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Inovace přinášejí vyšší
hodnotu našim zákazníkům

Journal

1

listopad 2017

Nákladová cena zůstává základním faktorem úspěchu v odvětví.
Inovace, které přispívají ke snížení výrobních nákladů na vepřové
maso, jsou vítány. Ale nákladová cena není jediným předpokladem
úspěchu. Vyrobené vepřové maso musí také uspokojit zpřísňující
se požadavky spotřebitelů na kvalitu, welfare zvířat a bezpečnost
potravin. Splnění těchto požadavků umožní výrobcům dosáhnout
ziskovosti a zajistit stabilitu svých podniků.

produkce prasat a vyšší přidaná hodnota pro zpracovatelské
podniky, protože jsou produkována jatečná těla požadované
kvality, vhodná k využití v různých segmentech.
Abychom splnili tyto cíle, dosahujeme maximálního
genetického pokroku prostřednictvím:
• Aplikace DNA technologií ve všech našich liniích.
• Celosvětové šlechtitelské infrastruktury s populacemi zvířat
s vynikajícím zdravotním stavem.

Topigs Norsvin je nejinovativnější společností v oblasti genetiky
prasat na světě. Náš genetický pokrok je poháněn intenzívním
výzkumem a vývojem ve šlechtění a reprodukci. Rozvíjíme a
zavádíme nejmodernější technologie a poznatky, abychom zvýšili
tržby v produkci vepřového masa za současného snížení nákladů.
Jsme dokonalým partnerem pro dosažení nižších nákladových cen
a vyšší přidané hodnoty.

• Selekce řízené s ohledem na maximální výkonnost genetiky
u našich zákazníků.
• Rozsáhlé registrace individuálního příjmu krmiva pro maximální
pokrok v celkové efektivitě krmiva.
• CT vyšetření více než 3000 kanců ročně a klasifikace exteriéru u
našich plemenných prasat za účelem dosažení maximálního
genetického pokroku v robustnosti prasnic a prasat ve výkrmu.

Intenzivně se snažíme přinášet hodnotu našim zákazníkům
prostřednictvím inovací. Náš šlechtitelský program leží v samém
srdci našich inovativních trendů. Zaměřujeme se na čtyři oblasti,
které pokryjí celý řetězec vytváření hodnot: efektivita krmiva,
robustnost a welfare zvířat, kvalita jatečně upraveného těla a masa
a v neposlední řadě reprodukce. Finálním výsledkem našeho úsilí
jsou prasnice, které vyžadují minimální péči a také vysoce kvalitní,
rychle rostoucí, robustní výkrmová prasata. Vzhledem k tomu, že
pokrýváme celý výrobní řetězec, je výsledkem nákladově efektivní

• Selekce na intramuskulární tuk a ztrátu odkapem a aplikace
nejmodernějších technologií za účelem zlepšení kvality masa
a získání maximální hodnoty, co se týká porcovaného baleného
masa.
• Selekce podle počtu narozených selat v kombinaci s počtem
struků, uniformitou a vitalitou selat pro získání vysokých hodnot
přežitelnosti.

O 44 % méně selat
pod 1 000 gramů
V posledních letech uživatelé genetiky Topigs Norsvin zažili jasný pokles selat
s porodní hmotností pod 1000 gramů. Na základě informace o genotypu
kleslo procento selat narozených s porodní hmotností pod 1000 gramů mezi
lety 2012 a 2016 o 44 %.
Ve stejném období se vrhy staly více uniformní, průměrná porodní hmotnost
se zvedla o 12 % a velikost vrhu se navýšila v průměru o jedno sele.
Méně selat s nízkou porodní hmotností a větší uniformitou má mnoho výhod.
Úhyn selat do odstavu se podstatně snížil, což vede k nižší pracovní náročnosti
ve stáji a lepším výsledkům ve výkrmu. Vyšší porodní hmotnost má pozitivní
efekt napříč celou produkcí.
Bývá časté, hlavně u mnoha jiných genetik, že porodní hmotnost selat s vyšším
počtem narozených kusů klesá. S programem vyváženého šlechtění společnosti
Topigs Norsvin, jedinečným protokolem o vážení selat a nejmodernějšími
šlechtitelskými cíli, se dá tomuto jevu vyhnout. Prasnice Topigs Norsvin jsou
šlechtěny tak, aby se vyrovnaly s vysokopočetnými vrhy a produkovaly více
uniformních a těžších selat. To vede k vyšší efektivitě v celé produkci vepřového
masa.

