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Přítomnost po celém světě
Společnost Topigs Norsvin se rychle vyvinula v  jednu z nejvýznamnějších 
světových šlechtitelských organizací prasat. Svoji činnost rozvíjíme ve více 
než 50 zemích prostřednictvím našich poboček a distributorů. Díky své glo-
bální přítomnosti slouží Topigs Norsvin profesionálním chovatelům prasat 
na celém světě. Stavíme na lokálních kontaktech a známe tedy potřeby jed-
notlivých chovatelů a podmínky, v nichž fungují. Proto jsme dokonalým part-
nerem v rámci odvětví.

Na evropském trhu je Topigs Norsvin jedničkou. Patříme k nejvýznamnějším 
dodavatelům genetiky pro Jižní Ameriku, vedeme na kanadském trhu a rych-
le rosteme ve Spojených státech. V těchto zemích jsme partnerem hlavně pro 
větší integrace. V Jižní Africe, Japonsku a Číně slavíme také úspěchy s jedi-
nečnou souhrou inovací, servisu vysoké kvality a prvotřídní genetiky.

V tomto Journalu bychom vám rádi ukázali vývoj v jednotlivých částech světa 
a představili některé naše zákazníky.



Produkci vepřového masa v severní, střední a východní Ev-
ropě dominuje Rusko, kde se chová téměř milion prasnic. 
Dvacet integrací v Rusku aktuálně představuje více než 60 % 
produkce a obecně je zde ještě prostor pro další růst, aby 
byla pokryta domácí spotřeba na tomto trhu.

Ve zbytku regionu střední Evropy, včetně Polska a Skandiná-
vie, pozorujeme stabilní nebo mírný pokles produkce. V re-
gionu je chováno přibližně 3,5 milionu prasnic.

Méně producentů, avšak větších rozměrů 
V této části světa jsou hybné síly stejné jako ve zbytku svě-
tového odvětví chovu prasat.  

•   Konsolidace a profesionalizace: Produkce rodinných 
farem klesá a roste produkce velkých podniků a integra-
cí. Celkový počet chovů se rapidně snižuje a konsolida-
ce trhu pokračuje. Tento trend se projevuje stejně v ce-
lém regionu, nejsilněji však v Rusku. Zde se předpokládá, 
že deset největších producentů pokryje během několika 
let 70 % celkové produkce, která bude navíc integrová-
na s provozy porážek a zpracování masa. Masné produk-
ty tak budou dodávány na trh přímo pod značkou vel-
kých producentů.

•   Hlavním problémem profesionálních producentů vepřové-
ho masa jsou celkové náklady na krmivo. Proto pro všech-
ny země regionu zůstávají nejdůležitějšími parametry po-
čet selat na prasnici a rok a efektivita využití krmiva. 

•   Zdraví zvířat a spotřebitelů a welfare zvířat si jdou 
ruku v ruce: jsou také pro odvětví stále důležitějšími 
otázkami a v čele tohoto vývoje stojí skandinávské země. 
I když ve spotřebě antibiotik patří skandinávské země 
k evropským zemím s nejnižšími hodnotami (počet mg 
na 1 kg tělesné hmotnosti), zůstává toto téma stále na 
programu diskusí. Například ve Švédsku byla úspěšně za-
vedena značka Švédské maso, která se může pochlubit 
tím, že této otázce věnuje zvýšenou pozornost. 

Významnou roli pro všechny tyto aspekty v celém hodnoto-
vém řetězci hraje genetika a náš přístup se v regionu šíří stá-
le rychleji. Další krok na sebe nenechá dlouho čekat: zavede-
ní a využívání nové technologie založené na silných výzkum-
ných a vývojových programech ve prospěch odvětví. 

Velmi dynamický region

Trendy v severní, střední a východní Evropě

Tor-Arne Sletmoen
Oblastní ředitel pro severní, střední a východní Evropu
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Tato podpora neznamená jen krátké výukové 
kurzy, odehrávající se na inseminačních stani-
cích AIM Worldwide v zemích, jako je Nizo-
zemsko nebo Španělsko. Zahrnuje také pravi-
delné návštěvy českých inseminačních stanic 
odborníky, kteří zde provádějí kalibraci a audi-
ty. Během těchto návštěv se probírají a řeší 
problémy a také diskutují návrhy na zvýšení 
efektivity produkce semene.

Dvakrát ročně se české inseminační stanice 
účastní hromadné kalibrace s ostatními inse-
minačními stanicemi v rámci skupiny. Při těch-
to hromadných kalibracích se zasílají vzorky 
semene do místních laboratoří a měří se přes-
nost vybavení. 

Stanice dále na základě požadavku AIM 
Worldwide velmi přísně sledují kvalitu seme-
ne. Během zpracování a doručování semene 
odběratelům se měří teploty, běžně se také 
sleduje motilita, přežitelnost a morfologie. 

Denně se testuje přítomnost bakterií. Dojde-li 
k odchylce od velmi přísně nastavených stan-
dardů, jsou okamžitě uplatněny předem při-
pravené postupy k nápravě.

Audit v 15 krocích
Vysoce kvalitní semeno má pro dobrou repro-
dukci na farmách klíčový význam. Celá pro-
dukce musí být neustále sledována a kontro-
lována, aby bylo dosaženo požadovaných 
standardů kvality. Na každé inseminační stani-
ci v rámci sítě AIM Worldwide musí být proto 
uskutečněn každoroční audit. Cílem těchto 
auditů je hodnocení inseminačních stanic, na-
lezení bodů a nastavení priorit pro zlepšení, 
vývoj akčních plánů a sledování dosažených 
pokroků. 

Audit vyhodnocuje 15 výrobních kroků (např. 
karanténu, zdravotní management a péči  
o kance, odběr semene, hodnocení kvality  
a zpracování semene, dodávku odběratelům) 

rozdělených do šesti oborů. Výstupem auditu 
jsou dvě bodová skóre. Prvním z nich je celko-
vý index, který ukazuje celkové hodnocení sta-
nice ve více než 250 kontrolních bodech. Ma-
ximální bodový zisk je 1 000 bodů. Druhým je 
klíčový index, který obsahuje 25 nejdůležitěj-
ších indikátorů produkce semene. Maximální 
hodnocení v klíčovém indexu je 100 bodů. 
Průměrné hodnocení všech tří českých insemi-
načních stanic je 93 v klíčovém indexu a 936 
v celkovém indexu. Zákazníci z České republi-
ky a z celé oblasti střední Evropy také potvrzu-
jí kvalitu semene. 

