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Genetika je  
základem chovu prasat 

bez krácení ocásků
Friedrich Wilhelm Temme se před pěti lety rozhodl, že přestane selatům zkracovat 

ocásky. První otázka, která nás napadne v souvislosti s rozhodnutím německého 
provozovatele rozmnožovacího chovu Topigs Norsvin v Borgholzhausenu poblíž 

Osnabrucku, zní: „Proč?“ Temme odpovídá otázkou: „A proč ne? Proč bychom měli 
selatům odstraňovat ocásky?" Přečtěte si příběh chovatele, který chce být již dnes 

připraven na budoucí požadavky zákazníků.
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U Friedricha Temmeho vidíme prasata s nezkrácenými, neporu-
šenými ocásky. Většina má ocas hezky zakroucený, některá svě-
šený. Chovatel září radostí z pohledu na tato nedotčená zvířata, 
když nám je ukazuje. „Moje prasata mi přinášejí radost a uspo-
kojení, “ říká.

PROVAZY
Další věc, kterou nevidíte v  každém chovu, jsou provazy pově-
šené nad kotci chovných prasniček. Provazy představují jakousi 
náhradu ocásků. Zvířata si s provazy neustále hrají a koušou do 
nich. Temme říká: „Zkoušel jsem s provazy kdeco, abych nalezl 
nejvhodnější způsob jejich použití. Zjistil jsem, že alespoň jeden 
provaz musí ležet na zemi a ostatní provazy visí volně nad kotci." 
Starší prasničky v odchovu mají k dispozici malé množství slámy. 
Zvířata se tak zabaví a neokusují si navzájem ocásky.

MYSLETE DOPŘEDU
Temme je přesvědčen, že prasata s nezkrácenými ocásky budou 
v brzké době realitou v Evropské unii. „Evropská legislativa již za-
kazuje krácení ocásků, ale každý využívá výjimky, která povoluje 
krácení v případě, že je to vhodnější pro zdraví zvířat. Záleží na 
politicích, kdy tato výjimka skončí. Chci také přispět k vyřešení si-
tuace a jako chovatel musím myslet na pět až sedm let dopředu," 
poznamenává.

DŮVĚRA V GENETIKU
Temme produkuje prasničky TN70 a  k  tomu chová čistokrevné 
prasnice Z-linie. U  čistých linií neprovádí krácení ocásků již pět 
let. „Věřím své genetice a svým prasnicím, že mají vhodný cha-
rakter pro produkci s nezkrácenými ocásky." V roce 2014, kdy na 
německý trh přišla Norsvin Landrace jako výsledek spojení spo-
lečností Topigs a  Norsvin, Temme také přestal zkracovat ocás-
ky u prasniček F1. Dozvěděl se, že v Norsku se ocásky nezkracu-
jí a genetika Norsvin Landrace je vyšlechtěna pro produkční sys-
tém, kde zvířata s nezkrácenými ocásky jsou standardem již po 
mnoho let.

ŽÁDNÉ STÍŽNOSTI
Temmeho zákazníci si kupují prasničky TN70 s  dlouhými ocás-
ky. Temme se doposud nesetkal s žádnou stížností. Nezkrácené 
ocásky nezpůsobují žádné problémy. Každý je překvapen a také 
rád, že se dá pracovat se zvířaty s nezkrácenými ocásky. „Prasni-
ce TN70 má přátelskou povahu", tvrdí Temme. „Genetický základ 
povah Z-linie a Norsvin Landrace se v TN70 spojil, a proto je tato 
prasnice vhodná pro produkci bez krácení ocásků."

FARMÁŘI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jednou z  vlastností zahrnutých ve šlechtitelských cílech Topigs 
Norsvin je chování prasnic. Tento vyvážený šlechtitelský přístup 
očividně funguje i pro chovatele Temmeho a jeho zákazníky.

Každý je překvapen i rád, 
že se dá pracovat s prasaty 

s nezkrácenými ocásky.