Topigs Norsvin – vyvážené šlechtění
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Společnost Topigs Norsvin investuje
do nové centrální testační stanice vybavené CT
skenerem v Kanadě
Topigs Norsvin investuje 10 miliónů euro do nového testačního
zařízení v Kanadě v provincii Manitoba. Toto nové testační zařízení
bude sloužit k testování kanců Z-linie (mateřská linie) a Tempo
(otcovská linie). Nová stanice je kopií testační stanice v Norsku, ve
které se testují Norsvin Landrace (mateřská linie) a Norsvin Duroc
(otcovská linie).

striktními pravidly transportu zvířat a intenzivního monitorování
zdraví, se zajistí nejvyšší možný zdravotní status. To umožní
exportovat genetiku (semenem nebo kanci) do téměř všech zemí
světa.
“Tato nová testační stanice podstatně zvýší genetický pokrok u naší
Z-linie a u linie Tempo. Součástí naší strategie je zdvojnásobit
v příštích letech každoroční genetický pokrok. Kromě zlepšení
přesnosti testace nám to umožní rychleji se zdokonalovat, protože
budeme schopni zkrátit generační interval” vysvětluje technický
ředitel Hans Olijslagers. “Také to znamená, že můžeme doručit
nejlepší genetiku našim klientům rychleji prostřednictvím exportu
nejlepších kanců a semene do jejich produkčních stájí.”

Stejně jako stanice v Norsku je vybavena CT skenerem. Zařízení
bude uvedeno do provozu v létě 2018.
Testační stanice se stane centrálním bodem nové šlechtitelské
struktury v Kanadě. Sedm existujících SPF nukleových chovů bude
dodávat mladé kance ve věku 4-6 týdnů do speciálních izolovaných
odchoven. Zde bude zkontrolován jejich zdravotní stav a proběhne
analýza genotypu.
IFIR a CT skener
50 % zvířat s největší genetickou hodnotou bude testováno na
stanici, která je od odchoven vzdálena 30 km. Nové testační
zařízení bude vybaveno IFIR stanicemi, díky kterým lze zaznamenávat
individuální příjem krmiva všech kanců během testu. Všichni kanci
projdou CT skenerem.
Jak testační stanice, tak i odchovny jsou situovány do míst s nízkou
hustotou prasat. Dohromady s vysokou biosekuritou na chovech,
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Proč by
měl být každý začátek těžký?
Počet živě narozených selat na vrh byl 14,2. Díky takto početným vrhům
a dobrým mateřským vlastnostem prasnic byl celkový výsledek 32,2 odstavených selat/prasnici/rok. Průměrná porodní hmotnost selat byla 1,38
kg a při odstavu po 28,7 dnech dosáhla selata hmotnosti 8,5 kg. Toto
číslo není pouze výsledkem vynikajícího genetického základu, velkého počtu dobře vyvinutých funkčních struků, ale také velice dobrého zdravotního stavu zvířat. Ošetřovatelé žasli nad vynikající uniformitou a vysokou
porodní hmotností novorozených selat.

V prosinci 2016 byly do prvního chovu v Maďarsku naskladněny prasničky TN70. Zvířata pocházela ze známého českého rozmnožovacího
chovu společnosti ROLS Lešany, spol. s r.o. se zdravotním statusem
Topigs Norsvin SPF.
Chov Magyarsarlós je rekonstruovaná farma ze sedmdesátých let. Tento
chov musel provést repopulaci kvůli maďarskému programu eradikace
PRRS. Vyskladnili farmu a po velmi důkladném čištění, mytí a dezinfekci
provedli v prosinci roku 2016 repopulaci. Společnost Topigs Norsvin Danubia dodala 460 prasniček v různých věkových skupinách. Všichni se samozřejmě velice zajímali o novou genetiku. Ošetřovatelé viděli na první
pohled, že prasničky TN70 jsou delší, silnější, mají lepší stavbu těla a jsou
robustnější než všechny prasničky, které kdy měli předtím. Dále zaznamenali, že prasničky TN70 mají mnohem delší a výraznější říje než předchozí prasničky a prasnice. Tato vlastnost je také jedním z důvodů, vedle velice precizní práce ošetřovatelů, že úspěšně zabřezlo 457 prasniček ze 460
dodaných, což je vynikající výsledek, nejen na Maďarsko.