AIM Worldwide, divize Topigs Norsvin pro umělou inseminaci, je propojena 
řetězem odborných vztahů s inseminačními stanicemi v mnoha zemích.  
Jednou z nich je i Česká republika, kde AIM Worldwide podporuje společnosti 
Chovservis a.s. a PLEBO CZ, s.r.o.

Špičková umělá inseminace v ČR
díky přístupu AIM Worldwide se zaměřením na kvalitu
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Společnost Topigs Norsvin se rozhodla zří-
dit svá vlastní odpočívadla během přepra-
vy zvířat v rámci EU. Tato místa se nachá-
zejí ve strategických lokalitách. Jsou urče-
na výhradně pro plemenná zvířata Topigs 
Norsvin. Minulý měsíc jsme uvedli do pro-
vozu nové odpočívadlo v Německu.

Odpočívadlo bylo rekonstruováno a poté 
podrobeno čištění a dezinfekci, aby spl-
ňovalo naše přísné požadavky z hlediska 
zdraví zvířat, bezpečnosti a welfare. Od-

počívadlo se nachází v lokalitě s nízkou 
koncentrací prasat, aby byla zajištěna bio- 
sekurita.

Odpočívadla, která může využívat každý, 
představují obrovské zdravotní riziko. 
Z důvodu welfare zvířat uzákonila EU po-
vinnost odpočinku na oficiálních odpočí-
vadlech během přepravy zvířat na velké 
vzdálenosti (> 24 hodin). Stejným proce-
durám je na těchto odpočívadlech podro-
beno velké množství vozidel. Vzniká tím 

závažné ohrožení, neboť zvířata s vyso-
kým zdravotním statusem mohou být 
kontaminována patogeny od konvenč-
ních prasat. S našimi vlastními odpočíva-
dly, určenými pouze pro zvířata Topigs 
Norsvin, eliminujeme toto riziko.

Topigs Norsvin má nyní odpočívadla 
v Německu a ve Finsku. Do budoucna 
plánujeme zřídit ještě více vlastních od-
počívadel.

Nové místo k odpočinku 
během přepravy 

v Německu



Začalo to sny, potom vznikly plány. Poté spous-
ta práce a nakonec velmi hrdý chovatel. Po 
dlouhém zvažování se Boguslaw Pralat, farmář 
třetí generace chovatelů prasat, rozhodl při-
vést do svého nového chovu 263 prasniček To-
pigs Norsvin Z-linie.

Boguslaw Pralat se rozhodl pro provoz v třítý-
denních turnusech. Každou skupinu na porod-
ně tvoří 35 prasnic. Jsou zde čtyři sekce, 
z nichž každá má 32 porodních kotců, a jed-
na menší, s osmi porodními kotci. Každý box 
je přístupný z obou stran. Místa je dostatek  
a mohly tedy být vytvořeny i přídavné chodby. 
Přístup k prasnicím a selatům je snadný, aniž 
by ošetřovatel musel vstoupit dovnitř kotce. 
Ve spolupráci se společností Cargill, výrobcem 
krmiv, se Boguslaw Pralat rozhodl vybavit po-
rodny i několika „záchrannými“ boxy pro oče-
kávaný nadbytek selat.

Plánuje se, že prasnice budou pobývat v eros 
centru 28 dnů. Později budou přemístěny do 
skupinového ustájení se samozavírajícími indi-
viduálními boxy. Odchovny pro selata jsou do-
statečně velké pro vytvoření velice dobrých 
podmínek pro odchov prasniček. Pro starší 
prasničky bude postavena nová stáj.

Dodavatelem technologií a vybavení je firma 
Big Dutchman. Boguslaw Pralat instaloval také 

chladicí systém s postřikovači. Tento systém 
bude také využíván pro navlhčení sekcí a kot-
ců před čištěním. V této nejmodernější stáji 
jsou k dispozici veškeré potřebné nástroje a 
také dobře vyškolený personál.

Biosekurita
Farma se nachází v oblasti s nízkou koncent-
rací prasat, daleko od hlavních cest. Chov spl-
ňuje vysoký standard welfare zvířat, bezpeč-
nosti a biosekurity. Z důvodu udržení statusu 
SPF byla učiněna veškerá opatření s  cílem 
omezit zdravotní rizika. Například veškeré 
zboží, které vstupuje do chovu, musí být 
ošetřeno UV zářením.

Zahájení provozu farmy
Před naskladněním zvířat vytvořili Boguslaw 
Pralat spolu se zvláštním týmem Topigs Nor-
svin detailní plán populace chovu, krmení  
a veterinární péče. Maciej Ratajszczak (To-
pigs Norsvin Polska) je v nepřetržitém kon-
taktu s farmářem. Veterinární lékařka Eveli-
ne Willems (Topigs Norsvin S&D) navštívila 
farmu, aby doladila detaily biosekurity. Veš-
keré technologické postupy byly přeloženy 
do polštiny, otázky a nejasnosti byly prodis-
kutovány s odborníkem ze společnosti To-
pigs Norsvin. Byl instalován software pro 
management chovu, který byl zkontrolován 
IT specialisty.

První inseminace se uskuteční 4 týdny po na-
skladnění prvních zvířat. Tyto prasničky budou 
zapouštěny kanci L-linie a Z-linie. Inseminační 
stanice Stockhausen dodá semeno Z-linie a To-
pigs Norsvin Polska poskytne L-linii.

Maciej Ratajszczak bude ve všech produkčních 
kategoriích intenzivně podporovat farmu. Až 
bude dokončen první turnus porodů, bude To-
pigs Norsvin pomáhat s prvními selekcemi se-
lat. V rámci podpory a školení navštívil Bogus-
law Pralat Nizozemí. Byl se podívat do holand-
ských rozmnožovacích chovů, výzkumného 
centra Topigs Norsvin i do hlavního sídla spo-
lečnosti Topigs Norsvin.

Budoucnost
Zpočátku bude farma produkovat 1 500 až 
2 000 prasniček TN70 ročně, určených ze-
jména pro polský trh. Zvířata budou nabíze-
na chovům s pravidelným nákupem prasni-
ček. Topigs Norvsin také plánuje naskladňo-
vat menší farmy a pokud to bude nezbytné, 
tak i nové farmy InGene.