Temme však nepovažuje genetiku za jediný a základní předpoklad 
chovu prasat bez krácení ocásků. Důležitý je také přístup chova-
tele a řízení chovu. Chovatel musí mít vstřícný postoj, musí ho to 
bavit a uspokojovat. Temme říká: „Můj způsob práce opravdu vy-
žaduje více času, možná i hodinu denně navíc. Není to však pro-
marněný čas. Když jdu přidat slámu prasatům, rovnou je zkontro-
luji. Dělá mi radost procházet se stájí, kde vidím zdravá, produk-
tivní zvířata s nedotčenými ocásky." Třetím pilířem je prostředí. 
Zde přicházejí ke slovu výše zmíněné provazy a sláma, jakož i větší 
prostor pro zvířata a správně nastavené stájové mikroklima. Tem-
me uzavírá: „Genetika je v tomto ohledu snad nejdůležitější. Ne-
mohl bych pracovat tímto způsobem, kdyby moje zvířata nemě-
la tu správnou povahu."

Friedrich Wilhelm Temme Farma v Borgholzhausenu
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Středoevropské 
setkání AIM

Dne 28. března se v prostorách penzionu Nový Rybník v Obořišti 
konalo setkání zástupců firmy AIM Worldwide, firmy Topigs 

Norsvin Central Europe a majitelů a provozovatelů inseminačních 
stanic v České republice, Polsku a Slovinsku. Cílem setkání bylo 

seznámit účastníky s novinkami, které byly prezentovány na letošní 
mezinárodní konferenci AIM Worldwide ve Winnipegu v Kanadě.

Simon Amstutz, zástupce firmy Topigs Norsvin v České 
republice, přivítal účastníky a zároveň představil aktivi-
ty AIM Worldwide ve střední Evropě. V této oblasti je 
8 inseminačních stanic spolupracujících s AIM World-
wide, přičemž 3 z nich se nachází v České republice.

Informace o firmě AIM Worldwide a jejím poslání se 
účastníci dozvěděli přímo od ředitele této společnosti, 
Jana Sallevelta. Jedná se o dceřinou společnost firmy 
Topigs Norsvin, zaměřenou na produkci spermatu s cí-
lem optimalizovat reprodukci a přenos genů v chovu 
prasat. Na vlastních a partnerských inseminačních sta-
nicích AIM Worldwide je ročně produkováno více než 
13,5 miliónů inseminačních dávek, což z něj činí nej-
větší síť producentů kančího spermatu na světě. Speci-
alizuje se na služby a podporu managementu insemi-
načních stanic po celém světě. Výzkumný program 
společnosti AIM Worldwide se zaměřuje na vlastnosti 
kanců a prasnic, parametry kvality spermatu, ředidla, 
techniky inseminace a biologickou bezpečnost.

Vlado Vukovic, jeden z  auditorů společnosti AIM 
Worldwide, hovořil o mezinárodních výzkumech v ob-
lasti reprodukce prasat, které řešily například využití 
nanotechnologií. Výsledky výzkumu ukazují, že v bu-
doucnu bude možné separovat spermie na živé a mrt-
vé nebo detekovat bakterie a viry ve spermatu.

Péter Palásti, odborník na produkci inseminačních dá-
vek z Maďarska, představil výsledky z testování nové-
ho ředidla Solusem Bio+, které probíhá již od roku 
2015. Cílem tohoto výzkumu je prodloužení doby pře-
žitelnosti spermií a snížení použití antibiotik.

Poté se ujal slova opět Vlado Vukovic, který účastníky 
informoval o  technikách zjišťování subfertility, kvalitě 
embryí a možném vývoji asistované reprodukce v cho-
vu prasat. Přestože standardní analýza ejakulátu v la-
boratořích dokáže odhalit subfertilní kance, ne vždy je 
tato metoda stoprocentní a může se stát, že i kanec 
s  vyhovujícími parametry spermatu vykazuje nízkou 
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plodnost. Pro zvýšení přesnosti analýzy spermatu je nutné nalézt 
takové vlastnosti spermií, které nejsou při tradiční analýze zjisti-
telné. Jednou z možností, která se pro tuto analýzu nabízí, je 
průtoková cytometrie. Díky této analýze získáme o každé sper-
mii velmi cenné informace, jako například její velikost, tvar a ze-
jména index fragmentace DNA. Spermie, která obsahuje frag-
mentovanou DNA je stále schopna oplodnit oocyt, čímž konku-
ruje zdravým spermatickým buňkám. Toto oplodnění zahájí em-
bryonální vývoj, ale jakmile je DNA zygoty aktivována, poškoze-
ná DNA způsobí buď časnou embryonální mortalitu nebo naru-
šení embryonálního vývoje. Využití kanců s vysokou úrovní frag-
mentace DNA tedy vede k narození menších vrhů a snížení pro-
centa oprašenosti. Existuje ale možnost, že se díky detailní ana-
lýze tito kanci ani nedostanou do procesu produkce inseminač-
ních dávek.