V Maďarsku máme rčení, že každý začátek je těžký. Myslím si, že každý
chov, který po repopulaci opět zahajuje výrobu, by rád akceptoval ty „obtíže”, které měli na chovu Magyarsarlós s prasničkami TN70.
Zoltán Szobolevski,
manager pro obchod a marketing Topigs Norsvin Danubia

Od samého začátku chov často navštěvovali odborníci ze společnosti Topigs Norsvin a intenzivně jim pomáhali v nejrůznějších oblastech, od zavádění programu biosekurity, přes správnou výživu a krmení prasniček, až
po každodenní péči o zvířata. Chov Magyarsarlós je pro společnost Topigs Norsvin vynikajícím partnerem a pracovníci jsou ochotni se učit i dnes
a pracovat tak, aby dosáhli výsledků užitkovosti, které jim byly slíbeny, a
které inspirovaly jejich rozhodnutí.
Velké úsilí se vyplatilo a výsledky užitkovosti jsou na stejné úrovní, ne-li
lepší než výsledky v jiných užitkových chovech v západní Evropě, které
pracují s prasnicemi TN70. Výsledky prvních cyklů ukazují, že prasničky
TN70 mají početnější vrhy než jakákoliv jiná linie prasnic Topigs Norsvin.
Journal
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Talent

Ušetří 6 kilogramů krmení
na jedno výkrmové prase

Genetický pokrok v plné rychlosti
V předešlých 3 letech se konverze krmiva zlepšila o téměř
6 %. Průměrná konverze krmiva u kanců testovaných na
našich šlechtitelských chovech v Holandsku a Francii byla
v roce 2013 2,10 kg/kg přírůstku a 1,98 kg/kg přírůstku
v roce 2016. Na úrovni výkrmových prasat s 50%
podílem genů kance Talent to znamená, že se během
pouhých 3 let snížila spotřeba krmné směsi na jedno
vykrmené prase o 6 kg.

Journal
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Data v tomto článku vyjadřují průměr zhruba 3 500
kanců ročně, kteří byli testovaní na krmných stanicích
IFIR (registrace individuálního přijmu krmiva).

Výsledky kanců Talent (testace na šlechtitelských chovech)

Průměrný denní přírůstek (g)

Vylepšil se i denní přírůstek
Na šlechtitelských chovech s kanci Talent nedošlo ke
zlepšení pouze u konverze krmiva. V období mezi lety
2013 a 2016 se denní přírůstek zlepšil také o 6 % a
aktuálně se pohybuje v průměru na necelých 1050
gramech na den. Tento rychlý genetický pokrok
v konverzi krmiva a růstu přispívá k efektivnější a
udržitelnější produkci vepřového masa. Toto je pouze
jeden ze způsobů, jak společnost Topigs Norsvin přispívá
k vyšší ziskovosti chovů produkujících vepřové maso.

2014
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Unikátní experiment
potvrzuje možnost
prodlouženého použití
inseminačních dávek
Chovatelé prasat, kteří nakupují inseminační dávky od společnosti
Topigs Norsvin, mohou očekávat životnost semene 3 dny od odběru.
Je to díky ředidlu Solusem, které zaručuje kvalitu semene po dobu
až 72 hodin. Nové výzkumy však ukazují, že životnost spermatu může
být delší, 5-7 dnů, a téměř polovina holandských chovatelů prasat již
využívá tuto prodlouženou dobu životnosti semene.

Skupina zabývající se výzkumem v oblasti reprodukce nedávno zdůraznila výhody
skladování semene po delší dobu. Marleen
Broekhuijse z tohoto výzkumného týmu byla
proto požádána, aby posoudila nová ředidla
z hlediska jejich vhodnosti a porovnala je se
stávajícím produktem Solusem.
„Možnost používat dlouhodobá ředidla je
přínosem pro Topigs Norsvin, inseminační
stanice i chovatele prasat,“ vysvětluje Marleen. „Ve šlechtitelském programu mohou
být využíváni kanci s nejvyšší genetickou
hodnotou kdykoli je třeba, protože jejich semeno je dostupné po celý týden. Inseminační
stanice mohou vytvořit optimální rozvrh
odběrů semene kanců a chovatel má k dispozici semeno pořád, i při nižším počtu
dodávek. Pro zahraniční zákazníky je
Journal

Marleen Broekhuijse, Ph.D.,
výzkumný pracovník
v oblasti reprodukce:
„Možnost použití dlouhodobých
ředidel je přínosem pro Topigs
Norsvin, inseminační stanice
i chovy prasat.“
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přínosem, že semeno může být převáženo
na větší vzdálenosti, protože vydrží delší
transport.“
Tato novinka se setkala s příznivými ohlasy
v celém odvětví. Prověřování nových
ředidel je však velmi intenzivní. V první
řadě musela projít laboratorními testy. Ty
zahrnovaly vyšetření vzorků semene od 10
různých kanců pro každé ředidlo. Zkoumala se (progresivní) motilita a morfologie pomocí počítačové analýzy CASA (Computer
Assisted Semen Analysis). Vyšetření bylo
provedeno v době odběru semene a pak
3., 7. a 10. den po odběru. Kromě toho byla
ředidla podrobena také bakteriologickému
vyšetření, měřila se vodivost, osmolarita
a pH. Testy byly provedeny v laboratořích
Varkens KI Nederland.
listopad 2017