Boguslaw Pralat chce postavit druhou farmu 
v reakci na rostoucí poptávku po prasatech 
na polském trhu. S jeho zkušenostmi, nadše-
ním a genetikou Topigs Norsvin vypadá bu-
doucnost velmi nadějně.
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Nový rozmnožovací 
chov v Polsku
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Na farmě Knive 
znamená 40 nových 30

Využití potenciálu prasnic TN70

 
Farma Knive

Farma Knive se nachází v nádherné lokalitě po-
blíž norského městečka Drammen, v kopcích na 
břehu překrásného fjordu. Její vedoucí Bent 
Riis-Pedersen (49) pracuje na této farmě, vlast-
něné Knutem Langeteigem, již téměř 29 let. 
Bent a jeho čtyři kolegové se zde starají o 600 
prasnic a prasniček. Díky systému ustájení pras-
nic na třech poschodích v jedné budově vyža-
duje farma poměrně dost práce.

Odstavená selata jsou ustájena v samostatném 
zařízení, vzdáleném pět kilometrů od farmy 
prasnic. Také prasata ve výkrmu jsou ustájena 
jinde. Farma Knive má uzavřený obrat prasnic 
s vlastní produkcí prasniček, v  jehož rámci 
vlastní stádo o velikosti asi 100 prasnic pleme-
ne Norsvin Landrace, produkujících prasničky 
TN70.

Dokonce i při vstupu do kanceláře, umístěné asi 
100 metrů od hospodářských budov, si musíme vy-
dezinfikovat ruce a zout boty. „To poslední je kvů-
li tomu, že tu kancelář musíme sami uklízet,“ vy-
světluje s úsměvem Bent Riis-Pedersen. I přes vtipy 
však Riis-Pedersen a jeho kolegové berou bioseku-
ritu velmi vážně. Farma Knive má od své repopula-
ce po epidemii MRSA status SPF. Byla první farmou 
nejen v Norsku, ale i v celém světě, která repopu-
laci po epidemii MRSA uskutečnila.

Přístup do hospodářských budov mají pouze Bent, 
jeho kolegové a veterinář. „A i ten musí dodržovat 
přísná pravidla – jsme jediní jeho klienti, kteří cho-
vají prasata.“ 

Nejlepší matka na světě
Po uplynutí období sanace a rozsáhlých kontrolách 
od Norského úřadu pro bezpečnost potravin byla 
farma repopulována prasnicemi TN70. To se ode-
hrálo asi před třemi lety, a jak se ukázalo, zvolit 
TN70 prasnice bylo správné rozhodnutí. Jak říká 
Riis-Pedersen: „Ještě nikdy jsem neviděl, aby byly 
prasnice tak dobrými matkami. Pokud mají 16 stru-
ků, což je naše minimum, zvládnou bez nejmen-
ších fyzických problémů 16 selat. Je to úžasné.“ Ne-
jsou to však jen mateřské schopnosti, čeho si 
Riis-Pedersen na těchto prasnicích tak cení. „Po-
skytují uniformní vrhy silných a robustních, velice 
kvalitních selat.“

Také statistiky z  farmy zdůrazňují kvality prasnic 
TN70. V roce 2016 byl počet odstavených selat 
na jednu prasnici 35,9. Velikost vrhu byla v prů-

měru 16,3 živě narozených selat a mortalita do 
odstavu těsně přes 8 %. Odstav probíhá ve věku 
30 dní. Na konci roku 2017 se očekává zvýšení 
počtu odstavených selat až na 38 na jednu pras-
nici. 

„Už teď se blížíme k počtu 17,5 živě narozených 
selat na jeden vrh. Každý týden je několik prasnic 
s vrhy s více než 20 živými, zdravými selaty. To jsem 
za celých 34 let své kariéry ještě neviděl. Vzhledem 
k velikosti vrhů musíme pracovat s několika ná-
hradními matkami. Nepoužíváme však žádné me-
tody umělého odchovu.“

Při pohledu do budoucna předpokládá Riis-Peder-
sen v roce 2018 dosažení 40 odchovaných selat na 
prasnici. „S prasnicemi TN70 je jistě možné odcho-
vat 40 selat. Říkáme že 40 je nových 30.“ Důležitým 
předpokladem k dosažení 40 selat na prasnici je pro 
Riise-Pedersena to, že prasnice musejí být schopné 
se o svoje selata postarat, aby nemusely být využí-
vány žádné metody umělého odchovu selat. 

Kontrola výšky hřbetního tuku před inseminací
Na otázku „Čím jste takových výsledků dosáhli?“ 
Riis-Pedersen odpovídá: „Z mého pohledu nedělá-
me nic zvláštního. Věnujeme zvířatům velkou pozor-
nost, ale když srovnám objem práce nyní a v době 
před repopulací prasnicemi TN70, je jí dnes vlastně 
méně.“ Jednou z příčin úspěchu je samozřejmě vy-
soký zdravotní status farmy, ale nenáročné prasnice 
TN70 k němu přispívají také.

Na pohled možná nic zvláštního, přesto se tu se-
tkáme s věcmi, které rozhodně nejsou mezi chova-
teli prasat samozřejmostí. První z nich je oblast ge-
netiky. Farma Knive využívá nejnovější genetické 
poznatky – to znamená konzistentní používání nej-
lepšího genetického materiálu s nejlepším chovným 
indexem. Prasnice pocházejí z nejnovějších, tedy 
nejkvalitnějších generací, a mají vysoký genetický 
potenciál. Další specialitou je metoda stanovení 
vhodné doby pro první inseminaci prasničky. To, zda 
je prasnička připravena, se neurčuje pouze podle 
jejího stáří a hmotnosti.

Hodnotí se také výška hřbetního tuku. Všechny 
prasničky jsou prohlédnuty a pokud nemají výšku 
hřbetního tuku přes 13 mm, nejsou inseminovány. 
Cílová hmotnost při první inseminaci ve věku 225 
dní je 150 kg s již zmíněnou výškou hřbetního 
tuku. „Pokud dodržujeme pokyny pro krmení od 
firmy Topigs Norsvin, začínají svůj produktivní život 
ve skvělé kondici a dobře připravené. Jsou připra-
vené přispět k našemu cíli – 40 odchovaných selat 
na prasnici a rok.“

Každý týden je několik prasnic 
s vrhy s více než 20 živými, 

zdravými selaty. To jsem za celých 
34 let své kariéry ještě neviděl.

Bent Riis-Pedersen
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Na severoamerickém a jihoamerickém kontinentu je přibližně 11 
milionů prasnic. Dominantními trhy v této oblasti jsou USA s téměř 
6 miliony prasnic a Brazílie s téměř 2 miliony prasnic. Počet prasnic 
byl během posledních tří let stabilní a předpokládá se, že to tak zů-
stane. Trhy jako Argentina v posledních letech rostou a jejich růst 
může pokračovat. Bez ohledu na stabilní počet prasnic se produk-
ce vepřového masa zvyšuje díky zvyšování hmotnosti jatečných těl 
a počtu odchovaných selat na prasnici a rok. Řada zemí se zamě-
řuje na export do Asie. Velký objem produkce je určen pro export 
v Kanadě, USA, Mexiku (region Sonora), Chile a Brazílii. 

