více než 40 miliónů plemenných prasat. Pigbase 
shromažďuje údaje z nukleových chovů, užitkových farem a porážek. 
Také v  ní nalezneme data o genomice, měření kvality masa, CT 
vyšetření a dalších měřeních pomocí inovativních metod, které 
používáme ve výzkumu a v našem šlechtitelském programu.

Čtyřicetimiliónté zvíře vložené do databáze Pigbase je sele narozené 
v polovině března v kanadském podniku Calvern Farms, nukleovém chovu 
Topigs Norsvin. Ve společnosti Calvern Farms chovají otcovskou linii TN 
Tempo a jsou součástí nové šlechtitelské infrastruktury budované 
v kanadské Manitobě. Těžištěm tohoto systému je nová centrální testační 

stanice pro otcovskou linii TN Tempo a mateřskou Z-linii Delta Canada, 
jejíž provoz byl zahájen letos v létě.

Pigbase vzájemně propojuje šlechtitelské chovy Topigs Norsvin a vytváří 
tak jednu velkou populaci plemenných prasat. Celosvětově je v Pigbase 
zahrnuto více než 1 000 šlechtitelských chovů z více než 40 zemí. Díky 
tomu je možný rychlý genetický pokrok a jeho okamžité šíření mezi naše 
zákazníky na celém světě.  

40 MILIÓNŮ 
PRASAT V PIGBASE

Foto: Eric Penner a Cathy Penner z Calver Farms se čtyřicetimilióntým prasetem v Pigbase.
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Na čem pracujeme:

Vytvoření šlechtitelského 
programu budoucnosti
Na začátku spolupráce mezi společnostmi 
Topigs a Norsvin se sešla skupina geneti-
ků, vědců a lidí z  byznysu, aby definovali 
cíle genetického programu pro nově vytvo-
řenou firmu. Vznikly nové, ambiciózní plá-
ny a byl stanoven cíl zdvojnásobení gene-
tického pokroku.

Abychom těchto cílů dosáhli, investovali jsme 
hodně do šlechtitelské infrastruktury. Neméně 
důležitá je ale i práce, která stojí za návrhem 
našeho šlechtitelského programu.

Dnes má produkce vepřového masa mnohem 
mírnější dopad na životní prostředí než dříve. 
Vepřové maso je zdravější a relativně dostup-
nější pro spotřebitele než v minulosti. Genetický 
pokrok založený na selekci na vlastnosti, jako 
je efektivita krmiva a zmasilost, k tomu přispě-
ly. Nověji byly do selekčního programu přidá-
ny nové prvky, jako kvalita masa, welfare zvířat  
a vlastnosti související se zdravím zvířat.

Dostupné technologie se rozvíjejí rychle. Vize, 
jak je aplikovat a vytvořit přidanou hodnotu 
v produkčním řetězci vepřového masa, nabývá 
na významu. Počátkem roku 2018 byly pře-
hodnoceny šlechtitelské cíle v rámci společnos-
ti Topigs Norsvin. Informace z trhu, očekávání, 
zpětná vazba zákazníků a biologické mecha-
nismy, na nichž jsou založeny selekční vlastnos-
ti, byly také vzaty v úvahu.

Nové vlastnosti
V  selekčním indexu jsou zahrnuty dvě nové 
vlastnosti. Přirozeně se vyskytující variabilita  
rezistence vůči PRRS a nepřímé genetické vlivy 
na denní přírůstek. Základní kameny našeho 
šlechtitelského programu zůstaly nezměněny: 
maximální celková efektivita krmiva, vysokopro-
dukční prasnice s  nízkou pracovní náročností  
a vysoká zmasilost až do vyšších hmotností.

Nepřímý vliv genetiky na přírůstek

Znaky užitkovosti, jako je přírůstek, jsou ovliv-
něny prostředím a genetikou zvířat. Kromě 
genů má na užitkovost vliv také výživa, zdraví  
a teplota prostředí.

Dochází také ke vzájemnému ovlivňování užit-
kovosti mezi zvířaty ve skupině. Například cho-
vání jednoho zvířete může narušovat krmné 
chování jeho společníků v kotci, výsledkem je 
pokles přírůstku. Také se může stát, že někte-
rá zvířata mají pozitivní vliv na užitkovost ostat-
ních zvířat ve skupině.

Tento nepřímý vliv jednoho zvířete na přírůstky 
ostatních prasat ve stejném kotci lze odhado-
vat pomocí modelů, které používají data o růs-
tové užitkovosti a složení skupin v kotcích. Je 
také do určité míry dědičný. Výzkumy prokáza-

ly, že plemenná hodnota nepřímého genetic-
kého efektu pro přírůstek může zčásti vysvětlit 
poškozující chování, jako je okusování ocásků, 
které bývá pozorováno ve skupinových kotcích.

Topigs Norsvin tedy bere v úvahu i nepřímo dě-
dičné efekty, a tak dokáže efektivněji selektovat 
na lepší užitkovost a welfare zvířat.