Ředidlo 2

Solusem

Ředidlo 3

Ředidlo 4

100

90

80
Motilita semene (%)

Pilotní pokus
Po laboratorních testech následoval pokus v Nizozemí,
kde bylo inseminováno 400 prasniček dávkami se čtyřmi
různými ředidly. Zvířata byla poražena 35. den březosti.
V tomto okamžiku Marleen hodnotila, zda prasničky
skutečně zabřezly a dále počet žlutých tělísek na jejich
vaječnících, na jehož základě byly odhadovány počty ovulovaných vajíček a počet a kvalita embryí. „Rozdíl mezi
celkovým počtem embryí a celkovým počtem žlutých
tělísek nám pomáhá lépe zkoumat plodnost. Na základě
počtů neživotaschopných a degenerovaných embryí
stanovíme embryonální mortalitu,“ vysvětluje Marleen.
Jen ředidla, která si vedla dobře v tomto pokusu, mohou
být testována přímo v chovech. „Bylo by příliš riskantní
používat jakékoliv ředidlo hned v terénu, neboť je zde
riziko zvýšení nákladů z důvodu horších reprodukčních
výsledků,“ varuje Marleen.
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Dlouhodobé a krátkodobé použití
Výsledky z druhého pokusu, ve kterém byl Solusem porovnáván se třemi nejmodernějšími ředidly na trhu ukázaly, že Solusem má stejné výsledky jako jiná ředidla a díky
své stabilitě je vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé
použití. Z pokusu vyplývá závěr, že žádné z testovaných
ředidel nebylo lepší než Solusem.
Rozsáhlá práce, kterou provedla Marleen a skupina pro
výzkum reprodukce, zdůrazňuje, jak velký význam má
výběr toho nejlepšího ředidla pro Topigs Norsvin a naše
zákazníky na celém světě.

Výsledky ředidla Solusem a tří nejmodernějších dlouhodobých ředidel. Solusem má stejné výsledky a je tedy
vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé použití.
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Již jsou dokončeny dva pokusy, které porovnávaly Solusem
se třemi dalšími komerčními ředidly. „Laboratorní výsledky
z prvního pokusu ukázaly zlepšení kvality semene u všech
ředidel porovnávaných s ředidlem Solusem až do 10. dne
po odběru, ale nebyl zjištěn rozdíl mezi jednotlivými
ředidly v procentu zabřezlých nebo počtu embryí v tomto
pokusu,“ přiznává Marleen. „Stáří vzorku semene ovlivnilo
počet embryí, ale nikoliv procento zabřezlých.“
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Mezi Solusem a ostatními ředidly nebyly shledány žádné rozdíly v podílech oplozených vajíček.
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Šlechtitelský program Topigs Norsvin

Vycházíme vstříc požadavkům zákazníků a spotřebitelů

Arjan Neerhof, MSc
ředitel pro genetiku

Chovatelé prasat se navzájem předhánějí v produkci chutného, zdravého a efektivně vyprodukovaného vepřového
masa. Jsou vystaveni neustálému tlaku na snížení nákladů
(zejména na krmivo) a snaží se zvýšit tržby prostřednictvím
diferenciace svých produktů. Současně požadavky
spotřebitelů ohledně zdraví, dopadů na životní prostředí
a welfare zvířat stále rostou. Produkce bez použití antibiotik, volné ustájení prasnic během březosti a na porodně,
zrušení kastrace kanečků, kupírování ocásků a snížení
úhynů, jsou jen některými příklady změn, které se již staly
realitou nebo se o nich diskutuje v různých zemích.

Prasnice

Nízká pracovní náročnost

Společnost Topigs Norsvin výrazně investuje do
šlechtitelského programu, aby posílila genetický pokrok a
pomohla tak svým zákazníkům plnit tyto zvýšené
požadavky. Hlavními cíli našeho šlechtitelského programu
jsou co nejvyšší celková efektivita krmiv, vyšlechtění
vysokoprodukčních prasnic s nižší pracovní náročností
a efektivních a robustních zvířat pro výkrm s vysokou
zmasilostí i ve vysoké hmotnosti a s rychlým růstem.