50 společností představuje 50 % produkce
Dynamika trhu s prasnicemi je řízena konsolidací. Konsolidace vý-
roby pokračuje rychlostí asi 3 % za rok. Vede ke vzniku menšího po-
čtu větších producentů. Jedním ze způsobů měření konsolidačního 
trendu je určení počtu prasnic v 50 největších chovatelských spo-
lečnostech. Jedná se o producenty, integrátory a správcovské spo-
lečnosti, které mají velké počty prasnic. Padesát největších tako-
vých subjektů na amerických kontinentech se rozrostlo z 4,9 mili-
onů prasnic v roce 2014 na 5,3 milionů v roce 2016. Dnes těchto 
50 celků představuje 50 % produkce v Severní a Jižní Americe. Oče-
kává se, že počty chovaných prasnic se v těchto 50 celcích do roku 
2021 zvýší na 6 milionů. 

Vertikální integrace je trend, podle nějž stále větší počet chovate-
lů prasat vlastní podniky, které provádějí zpracování vepřového 
masa. Model plné integrace se jeví být modelem produkce, který 

se neustále rozšiřuje. Distribuce zisků mezi porážkami, zpracovate-
li a výrobci se mění podle měnící se nabídky a poptávky na trhu 
prasat.V USA bylo od roku 2016 vybudováno pět nových porážek, 
které povedou ke zvýšení kapacity o 10 milionů poražených prasat 
za rok.

Omezená spotřeba antibiotik
Omezení spotřeby antibiotik je trendem posledních let. V USA byly 
nově přijaty odvětvové normy pro implementaci tohoto opatření. 
V chovech prasat se omezení spotřeby antibiotik stalo jak výzvou 
pro producenty, tak příležitostí pro marketing vepřového masa. Za-
počal také trend diferenciace ustájovacích systémů pro prasnice  
a výkrm. Nové značky přicházejí od zpracovatelů masa s cílem oslo-
vit konkrétní cílové zákaznické skupiny. 

Pokud produkce nadále poroste, budou producenti potřebovat 
prasnice, které mají nižší pracovní náročnost, a robustnější výkrmo-
vá prasata, která jsou odolnější proti horku a chorobám. Chovy se 
zvětšují a zlepšuje se systém jejich řízení. Například se stává běžněj-
ší nepřetržitý provoz větších farem s více než 5 000 prasnicemi.  
Topigs Norsvin dodává neustále vylepšovaný genetický materiál, 
který spolu s úrovní služeb a stále se zlepšujícím managementem 
farem, vede k chovu zdravějších a produktivnějších prasat a vyšší 
prosperitě chovatelů.

Velké firmy dominují na trhu

Trendy v Severní a Jižní Americe

Peter van Kemenade
Oblastní ředitel pro Severní a Jižní Ameriku 
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Ústředí firmy The Maschhoffs, třetího nej-
většího producenta vepřového masa v Ame-
rice s 215 000 prasnicemi, se nachází na 
klidném místě jižně od městečka Carlyle ve 
státě Illinois. Když se v roce 2002 ke společ-
nosti připojil její současný prezident Bradley 
Wolter, měla pouze 16 000 prasnic, během 
posledních deseti let však, i přes řadu nepří-
znivých období v americkém chovu prasat, 
rostla o 23 % ročně. Na tomto růstu má po-
díl také genetika Topigs Norsvin.

„Před deseti až patnácti lety nám přicháze-
la řada nabídek k  účasti a investicím do 
pěstování rostlin na výrobu etanolu. Vzhle-
dem k  těmto výzvám jsme očekávali, že 
kvůli nárůstu poptávky výrazně vzrostou  
i ceny kukuřice. Místo nakupování budou-
cích opcí na kukuřici jsme tedy začali zkou-
šet řadu nových dodavatelů genetického 
materiálu, abychom získali prasata s efek-
tivnější konverzí krmiva. Takového dodava-
tele jsme nakonec nalezli ve firmě Topigs 
Norsvin s jejich Norsvin Landrace,“ říká 
Bradley Wolter.

Vzhledem k nízkým cenám kukuřice neby-
la konverze krmiva v USA nikdy významným 
tématem. Od nepaměti stávala asi dva do-
lary za bušl (jeden bušl kukuřice je asi 25 
kg), před rokem 2008 stoupla na sedm do-

larů za bušl a mezi lety 2011 a 2013 pak na 
téměř devět dolarů.

Tehdy už se ale firma The Maschhoffs stih-
la na vysoké ceny krmiva připravit. „Ačko-
liv byly ceny krmiva vysoké a ceny vepřové-
ho nízké, měli jsme i v těchto náročných le-
tech zisk. Ten nám pak poskytl kapitál na 
akvizice jiných producentů vepřového 
masa,“ vysvětluje Wolter. „Sérií akvizicí, za-
hájených v roce 2005 divizí prasat od spo-
lečnosti Land O’Lakes, jsme rozšířili naše 
podnikání z asi 50 000 prasnic na dnešní 
stav 215 000 prasnic.“

The Maschhoffs provozuje přes 80 farem 
prasnic, z nichž více než 80 % je majetkem 
společnosti. Prasata jsou vykrmována v síti 
výkrmových farem, z  nichž většina patří 
produkčním partnerům nebo smluvním far-
mářům. Společnost má smlouvy s více než 
500 rodinnými farmami na výkrm 5 milio-
nů tržních prasat ročně. Dnes se spíše než 
na rozšiřování činnosti soustředí na zvyšo-
vání efektivity provozu. Základem této ob-
chodní filozofie je přenést vlastnictví a zod-
povědnost blíže k samotným prasatům.

Testováno před použitím
Jakékoli nové technologie nebo změny 
v  produkci musí mít vědecký základ. 

Norsvin Landrace
Úspěch s

Díky velkým výzvám v odvětví chovu prasat v USA se firma The Maschhoffs 
stala třetím největším producentem vepřového masa s produkcí pěti milionů 
jatečných prasat ročně. Klíčem k úspěchu byl výzkum, vývoj a genetický 
materiál od společnosti Topigs Norsvin. 

Øystein Heggdal
Norsk Landbru
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The Maschhoffs si vhodnost takových změn 
ověřuje prostřednictvím přísných testů v reál-
ných podmínkách. Platí to samozřejmě i v otáz-
kách genetiky. 