Po obědě následovala prezentace o biosekuritě inseminačních 
stanic, přednášená Péterem Palástim, ve které se hosté dozvědě-
li, jaká jsou největší rizika, jak zvýšit bezpečnost stanice a  jak 
správně provádět očistu a dezinfekci vybavení stanice.

Na závěr popsal Jan Sallevelt nově připravovaný software pro in-
seminační stanice, tzv. AIM BoarPro software. Tento software by 
měl umět zpracovat veškerá data z inseminační stanice, přes evi-
denci kanců, parametry spermatu, objednávky inseminačních 
dávek až po inventář a  vyhodnocení ekonomiky stanice. Lze 
očekávat, že během let 2019/2020 se tento software začne vy-
užívat na všech inseminačních stanicích AIM po celém světě.
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SEMINÁŘ 
PRO CHOVATELE 

PRASAT 2019
Společnost Topigs Norsvin Central Europe uspořádala v letošním roce 
první semináře pro chovatelskou veřejnost 13. března v Němčicích 
v Čechách a 20. března ve Vémyslicích na Moravě. Semináře se 
zúčastnilo přes 60 hostů, nejen z řad chovatelů, ale také veterinárních 
lékařů, výživářů a plemenářů. 

Úvodní slovo patřilo Simonu Amstutzovi, který při-
vítal účastníky a seznámil je s programem. V první 
části své prezentace Simon Amstutz informoval 
o tom, jakým směrem se ubírá šlechtění prasat To-
pigs Norsvin. Při šlechtění mateřských linií je kladen 
důraz na vyvážené šlechtění, což v praxi znamená, 
že snahou je získat nejen vysoký počet narozených 
selat, ale zároveň i  vysoký počet selat odchova-
ných. Předpoklady, které vedou k dosažení dobrých 
výsledků a kterých lze dosáhnout šlechtěním, jsou 
vysoká porodní hmotnost selat a  jejich vyrovna-
nost, vysoký počet struků a dobrá mléčnost pras-
nic. Genetický potenciál prasnic, spolu s kvalitním 
managementem chovu a krmením vede k minima-
lizaci využívání kojných prasnic či umělého odcho-
vu. Ve druhé části prezentace se účastníci seznámi-
li s  aktuální situací afrického moru prasat nejen 
v Evropě, ale také v Asii a s dopady, které mohou 
kvůli nekontrolovatelné expanzi nastat. Po této čás-
ti byla diskutována různá opatření, vedoucí k maxi-
málnímu zabezpečení chovů před zavlečením náka-
zy. Poslední část prezentace Simona Amstutze byla 

věnována doporučením, vedoucích k využití gene-
tického potenciálu prasnic TN70, počínaje klíčový-
mi okamžiky při přípravě prasniček, přes výživu 
prasnic, řízení jejich kondice až po správné načaso-
vání inseminace.

Po přestávce dostal slovo MVDr. Jiří Malášek, ex-
terní veterinární lékař Topigs Norsvin, jehož pre-
zentace byla zaměřena na porodnu prasnic. Neu-
stálý pokrok v chovu prasat, ať už z pohledu gene-
tiky, výživy, léčiv, ochrany chovů, či práce chovate-
lů, eliminuje výskyt určitých zdravotních problé-
mů. Každý, kdo se podílí na produkci vepřového 
masa, se však neustále setkává s problémy nový-
mi. Aby se těmto problémů předešlo, nebo jejich 
dopady byly co nejvíce minimalizovány, je nutné 
o nich mít dostatečné množství informací, disku-
tovat o  nich a  hledat řešení. V  prezentaci Jiřího 
Maláška byly probírány otázky, týkající se očisty 
a dezinfekce prasnic před porodem, přípravy po-
rodny, zacházení s prasnicemi, vakcinace, medika-
ce antibiotiky, technologií krmení, obohacujících 
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Dne 19. 9. 2019 se v hotelu Jana v Přerově uskuteční 

Topigs Norsvin
Workshop 2019 

Těšíme se na viděnou!