Robustnost

Kondice prasnice v době odstavu

Otlaky na pleci v době odstavu

Pro nízké ztráty prasnic úhynem

Pro welfare a nízkou brakaci prasnic

Délka březosti
Pro synchronizaci porodních turnusů

Procento oprašenosti
Prodloužení intervalu od odstavu
do inseminace >7 dní

Pro nižší počet jalových dnů

Pro skupiny prasnic říjících se vždy 3-6 dní po odstavu

Motorika zádě (kolébavá chůze)

CT vyšetření na osteochondrózu v kloubech

Pro pružný pohyb a zdravé prasnice

Pro welfare a vysokou celoživotní užitkovost
prasnice s minimálním použitím antibiotik

Pevný postoj
Dlouhověkost prasnice

Pro stabilní postoj zadních končetin u prasnic

Pro vysokou celoživotní užitkovost

Spěnky zadních končetin
Pro optimální pozici končetin a dlouhověkost prasnice

Motorika přední části těla
Pro pružný pohyb a zdravé prasnice

Vnitřní špárky zadních končetin
Aby špárky byly stejnoměrné a dokázaly unést
březí prasnici s velkým počtem plodů

Spěnky předních končetin
Hodnocení kvality končetin

Pro optimální pozici končetin a dlouhověkost prasnice

Pro vysokou intenzitu selekce v odchovu prasniček
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Základem našeho šlechtitelského programu jsou:
• velké selektované populace s výborným zdravotním stavem
• genomická selekce prováděná v každém selekčním kroku
• krátké generační intervaly
• velké objemy dat
• přesná fenotypizace
• data z užitkových chovů (fenotypy + genotypy)

Od kanečků z nukleových šlechtitelských chovů je získán podrobný
obrázek na základě analýzy jatečného těla a kostní tkáně pomocí
počítačové tomografie (CT) při živé hmotnosti 120-130 kg. Z těchto dat
jsou potom zjištěny vlastnosti podmiňující zmasilost a výtěžnost, a také
kvalita kostí. Prasničky, které jsou selekčními kandidátkami, jsou
vyšetřeny na kvalitu jatečného těla ultrazvukem.
Příjem krmiva je zaznamenáván až u 20 000 čistokrevných a křížených
zvířat ročně. Rozsáhlý výzkum prokázal význam zahrnování údajů o
křížencích do genetického hodnocení.

Selekční kandidáti v nukleových šlechtitelských chovech a zvířata
(kříženci) v referenčních populacích jsou genotypizováni a tato data,
spolu s informacemi o fenotypu, jsou zpracována v rámci genetického
posuzování pomocí nejmodernější dostupné technologie. Testaci ukončí
přibližně 150 000 zvířat každý rok.

Vrh/selata

Nízká pracovní náročnost

Robustnost

Mateřské vlastnosti; vliv matky na přežití selat do 21. dne věku/odstavu

Počet struků

Pro včasný příjem mleziva a nízký počet zalehnutých selat

Velikost vrhu

Aby každé narozené sele mohlo sát ze svého struku

Počet invertovaných struků

Mrtvě narozená selata

Pro lepší kvalitu mléčné žlázy

Pro přirozené porody a nízký počet
zásahů ošetřovatele při porodu

Roznožka
Pro zdravější selata a včasný příjem mleziva

Celkový počet narozených selat

Artritida

Pro nízké (krmné) náklady na prasnici
na produkované výkrmové prase

Pro nízkou spotřebu antibiotik

Pupeční kýla
Pro zdravá prasata

Šourková kýla
Životaschopnost selat; vlivy ze
strany selat do 21. dne / odstavu

Pro zdravá prasata

Aby selata měla dostatečné energetické rezervy při narození a byla
schopna aktivně hledat struky

Kryptorchismus
Pro zdravá prasata

Hmotnost vrhu při odstavu / ve 21 dnech; vliv matky

Variabilita porodní hmotnosti v rámci vrhu; vliv matky

Pro vysokou mléčnost

Pro vysoce kvalitní a silná selata s dobrými předpoklady pro výkrm

Porodní hmotnost vrhu; vliv matky
Pro vysoce kvalitní a silná selata s dobrými předpoklady pro výkrm
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Každé zvíře v nukleovém šlechtitelském chovu je podrobeno detailnímu
posouzení exteriéru. Tento systém hodnocení exteriéru zahrnuje až 32
různých vlastností u selekčních kandidátů samčího pohlaví a až 10
různých vlastností u samic. Vyvíjí se technologie s použitím 3D kamery
za účelem získání objektivních parametrů pro hodnocení exteriérových
a konformačních znaků.