Kromě parametrů krmiva, designu stájí a sys-
témů krmení byla přísně hodnocena i gene-
tika prasat. Ředitel pro genetiku Randy Bow-
man vysvětluje: „Při našem výzkumu vyšší 
efektivity krmiva jsme kromě testování gra-
nulovaných krmiv a dalších faktorů zkouma-
li také genetiku prasat. Postavili jsme proti 
sobě pět různých genetických firem a prav-
děpodobně jsme otestovali více genetických 
linií, než jakýkoli jiný chovatel prasat v USA.“

Vítězem se nakonec stala firma Topigs Nor-
svin. Nejen díky nízké konverzi krmiva u ple-
mene Norsvin Landrace, ale i díky své ocho-
tě pozměnit chovné cíle. „Všimli jsme si, že 
prasata plemene Norsvin Landrace mají pro 
naše uspořádání nevhodné postavení konče-
tin. Firma Topigs Norsvin o tom s námi jed-
nala a souhlasila, že bude nadále šlechtit pra-
sata s končetinami vhodnějšími pro naše sys-
témy produkce.“

Potřebuji tyto prasnice!
Když velkou farmu firmy The Maschhoffs  
s 12 400 prasnicemi zasáhla epidemie PRRS, 
potenciál plemene Norsvin Landrace se pro-

jevil. „Randy, netuším, co to děláte a jak to 
děláte, ale posílejte mi tyto stejné prasnice 
pořád. Už jsem pracoval se spoustou různých 
prasnic, ale toto je přesně to, jaké mají být,“ 
říká vedoucí farmy Alex Garcia. 

Prasnice, na které je Garcia tak pyšný, mají ve 
svých genech 25-50  % linie Norsvin Landra-
ce. Kvůli uzavření stád z důvodu PRRS, tyto 
prasnice produkovaly i nadále vrhy o velikos-
ti, jaká se očekává od mnohem mladších 
prasnic. 

Tento článek byl poprvé publikován v norském časopise Norsk 
Landbruk, 10/16.

The Maschhoffs

Firmu vlastní bratři Ken a Dave Maschhoffovi spo-
lečně se svými manželkami Julií a Karen. Od roku 
1851, kdy jejich předci emigrovali z Německa, jsou 
již pátou generací zabývající se zemědělstvím. Fir-
ma The Maschhoffs vlastní 215 000 prasnic a do-
dává na trh téměř pět milionů prasat ročně. Firma 
působí v devíti státech a má 1 300 zaměstnanců. 

Firma provozuje přes 80 chovných farem s prasnič-
kami a porodnami, přičemž 80 % těchto zařízení je 
v  majetku společnosti. Jednotlivé chovné farmy 
mají obvykle kapacitu 1 000-5 000 prasnic. Selata 
jsou po 21 dnech odstavena a převedena na ně-
kterou z 800 jednotek produkčních partnerů. Čas-
to jsou to pěstitelé kukuřice a sóji, kteří chtějí zvý-
šit přidanou hodnotu krmiva produkovaného jejich 
farmou. Staví si vlastní výkrmny, ale nejsou vlastní-
ky prasat.

The Maschhoffs platí svým partnerům měsíční po-
platek za využití jejich zařízení. Obvykle trvá tako-
vý nájem 8-12 let. Partneři získávají také prasečí ke-
jdu na hnojení polí. 80 % výkrmen je vlastněno pro-
dukčními partnery, zbytek firmou The Maschhoffs. 
Každé zařízení produkuje zhruba 18 000 jatečných 
prasat ročně.



Náš obor byl v západní a jižní Evropě v roce 2015 a na začátku 
roku 2016 zaneprázdněn vnitřní reorganizací. Ve většině zemí 
jsme pozorovali snížení počtů prasnic a omezení produkce. 

Španělsko a Německo: zvýšení exportu
Španělsko, země s nejnižšími náklady v Evropě, rozšířilo svůj vý-
voz a díky tomu nemuselo snížit produkci. V roce 2016 jsme ve 
Španělsku znovu zaznamenali silný růst exportu a nový vzestup 
produkce. S tímto vývojem se Španělsko stává nejvýznamněj-
ším producentem prasat v Evropě a předstihuje Německo.

V Německu jsme v uplynulých letech sledovali pokles spotřeby 
vepřového. Například během posledních pěti let se spotřeba 
snížila o 11 %. Také v dalších evropských zemích pozorujeme 
stagnaci nebo pokles spotřeby vepřového masa. 

Společenské požadavky
Požadavky společnosti a vládní nařízení ohledně zacházení 
s prasečí kejdou, životního prostředí, welfare prasat a snížení 
spotřeby antibiotik jsou víceméně na pořadu dne ve všech Ev-
ropských zemích. Výsledkem všech těchto pravidel, nařízení  
a požadavků je v evropském chovu prasat vyšší nákladová cena, 
která tlačí producenty ke snižování nákladů v jiných oblastech. 
Hlavními trendy jsou nyní zvětšování chovů, zvyšování produk-
tivity, zvyšování kvality a snižování nákladů prostřednictvím vyš-
ší efektivity a využití nových technologií.

Snižování nákladové ceny
Obecným trendem v západní a jižní Evropě je zvětšování cho-
vů, efektivnější produkce a zvyšování kvality. Heslem bylo a stá-
le je snížení nákladů. Prasnice TN70, uvedené v roce 2016 na 
trh firmou Topigs Norsvin, do tohoto trendu perfektně zapada-
jí. Díky prasnicím TN70 dokážou naši klienti snížit náklady a zvý-
šit svou konkurenceschopnost. Kromě zvýšení počtu prodaných 
prasat na jednu prasnici, pozorujeme u prasnic TN70 i velmi 
dobrou konverzi krmiva a vysokou kvalitu jatečných trupů.

Také otcovské linie prokazatelně přispěly k efektivní, vysoce kva-
litní produkci. Příkladem je náš Pietrain Top Pi, který osvědčil 
svou výjimečnou kvalitu a výkon v německém „Warentestu“.

Pokrok v umělé inseminaci
Aktivity firmy Topigs Norsvin v oblasti umělé inseminace se v zá-
padní a jižní Evropě dále rozvíjely. V pozici jedničky na trhu do-
kážeme vyvíjet nové metody umělé inseminace a získávat nové 
vědomosti, abychom mohli dodávat nejkvalitnější genetický 
materiál a semeno efektivně přímo ke klientům. Tyto aktivity 
vnímáme jako velmi důležitý nástroj, který nám umožňuje zá-
sobovat naše klienty a přinášet jim špičkový genetický poten-
ciál. Také tento přístup pak pomáhá našim klientům snižovat 
náklady.