„Chování ve skupině je dědičné. 
Můžete na něj šlechtit.“



Vytvoření šlechtitelského 
programu budoucnosti

Šlechtění na přirozenou rezistenci vůči PRRS

Onemocnění PRRS je považováno za nejnákladnější 
onemocnění prasat. K ekonomické závažnosti PRRS při-
spívá několik faktorů. PRRS může postihnout prasata ve 
všech produkčních kategoriích, obtížně se dostává pod 
kontrolu a v současné době neexistuje efektivní strate-
gie tlumení tohoto onemocnění.

Zdá se, že někteří jedinci i některá plemena čelí PRRS 
lépe než ostatní. V celogenomové asociační studii, kte-
rá kombinuje informace o genotypu s  informacemi o 
vlastnostech za účelem identifikace konkrétních oblastí 
chromozomů spojených s danou vlastností, byly identi-
fikovány oblasti genomu nebo části chromozomů, které 
souvisejí s napadením virem PRRS a přírůstky po infekci. 

Společnost Topigs Norsvin nedávno začlenila selekci  
na vyšší přirozenou rezistenci vůči onemocnění PRRS  
s využitím markeru WUR SNP do odhadu plemenné 
hodnoty. WUR SNP je genetický maker pro hlavní gen 
podmiňující přirozenou rezistenci vůči PRRS.

Několik studií prokázalo, že zvířata s  příznivým WUR  
genotypem jsou odolnější vůči PRRS díky nižší virové 
zátěži a vyššímu dennímu přírůstku i po infekci virem 
PRRS. To znamená, že prasata s příznivým genotypem 
lépe zvládla  infekci a zmenšil se celkový ekonomický  
dopad onemocnění.

Zahrnutí selekce na zvýšenou rezistenci vůči PRRS ve 
šlechtitelském programu Topigs Norsvin představuje 
přirozenou a snadno dostupnou strategii tlumení nej-
nákladnějšího onemocnění prasat na světě. Začleněním 
genotypu WUR SNP do šlechtitelského programu vy-
tvořil Topigs Norsvin účinný mechanismus obrany proti  
tomuto ekonomicky významnému onemocnění.

Společnost Topigs Norsvin nadále investuje do šlechtě-
ní na přirozenou rezistenci vůči konkrétním onemocně-
ním, jako je například PRRS, a také do celkové odolnosti 
vůči infektům. Díky tomu budou zvířata zdravější a posí-
lí se trvalá udržitelnost produkce prasat.
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A

A

B
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Rezistence vůči PRRS a šlechtění

WUR = genetický marker genu 
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B = dominantní 
a žádoucí alela tohoto 
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zvýšenou rezistenci vůči PRRS
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 Poradce Josef Giese klade důraz na osobní 

přístup k zákazníkovi, ale stejně tak považuje 
za důležitý i dobrý partnerský vztah s veterináři, 
obchodníky s prasaty a ostatními poradci.

Geise říká: „Navštěvuji rodinnou farmu 
Schoových jednou za čtyři týdny. Setkám se 
obvykle se Stefanem a Helmutem Schoovými, 
jejich veterinářem a výživářským poradcem. 
Na těchto schůzkách probíráme produkční 
záležitosti. Tato setkání považuji za jeden 

z  klíčů k  úspěchu chovatele. Úzká spolu-
práce mezi poradci je důležitá pro úspěšnost  
chovu.“

Prasnice TN70 vyhovuje požadavkům  
německého trhu. Je to nekomplikovaná  
prasnice s  nízkou pracovní náročností, jejíž  
potomstvo dosahuje vynikající kvality jateč-
ně upraveného těla. Je také v souladu s poža-
davky veřejnosti na trvale udržitelnou produkci,  
šetrnou ke zvířatům.

Josef Geise
Oborný poradce

Helmut a Stefan Schoovi mají v Beestenu (poblíž Osnabrücku na severozá-
padě Německa) farmu s  630 prasnicemi. Farma Schoových již dlouho  
spolupracuje se společností Topigs Norsvin. Začali téměř před 40 lety 
s prasnicemi Dalland a poté následovalo mnoho let s Topigs 20. V roce 
2016 přešli na prasnice TN70. Těch si velmi cení. Helmut Schoo říká: „Tyto 
prasnice produkují vysoké počty živě narozených selat ve vrhu a dovedou 
je až k odstavu.“

Prasnice jsou chovány ve čtyřtýdenním turnusovém provozu. Je zde cel-
kem 5 skupin prasnic. Nejenže lze vytvářet velké skupiny selat pro tržní 
produkci, ale také to znamená efektivní využití lidské práce, menší stres 
pro ošetřovatele a pracovní uspokojení. Lepší pracovní atmosféra význam-
ně přispívá k  výborným výsledkům, kterých rodina Schoových ve svém 
chovu dosahuje.

Efekt genetiky TN70 je patrný i na odchovně. Vysoká mléčnost prasnic a uni-
formní porodní hmotnost selat přinášejí dobrou uniformitu skupin odstave-
ných selat. Schoovi využívají krmný systém, který umožňuje, aby všechna  
selata přijímala krmivo ve stejnou dobu. Díky tomu je snadné všimnout si  
selat, která na tom nejsou dobře a udržet homogenitu skupin.  