Některé masokombináty poskytují informace o kvalitě jatečně upraveného těla a výsledcích zdravotní inspekce od více než 80 000 zvířat
ročně. Tato data nám umožňují zvýšit přesnost našich plemenných hodnot pro užitkovost kříženců a šlechtit na nové vlastnosti související se
zdravím a welfare zvířat.
Poražení nukleoví selekční kandidáti samčího pohlaví jsou posuzování
na řadu vlastností souvisejících s kvalitou masa, včetně barvy masa, pH,
schopnosti vázat vodu, kančího zápachu a intramuskulárního tuku.
Podíl intramuskulárního tuku a kvalita tuku se pak dále hodnotí blízkou
infračervenou spektroskopií (NIRS).
Jsou vyvíjeny metodiky pro sběr dat a v praxi uplatňovány v těsné spolupráci s našimi zákazníky, chovateli a vědci. Tento vysoce motivovaný
tým zajišťuje stabilní sběr vysoce kvalitních dat.

700 000 selat ročně
Selata z vrhů zahrnutých do programu vážení selat jsou individuálně
vážena a posuzována na vlastnosti související se zdravotním stavem,
počty struků, a dále je zaznamenána jejich náhradní matka a datum
odstavu. Do tohoto unikátního programu je ročně zahrnuto přes
700 000 selat, což ukazuje, jak velký důraz klademe na vitalitu selat.
Tato data jsou využívána pro hodnocení zdraví, kvality vrhu a vlastností
podmiňujících životaschopnost.

Užitkovost v rámci kotce

Robustnost

Výkrmové vlastnosti

Jatečná hodnota

Denní přírůstek (čistokrevná zvířata & kříženci)

Příjem krmiva (čistokrevná zvířata & kříženci)

Pro efektivní využití práce a kapitálových investic

Pro nízké výrobní náklady a minimalizaci dopadu na životní prostředí

Mortalita od odstavu do porážky
Pro zdravá prasata a minimální ztráty zvířat s vysokou hodnotou

Vady jatečně upraveného těla
Nepřímý vliv na přírůstky ostatních zvířat ve skupině (sociální plemenná hodnota)

Pro zdravá zvířata a nízkou spotřebu antibiotik

Pro podporu sociálního chování v rámci skupiny v kotci
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Spolupráce s našimi partnery v dodavatelském řetězci přináší významnou konkurenční výhodu pro naše zákazníky.

Dohromady sbíráme data o stovce různých vlastností, viz. názorné
obrázky ilustrující vlastnosti, které zahrnujeme v našich selekčních indexech a z jakého důvodu.

Dalším zásadním důvodem pro sběr údajů o široké škále vlastností je
možnost vytvoření vyváženého šlechtitelského programu. Z fyziologických důvodů může mít selekce na jednu vlastnost negativní dopad na
jiné, důležité vlastnosti. Spolu s našimi zákazníky hledáme rovnováhu
mezi ekonomikou produkce, požadavky spotřebitelů a optimální kvalitou produktu.

Jatečně upravené tělo / maso

Jatečná hodnota

Kvalita masa

Kančí pach – čichová zkouška

CT vyšetření zmasilosti

Pro snížení ztrát při třídění masa během zpracování

Aby kvalita jatečně upraveného těla splňovala požadavky trhu

Vnitrosvalový tuk
Aby spotřebitelé ocenili vysokou kvalitu masa

Barva masa
Aby spotřebitelé ocenili vysokou kvalitu masa

Výška svaloviny a tuku
Aby kvalita jatečně upraveného těla
odpovídala požadavkům trhu

Vady jatečně upraveného těla
Pro nízké ztráty na jatkách a nízkou spotřebu antibiotik

Schopnost vázat vodu

Jatečná výtěžnost

Pro optimální zpracovatelské vlastnosti masa a dobré zkušenosti spotřebitelů

Pro vysokou jatečnou výtěžnost a nízké ztráty na jatkách
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Bodil a Torgeir Davidsen, Bjerke Gard, Norsko

Nejlepší
šlechtitel
plemene
duroc

Torgeir a Bodil Davidsenovi z norského Revetalu, kteří vlastní nukleový šlechtitelský chov
prasat Norsvin Duroc, jsou opravdovými
nadšenci. A vědí, co dělají. Dostali se na první místo na seznamu nejlepších šlechtitelů za
poslední dva roky. Důvod je jednoduchý –
dříve pracovali jako zootechnici na několika
farmách. Davidsen říká: „Založili jsme šlechtitelský chov, protože to vyžaduje něco navíc. Můžeme do toho vložit naše zkušenosti a nadšení. Šlechtitelský chov je náročnější, a to my máme rádi.“ Na své malé pronajaté farmě na jihu Norska chovají 100 prasnic Norsvin Duroc. Mají sedmitýdenní systém provozu. Každých sedm týdnů se oprasí 28 prasnic.

a zdraví. Sice to není vědecky podložené,
ale pan Davidsen má oko pro barvu zvířat.
„Vidím, ze kterých kanečků se stanou elitní kanci. Nejtmavší zvířata si většinou vedou nejlépe.“

„Snažíme se poskytnout jim dobrý start,“ vysvětluje Torgeir Davidsen cestou na porodnu. „To pomáhá selatům po celý jejich život.“
Dobrý start také znamená být přítomen, když
se selata rodí.