Snižování nákladů

Trendy v západní a jižní Evropě

Arno van de Laar
Oblastní ředitel pro západní a jižní Evropu
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S programem InGene tvoří část stáda prasnic 
na chovu čistokrevné prasnice. Čistokrevné 
prasnice s nejlepším TSI jsou inseminovány 
semenem od kanců stejné linie, čímž vzniká 
další generace čistokrevných prasnic. Zbytek 
těchto prasnic je inseminován jinou čistokrev-
nou linií, aby vznikly rodičovské prasnice F1. 
S tímto chovným programem se na farmu do-
dává místo živých zvířat pouze semeno, což 
minimalizuje zdravotní rizika. Co je však ješ-
tě důležitější, program InGene nabízí chova-
telům přístup k semeni s nejvyšší genetickou 
hodnotou ze samotného vrcholu šlechtitel-
ské pyramidy Topigs Norsvin. To se v době, 
kdy je pokrok v genetice rychlejší než kdyko-
li dřív, skutečně vyplácí. InGene je však ještě 
víc, než jen špičkový genetický materiál. 
Umožňuje také zapojení do celosvětového 
šlechtitelského programu Topigs Norsvin. Tře-

tím prvkem programu InGene je pak podpo-
ra od našich odborníků, kteří svými znalost-
mi a zkušenostmi pomáhají chovatelům vyu-
žívat InGene efektivně a s maximální přida-
nou hodnotou.

Velcí producenti volí InGene
Jednou ze zemí, v nichž využívá InGene vel-
ké množství chovů, je Španělsko. Isabel Por-
tal a Jonatan Sanchez-Osorio podporují mno-
ho uživatelů InGene a pozorují jasný trend 
přechodu větších sdružených producentů 
k InGene. „Tak to také funguje nejlépe,“ říká 
Isabel Portal. „Tyto farmy si mohou dovolit 
dostatečně velké stádo čistokrevných praro-
dičovských prasnic na správné šlechtění a se-
lekci. A to je společně se zájmem a ochotou 
zaměstnanců farem naprosto zásadním před-
pokladem pro úspěch.“

Jonatan Sanchez-Osorio občas slýchá, že In-
Gene vyžaduje čas navíc. Sanchez-Osorio 
k tomu říká: „Nepotřebuje mnoho času na-
víc, spíše si všímám, že by zaměstnanci a ve-
doucí farem měli být preciznější. Potřebují na-
příklad věnovat více pozornosti inseminaci a 
následnému zaznamenávání dat.“ Tato mi-
mořádná pozornost má však své výhody. 
„Často je výsledkem takové speciální pozor-
nosti zlepšení celkového managementu far-
my. Dá se tedy říct, že i takto nepřímo přispí-
vá InGene k lepším výsledkům.“

InGene je:
•  Maximální genetický pokrok z vrcholu 

šlechtitelské pyramidy.
•  Znalosti a podpora specialistů Topigs 

Norsvin.
• Snížení zdravotních rizik.

Díky InGene můžete produkovat přímo na své farmě Topigs Norsvin prasnice, a to s veškerými 
znalostmi a podporou firmy Topigs Norsvin. Stanete se šlechtitelem své vlastní farmy se všemi 
výhodami, které vám může nabídnout genetický pokrok Topigs Norsvin.

Prarodičovský 
kanec

Prarodičovská 
prasnice

Prarodičovská 
prasnice

Stádo 
prarodičovských 

prasnic

Rodičovská 
prasnice

Prasničky 
na obnovu

Nejhorší prasnice: vyřazení

Nejlepší 
prasnice

(nejvyšší TSI)

Produkce výkrmových prasat

Pra prarodičovská 
prasnice

Pra prarodičovská 
prasnice

Pra prarodičovský 
kanec

nejlepší „domácí“ prasnice
InGene 
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Vepřové maso je důležitou součástí jídelníčku ve většině asijských zemí 
a jeho rostoucí spotřeba motivuje růst a integraci odvětví. Ceny na asij-
ských trzích jsou poměrně dobré, zejména tam, kde převažuje dovoz. 
Avšak hlavní krmné komponenty se také dovážejí, proto je nákladová 
cena vepřového závislá na cenách na světovém trhu. 

Ekonomický růst a urbanizace nepřetržitě stimulují poptávku po ve- 
přovém mase a změny v celém zásobovacím řetězci. Integrátoři a vel-
cí producenti výrazně investují do výrobních struktur a zařízení, aby 
vstoupili na daný trh nebo rozšířili svoji přítomnost na něm. Náklado-
vě efektivní výroba je důležitá také pro udržení konkurenceschopnos-
ti v budoucnu.

Čína je největším výrobcem a také největším dovozcem vepřového 
masa a prasat na světě a ovlivňuje ostatní trhy. Stáda prasnic se po pře-
konání poklesu v letech 2014 až 2016 opět zvětšují. Výrazně expan-
dují zejména velké společnosti a drží krok s modernizací a industriali-
zací odvětví. Na jedné straně je stále důležitější zaměřovat se na výrob-
ní náklady v reakci na nestabilitu trhu s vepřovým masem. Na straně 
druhé, v reakci na opatření na ochranu životního prostředí, však také 
byly provedeny významné investice v moderních chovech a obecně do-
šlo ke zvýšení provozních nákladů.

Snaha dosáhnout vysoké užitkovosti v prostředí podléhajícím požadav-
kům trhu a tlakům na snižování nákladů staví do popředí zdraví, kva-
litní management a dobrou genetiku. Průmyslový chov prasat vyžadu-

je intenzivnější spolupráci založenou na dlouhodobých vizích a podpo-
ře, aby čínský trh získal z genetiky to nejlepší a nezávisel na opakova-
ných importech zvířat. 

Na Filipínách se zásobovací řetězec rozvíjí díky modernizaci a urbani-
zaci. Způsob, jakým spotřebitelé nakupují maso, se mění a rozvinuly se 
velké produkční systémy za účelem řízení bezpečnosti, kvality masa  
a nákladů na produkci libového a chutného vepřového masa. Stavějí 
se nové podniky, které jsou řízeny tak dobře, že odvětví dokáže přežít 
i při nízkých cenách vepřového.

Japonsko je jedním z největších dovozců vepřového masa. Zároveň ja-
ponští výrobci pociťují potřebu zvyšovat svoji profesionalitu a moder-
nizovat chovy, aby byli konkurenceschopnější. K tomu jsou třeba in-
vestice zaměřené na snižování výrobních nákladů, zvyšování produkti-
vity a inovace. Trend směrem k menšímu počtu větších podniků a sni-
žování celkové populace prasnic bude pokračovat. 