7

materiálů, indukcí a synchronizací porodů, monitoringu po-
rodů, asistencí při porodu, zásad použití oxytocinu, ztrát se-
lat na porodně, a v neposlední řadě zdravotního stavu pras-
nic na porodně. Během prezentace byly průběžně zodpoví-
dány otázky účastníků.

Po formální části programu následoval oběd a  posezení 
u kávy, během kterého hosté pokračovali v diskuzi.
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V nezávislém pokusu provedeném ve velkém chovu 
prasat ve Spojených státech, který je součástí integra-
ce, dosáhli potomci kance TN Tempo lepších výsled-
ků než potomstvo nejvýznamnějšího konkurenčního 
kance na americkém trhu. Výsledky pokusu ukazují, 
že potomstvo TN Tempo má vyšší přírůstky hmotnos-
ti a lepší konverzi krmiva, a dále také významně vyšší 
přežitelnost, což vede k produkci vyššího počtu zpe-
něžených prasat.

Výsledkem je ekonomický přínos 9 $ (200 Kč) v po-
rovnání s konkurenční linií.

Výsledky tohoto pokusu prokazují výjimečné vlast-
nosti potomků kance TN Tempo, který je vyšlechtěn 
na vysokou odolnost. Přirozená robustnost, uniformi-
ta a rychlý růst potomků kance TN Tempo znamena-
jí zdravější zvířata, lepší welfare a nižší spotřebu anti-
biotik. Tato selata se snadno chovají a mají vyšší pro-
dukční efektivitu a ziskovost.

Výsledky prasat TN Tempo ve srovnání s potomky nejvíce používaného 
kance v USA v podmínkách, kdy byla prasata vystavena infekci PRRS

nejvýznamnější 
konkurenční kanec

Topigs Norsvin
TN Tempo

Počet prasat 729 730

Hmotnost při odstavu (kg) 6,2 6,2

Porážková hmotnost (kg) 122,4 124,7

Průměrný přírůstek (g/den) 718 771

Krmné dny 164 158

Konverze krmiva 2,45 2,39

Zpeněžená prasata (%) 74,2 84,6

Zmasilost (%) 55,9 55,9

Rozdíl v přidané hodnotě 
na prase v zástavu

+ $ 9,23
+ Kč 210

Nezávislá studie ukazuje: 

TN Tempo lépe zvládá PRRS
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znak je součástí šlechtitelského cíle nejen pro otcovské linie, ale 
také pro linie mateřské.

Šlechtění zvířat na nízký výskyt kančího pachu představuje pou-
ze část řešení problému. Doposud nebylo možné eliminovat kan-
čí pach jen skrze genetiku. Nicméně Topigs Norsvin pokračuje 
ve šlechtění na redukci kančího pachu a v příštích letech budou 
podniknuty kroky k ještě výraznějšímu omezování kančího pachu. 

Jako významní hráči v odvětví chceme poskytovat našim zákazní-
kům trvale udržitelná a praktická řešení. Eliminací kančího pachu 
prostřednictvím šlechtění přispívá Topigs Norsvin k řešení problé-
mů, které by přinesl zákaz kastrace kanečků.

V posledních deseti letech s podařilo společnosti Topigs Norsvin 
snížit kančí pach prostřednictvím šlechtění ve svých liniích o více 
než 50 %. Dnes pouze 2-3 % kanců ve výkrmu vykazují příliš vy-
soké „skóre lidského nosu”. Tato hodnota je o 50 % nižší než 
před deseti lety. Potomci kanců z programu Nador mají dokonce 
ještě nižší skóre kančího pachu.

Bylo prokázáno, že genetická selekce je vynikajícím nástrojem pro 
omezování kančího pachu. Při kombinaci s analýzami tuku, smys-
lovým posouzením, genomickými informacemi a  použitím nej-
modernějších statistických modelů lze snížit výskyt kančího pa-
chu bez negativních vedlejších účinků. Společnost Topigs Norsvin 
zahrnula omezování kančího pachu do všech svých linií. Tento 

Podařilo se omezit kančí 
pach o více než 50 %
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Odmítnutí odpovědnosti. 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.



TN70 - nová prasnice 

Topigs Norsvin

www.topigsnorsvin.cz

Ziskovost ve 
výkrmu skrze 
jedinečnou prasnici

TN70