Prasnice po druhém a třetím vrhu
Prasničky pro obnovu stáda jsou selektovány
především na základě dat od Topigs Norsvin.
Ale kondice, zdraví, konstituce a další vnější vlastnosti jsou také brány v potaz. Zvláštní pozornost je věnována špárkům – musejí být silné a robustní. Prasničky jsou testovány 135. den. Skóre špárků, hmotnost, výška hřbetního tuku a svaloviny a všechny další údaje jsou shromážděny a poslány společnosti Topigs Norsvin. Druhý den po testaci
obdrží Davidsenovi nové plemenné hodnoty. Všechny tyto informace se využívají pro
selekci příští generace prasnic. „Dobrá prasnice je silná, má dobré mateřské schopnosti a hezky a snadno chodí. Tyto předpoklady, spolu s nejlepšími plemennými hodnotami dělají dobrou prasnici,“ vysvětluje Davidsen. Nejlepších 30 prasniček s nejvyšším TSI
je použito pro obnovu stáda. Zhruba dvacet
z nich se nakonec oprasí.

Data a vzhled
Opravdový šlechtitel selektuje zvířata vlastně
pořád, každý den. Ale sedmý den po narození selat musí Davidsenovi učinit první závažné rozhodnutí, první skutečnou selekci. Pak
mohou selektovat kandidáty, kteří jsou tak
dobří, aby mohli jít do centrální testační stanice Delta.
Kanečci jsou selektováni podle selekčního
indexu a exteriéru. „Topigs Norsvin nám
poskytne selekční index a další data. Posuzují zvířata zevnitř. My se na ně díváme
zvenčí,“ vysvětluje Davidsen. V úvahu jsou
brány aspekty jako je kondice, stavba těla
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Všechna selata jsou odstavena 30. den, protože v Norsku není povolen dřívější odstav.
A pak jsou v odchovu asi do 30 kg. V této
době kanečci kandidáti odcházejí do centrální testační stanice. Jejich test začíná, když
dosáhnou hmotnosti 40 kilogramů. Každý
rok je testováno 190 kanců od Davidsenových. Asi 15 až 20 z nich dosáhne statusu
plemenného kance a je využito ve šlechtitelském programu.
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Topigs Norsvin poskytuje plemenný
index a další data. Dívají se na zvířata
zevnitř. My se na ně díváme zvenčí.
Tajemství spočívá v pozornosti
I když jsou relativními nováčky v norské skupině šlechtitelů Topigs Norsvin,
byli Davidsenovi označeni za nejlepší
šlechtitele plemene duroc v posledních
dvou letech. Jaké tajemství se za tímto
úspěchem skrývá? „Spousta pozornosti.
Trávíme s našimi prasaty spoustu času.

A tato péče se vyplatí. Pozorujeme je
zblízka a učíme se z jejich chování. Když
mám čas, sednu si mezi zvířata, například
ve skupinovém ustájení, a pozoruji, jak se
chovají. Prasnice si na mne zvyknou a pak
mi více věří. Chováme k sobě navzájem respekt, a to se vyplatí.“

Norsvin Duroc
V Norsku je osm nukleových šlechtitelských
chovů. Šlechtí kance duroc, kteří jsou testováni na slavné testační stanici Delta, vybavené
počítačovým tomografem. Každý rok je testováno 1 600 kanců duroc na přírůstky, konverzi krmiva, kvalitu jatečně upraveného těla
a vlastnosti exteriéru. Je poráženo celkem 800
kanců pro získání údajů o kvalitě masa a tuku.
Pouze 50 nejlepších kanců ročně se stane elitou, která je pak využita ve šlechtitelském programu.
Genotyp Norsvin Duroc je znám vynikající
kvalitou masa, intenzivním růstem a efektivním
využitím krmiva. Genetický pokrok této linie
jde rychle kupředu. Využíváme nejmodernější
technologie a nové, vylepšené šlechtitelské
cíle, které jsou přesněji zaměřeny na vlastnosti
ve výkrmu, provádíme vyšší intenzitu selekce
a rozsáhlejší genotypizaci.
Díky lepšímu řízení šlechtitelských chovů se
rodí více selat plemene duroc a máme tedy
možnost selekce z většího počtu kanečků. Vyšší
počty narozených selat umožňují vyšší intenzitu
selekce obou pohlaví a lze pak vyselektovat
více „nejlepších“ kanců.
Všechny tyto trendy znamenají, že populace
plemene duroc se rychle zlepšuje a tento
pokrok se ještě zrychlí v následujících letech.