Jižní Afrika je zdaleka nejvýznamnější oblastí z hlediska produkce pra-
sat v Africe. Spotřeba vepřového masa se zvyšuje, protože rostoucí 
střední třída objevila, že vepřové maso je vynikající alternativou kuře-
cího. Investice do zdraví, potravinové bezpečnosti, welfare zvířat a mo-
derních, dvoujednotkových chovů, umožňují jihoafrickým chovatelům 
konkurovat největším světovým producentům. Malé chovy prasat skon-
čily a jejich produkci převzali velcí, profesionální producenti vepřové-
ho masa a integrace.

Zásadní investice pro podporu 
produkce a zvýšení kvality

Jan Sallevelt, 
ředitel pro rozvoj podnikání a AIM Worldwide

Henk Janssen, 
manažer pro oblast Asie, Tichomoří a Afrika

Pieter van Sundert, 
manažer pro klíčové zákazníky

Trendy v Asii a Africe



Větší výstupy 
s nižšími vstupy

TN60

Prasničky TN60 byly uvedeny na jihoafrický trh v roce 2015. Produkce odstartovala v roce 
2016 a očekávání byla na maximu, když tyto prvničky vstoupily do poroden v chovech v celé 
Jihoafrické republice. Jedním z těchto chovů je farma Spitskop.
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Farma Spitskop chová 1 600 prasnic a nachází 
se blízko Bronkhorstspruitu v Jihoafrické repub-
lice. Farma byla postavena v roce 2011 a patří 
do skupiny GHB Farms. GHB Farms, rodinná fir-
ma založená Gerardem Braakem seniorem po-
čátkem padesátých let minulého století, se roz-
rostla a stala jedním z největších zemědělských 
podniků v Jihoafrické republice. Podnikatelské 
aktivity nejsou omezeny pouze na chov prasat. 
Zahrnují také distribuci genetiky Topigs Norsvin 
a zpracování masa pod společností Eskort, kte-
rá produkuje rozsáhlý sortiment výrobků pro 
maloobchodní sektor.

Od roku 2013, kdy podnik zahájil výrobu, byl 
manažerem Marius Pretorius. Jednotka zahrnu-
jící porodnu nakupuje dvanáctitýdenní prasnič-
ky pro obnovu stáda od společnosti Topigs Nor-
svin South Africa. Po odstavu jsou selata expe-
dována do jiného střediska zabývajícího se 
předvýkrmem a výkrmem. 

Změny v managementu
Na farmě Spitskop neznamenal příchod nové 
genetiky pouze jinou barvu ušních známek. Or-
ganizace chovu a výživa musely být přizpůsobe-
ny nárokům prasniček TN60. V rámci stávající-
ho programu odchovu prasniček bylo dosaho-

váno rychlejšího růstu u prasniček TN60. Vznik-
la tak potřeba upravit složení a dávky krmných 
směsí, aby hmotnost zvířat a výška hřbetního 
tuku odpovídaly stanoveným cílům. Prasničky 
jsou nyní inseminovány o týden později, než 
bylo zvykem.

Největší rozdíly byly pozorovány na porodnách 
v  důsledku vyšší produktivity prasnic TN60. 
Tato zvířata, jak na první, tak na dalších pari-
tách, mají nižší příjem krmiva než prasnice To-
pigs 40, genetika používaná před TN60, ale 
vyšší výkon. Krmné směsi pro kojící prasnice a 
krmné křivky byly upraveny tak, aby splňovaly 
jejich potřeby.

Kromě mírně prodloužené březnosti a o půl dne 
delšího intervalu od odstavu do říje, nebyly po-
zorovány žádné rozdíly v období před insemina-
cí a během březosti.

Již se blížíme ke 30 selatům
Rok 2016 byl ve znamení adaptace na geneti-
ku TN60. Dnes, když nové systémy již běží, 
máme na nástěnce v kanceláři u výsledků pro-
dukce samé smajlíky. Počet odstavených selat 
na prasnici a rok se blíží ke 30! Ve stádech je 
nyní 40% prasnic TN60.

Když se podíváme na výsledek zavedení prasni-
ček TN60, můžeme říci, že se zlepšila opraše-
nost, počet živě narozených a následně odsta-
vených selat vzrůstá a mortalita před odstavem 
má stabilně klesající tendenci. Pokud pro bu-
doucí predikci použijeme data od prasnic TN60, 
pak výhledy vypadají velmi dobře. Náš sen do-
sáhnout přes 31 odstavených selat na prasnici 
a rok se stal reálným cílem.

Topigs Norsvin v Jižní Africe

Topigs Norsvin je v Jižní Africe jedním z nej-
větších dodavatelů genetiky prasat. Obchod-
ní vztahy se zákazníky ve Svazijsku, Mosam-
biku, Namibii, Zimbabwe, Zambii, Malawi  
a Nigérii jsou již zavedeny a stále se vyvíjejí 
příznivým směrem. 

Současná obchodní strategie se zaměřuje na 
rodičovská zvířata a prodej čerstvých insemi-
načních dávek omezenému počtu zákazní-
ků, především mimo Jihoafrickou republiku, 
kteří mají vlastní rozmnožovací chovy pro 
produkci prasniček na obnovu stáda.

GHB Farms

„Jsme nadšeni z prasniček TN60. Jsou to rozhodně efektivnější zvířata, a také 
plodnější,“ říká Charl Braak, majitel GHB Farms. „Již jsme dosáhli obrovského zlep-
šení produkčních ukazatelů. Nemůžeme se dočkat, až naše stáda budou tvořena 
stoprocentně prasnicemi TN60. Získáme větší počet živě narozených selat ve vrhu  
a můžeme dosáhnout cíle 30 odstavených selat na prasnici a rok.“

Zleva doprava: Dries du Plessis, Gerard Braak ml., Gerard Braak st. a Charl Braak
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Navíc pravidla pro welfare zvířat již v mnoha zemích 
zakazují rutinní krácení ocásků. Chovatelé prasat 
musí tedy zajistit, aby jejich zvířata prospívala i za 
těchto nových legislativních podmínek. Tím, jak vě-
deckými metodami zvládnout tuto výzvu, se zabývá 
Lisette van der Zande v  rámci výzkumné platformy 
pro robustnost a welfare.