Vyšší užitkovost s prasnicí

TN70

Schoo GbR
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27. června pořádala společnost Topigs Norsvin slavnostní  
otevření svého nového výzkumného centra Delta Canada. 
Oslavy se zúčastnilo téměř 1000 zákazníků a dalších partne-
rů. Delta Canada představuje významný krok v rozvoji spo-
lečnosti Topigs Norsvin,jako globálního dodavatele genetiky. 
Činnost centra bude usnadňovat a urychlovat naše dodávky 
nejmodernější špičkové genetiky našim zákazníkům zejména 
v USA a v Kanadě, ale také ve zbytku světa. První kanci budou  
z výzkumného centra dodáni na konci tohoto roku.

Hans Olijslagers, technický ředitel společnost Topigs Norsvin, 
říká: „Delta Canada zásadně urychlí genetický pokrok našich  
linií Z a TN Tempo. Je součástí dlouhodobé šlechtitelské strate-
gie Topigs Norsvin a bude významně přispívat k dosažení na-
šeho cíle, jímž je zdvojnásobení rychlosti genetického pokroku  
v nadcházejícím období.”

Naše nové výzkumné centrum se nachází v kanadské Manito-
bě. Při jeho výstavbě byly použity nejmodernější technologie, 
které poskytují vynikající welfare zvířat, nejvyšší úroveň biose-
kurity a minimální dopad na životní prostředí. Lokalita je izolo-
vána od jiných chovů prasat. Nachází se však v blízkosti letiš-
tě Winnipeg Richardson International Airport, což nám umož-
ňuje export kanců s vynikajícím zdravotním stavem a semene  
s nejvyšší genetickou hodnotou i našim zákazníkům mimo Ka-
nadu. Celková investice do tohoto zařízení činí 10 milionů euro.

V centru Delta Canada je ustájeno 2600 prasat. Bude zde testováno 7500 mla-
dých nukleových kanců otcovské linie TN Tempo a mateřské Z linie každý rok. Del-
ta Canada, stejně jako centrum Delta v Norsku, je vybaveno krmnými stanicemi 
IFIR, které umožňují individuální záznam příjmu krmiva, a CT skenerem, díky kte-
rému se složení jatečného těla, robustnost a kvalita masa budou zlepšovat rychleji 
a s vyšší přesností.  

Delta Canada
Nové výzkumné centrum

Výsledky v Norsku

Celostátní průměr denního přírůstku
přesahuje 1 000 gramů a úhyny poklesly
V roce 2017 překročil průměrný denní přírůstek u prasat ve výkr-
mu poprvé pomyslnou hranici 1 000 gramů. Počet odstavených se-
lat na prasnici a rok se zvýšil o jedno sele. Zároveň poklesly úhyny 
u odstavených selat i prasat ve výkrmu. Tohoto úspěchu bylo dosa-
ženo s téměř 100 % genetiky Topigs Norsvin.

Ingris, systém pro řízení chovů prasat v Norsku, ukazuje, že se průměrný 
denní přírůstek u prasat ve výkrmu zvýšil z 996 gramů v roce 2016 na 
1 019 gramů v roce 2017. 33 % nejlepších farem dosáhlo přírůstků přes 
1 100 gramů denně. Tyto farmy měly konverzi krmiva 2,59. Při této 
zvýšené užitkovosti byla mortalita 1,4 %, o 0,2 % nižší než v roce 2016.

O jedno sele na prasnici více, nižší úhyn
V roce 2017 bylo odstaveno o jedno sele na prasnici více než v roce 
2016. 33 % nejlepších chovů dosáhlo 29 odstavených selat na pras-
nici a rok. Počet narozených selat ve vrhu se zvýšil o 0,2. Zvýšení 
produkce nemělo negativní dopad na úhyny selat. Naopak, mortalita 
dokonce poklesla o 0,4 %, tedy na 11,7 %. Nesmíme zapomenout, že  

v Norsku se selata odstavují v 5 týdnech a na porodnách se používá  
výhradně volné ustájení prasnic.

 Tak vypadá nejmodernější vyvážené
 šlechtění Topigs Norsvin.

Výsledky norských chovů v roce 2017 ukazují, že i vyšší produkce 
může jít ruku v ruce s lepší robustností zvířat. Je vidět, že vyvážený 
šlechtitelský přístup společnosti Topigs Norsvin nese ovoce 
i přímo na úrovni farem.

V Norsku téměř všichni chovatelé prasat používají genetiku Topigs 
Norsvin. Výsledky v Norsku tedy přímo odrážejí schopnosti genetiky  
Topigs Norsvin. Norsko bylo jednou z prvních zemí, která začala 
používat prasnice TN70. V roce 2017 prasnice TN70 tvořily již 53 %  
z celkového stavu prasnic. Zdravotní stav jejich selat je vynikající,  
Norsko je prosté PRRS a mykoplazmových infekcí.
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TN70 - nová prasnice 
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Ziskovost ve 
výkrmu skrze 
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