Jak nalézt zodpovědná prasata
„Chovatelé zkracují selatům ocásky, aby zabránili je-
jich vzájemnému okusování v pozdějším věku,“ vy-
světluje Lisette. „Ekonomické ztráty, které okusování 
ocásků způsobují, jsou pro chovatele velmi význam-
né. Důsledkem může být vyšší nemocnost selat, 
úhyn, zpomalení růstu i konfiskace jatečných těl na 
porážce.“ Práci výzkumníků ztěžuje skutečnost, že za-
tímco je snadné identifikovat oběti tohoto jevu díky 
jejich zraněním, zvířata, která tento problém způso-
bují, „pachatele“, lze nalézt obtížně. Bez rozsáhlé vi-
deodokumentace a pozorování není možné zjistit, 
které prase v kotci za to může. Proto je těžké prová-
dět v tomto ohledu genetickou selekci.

Ve své práci použila soubor dat od výkrmových pra-
sat Topigs 20 × Tempo. Snažila se nalézt vlastnosti, 
které by pomohly identifikovat prasata, která vyka-
zují „okusovací” chování. „Okusování ocásků nesou-
visí s agresivitou prasat. Jedná se spíše o explorativ-
ní chování. Jiné publikované metody hodnocení, jako 
je klasifikace lézí, nebyly vhodné pro naši studii,“ vy-
světluje Lisette. „Místo toho jsme se rozhodli sledo-
vat různé metabolity u prasat.”

Predikce na základě hladiny serotoninu
Lisette a její kolegové Pramod Mathur, Egbert Knol  
a Naomi Duijvesteijn, byli povzbuzeni výsledky, které 
ukazují, že hladina serotoninu může být indikátorem 
zvířat s  vyšší pravděpodobností tohoto chování. 
„Víme, že u člověka neurotransmiter serotonin vyvo-
lává pocit štěstí,” objasňuje Lisette. „Podobně tak níz-
ká hladina serotoninu souvisí s depresí a obsedant-
ním chování u lidí a klováním peří, podobně de-
strukčním vzorcem chování u drůbeže.“

„Genomická studie ukazuje, že můžeme selektovat 
zvířata s nižším serotoninem z populace Topigs Nor-
svin. Výsledkem bude, že naši zákazníci se v budouc-
nu budou setkávat s výrazně nižším počtem případů 
okusování ocásků,“ předpovídá Lisette. „A když se to 
zkombinuje se zlepšením prostředí, doufáme, že vý-
sledkem bude eliminace tohoto chování.“

Projekt se nyní přesunuje do nukleové populace v Pa-
radise Valley ve Winnipegu. Zde je zkoumáno 12 000 
odstavených selat. Tato data poskytnou vědeckému 
týmu dostatek informací k vyhodnocení vlivu porod-
ní hmotnosti, pohlaví a velikosti vrhu na poškození 
ocásků. Díky tomu bude lépe probádána vlastnost, 
kterou bylo dříve obtížené řešit komplexně, ale dnes 
je možné s použitím nových genetických nástrojů, 
které má k dispozici Topigs Norsvin, dosáhnout pří-
znivých výsledků. 

Šlechtění proti okusování ocásků
Hledáme společensky přizpůsobivá prasata

V roce 2023 bude krácení ocásků selat postaveno 
v Nizozemí mimo zákon. Některé další evropské země 
již tento zákrok zakázaly nebo silně omezily jeho 
použití v praxi. 

Lisette van der Zande, MSc
mladý výzkumný pracovník:
„Můžeme selektovat zvířata 

s nižšími hladinami serotoninu. 
Výsledkem bude výrazné 

omezení okusování ocásků 
v budoucnu.“
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Topigs Norsvin dosáhl významných úspěchů ve svém šlechtitelském úsilí  
s cílem omezit kančí zápach. Graf ukazuje genetický trend pro podíl po-
tomstva s kančím zápachem u linií Top Pi, Talent a Tempo terminálních kan-
ců Topigs Norsvin.

Méně kančího zápachu
V případě kanců Tempo  vykazuje potomstvo snížení téměř o 2 %. Od roku 
2008 do roku 2016 se kančí zápach snížil z 5,5 % na 3,7 %, což zname-
ná pokles  skoro o 33 %. Ve stejném období došlo u potomstva kanců Ta-
lent ke snížení o celých 51 % a u kanců Top Pi o 41 %. To znamená, že 
nyní pouze 2 až 3,5 % potomstva terminálních kanců Topigs Norsvin vy-
kazuje kančí zápach. Společnost Topigs Norsvin zahrnula šlechtění na ome-
zení kančího zápachu do všech svých linií. Je součástí šlechtitelských cílů 
nejen u terminálních kanců, ale také v mateřských liniích. Díky vynikajícím 
selekčním metodám, použití genomické selekce a aplikaci nejnovějších 
statistických modelů je možné omezit dědičnost kančího zápachu bez 
zhoršení reprodukčních vlastností prasnic.

U kance Nador je o 40 % nižší
Když byli před více než pěti lety uvedeni na trh kanci Nador, vytvořil Topigs 
Norsvin možnost dosáhnout ještě nižšího skóre kančího pachu. Kanci Nador 
jsou selektovaní terminální kanci, kteří mají mimořádně nízkou dědivost kan-
čího pachu. Důsledkem je skutečnost, že jejich potomci mají o 40 % nižší 
šanci kančího zápachu než potomstvo jiných kanců.

Při selekci kanců Nador jsou kombinovány fenotypové a genomické infor-
mace s výsledky subjektivního čichového testu HNS (Human Nose Score – kla-
sifikace lidským nosem). Databáze kombinovaných dat umožňuje selektovat 
zvířata s nízkou pravděpodobností kančího zápachu.

Další snížení v budoucnu
Genetická selekce se ukázala být opravdu dobrým nástrojem k omezování 
kančího zápachu. Doposud však nebylo možné eliminovat kančí zápach 
jen samotnou genetikou. Topigs Norsvin však pokračuje ve šlechtění s cí-
lem omezit kančí zápach a v následujících letech budou podniknuty zásad-
ní kroky k ještě výraznějšímu snížení.

Omezení kančího zápachu bylo jedním z chovných cílů společnosti Topigs Norsvin po 
mnoho let. Díky šlechtění se v některých liniích snížil podíl výkrmových prasat s kančím 
zápachem o 50 %. Kanci Nador, které vyšlechtil Topigs Norsvin, produkují potomstvo 
s nejnižší pravděpodobností kančího pachu.

Šlechtěním 
proti kančímu zápachu
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TN70 - nová prasnice 

Topigs Norsvin

www.topigsnorsvin.cz

Ziskovost ve 
výkrmu skrze 
jedinečnou prasnici

TN70