Data z Delty
Norsvin Duroc - výsledky
(10 % nejlepších kanců, 40-120 kg,
testovací stanice Delta, Norsko)
Rok
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Denní
Konverze Libová Výtěžnost
přírůstek krmiva svalovina
(%)
(g/den)
(%)

2013

1128

2.00

64,5

75,5

2014

1148

1,96

64,9

75,6

2015

1188

1,90

67,1

75,5

2016

1217

1,88

67,3

74,7

2013-2016

+8%

-6%

+4%

-1 %
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Chceme patřit mezi
5 % nejlepších chovatelů
prasat na světě
Cíl společnosti Cherkizovo je stručný a jasný:
Chtějí patřit k nejlepším. Tato ruská společnost se chce zařadit mezi
horních 5 % producentů prasat, co se týká efektivnosti výroby
a nákladových cen. Roger Jones, Brad Heron a ostatní členové týmu na
plný plyn modernizují a vylepšují výrobu. Středobodem jejich strategie je
zdraví, genetika a management.

„Už jsme blízko,“ říká s nadšením a hrdostí ředitel společnosti Cherkizovo, Brad Heron: „chceme produkovat prasata za méně než 1 americký
dolar na kilo. A k této nákladové ceně se už blížíme.“ Klíčovým aspektem
je konverze krmiva, zejména ve výkrmu. Náklady na krmivo spotřebované na 1 kg přírůstku je jedním z klíčových ukazatelů výkonu v Cherkizovu.
Cherkizovo se však nezaměřuje jen na nákladovou cenu. Stejně důležité
jsou pro ně kvalita, chutnost masa a welfare zvířat. „Chceme plnit například požadavky firmy McDonald‘s na welfare zvířat, abychom jim mohli dodávat maso. Připravujeme se také na vstup na další zahraniční trhy.
Proto je pro nás důležité dodržovat všechna pravidla která tyto trhy, například trh EU, pro své dodavatele stanoví,“ vysvětluje Roger Jones, hlavní kontrolor provozu Cherkizovo.
Z pohledu Rogera Jonese je Rusko nejlepším místem na světě, pokud
chceme dosáhnout nejnižších výrobních nákladů v chovu prasat. To je
pro ruské producenty velká výhoda. Při využití všech možností, kam patří
i výroba krmiva, geografická poloha a příznivé obchodní klima v zemi, se
může Rusko snadno stát jedním z největších světových producentů vepřového masa.
Journal

14

Základem je genetika
Genetika je hnací silou výroby. Tvoří její základ a je velmi důležitá. Z genetiky vychází vysoká produkce a nízká konverze krmiva. Jones říká: „Došli jsme k závěru, že šlechtění je práce pro odborníky a my nejsme šlechtitelskou firmou. Cherkizovo se však považuje za dokonalého realizátora
šlechtitelského programu, který vymyslí genetičtí odborníci. Investice do
výzkumu jsou velmi vysoké a jsou potřeba hluboké odborné znalosti.“ Jen
několik málo společností na světě je dost velkých a silných, aby si mohly dovolit financovat výzkum potřebný k vyšlechtění prvotřídních zvířat.
Pokud jde o genetiku, Cherkizovo hledá partnera pro dlouhodobou
spolupráci. Dokonalého spolupracovníka nalezli ve firmě Topigs Norsvin. Jak říká Jones: „Společnosti Topigs Norsvin záleží na našem úspěchu. Chtějí nám pomáhat budovat naše podniky nyní i do budoucna.
Neustále hledají cesty ke zlepšování a líbí se nám jejich služby a podpora.“ Výsledkem je oboustranně výhodný vztah. Debaty mezi společnostmi Cherkizovo a Topigs Norsvin probíhají na obchodní úrovni. „Víme,
že se naše názory mohou někdy lišit, ale nebereme to osobně. Tento respekt je základním předpokladem úspěchu. Nejen pro nás, ale i pro Topigs Norsvin.“
listopad 2017

Tým společnosti Cherkizovo vidí, že Topigs Norsvin směřuje k vybudování dlouhodobého obchodního vztahu. „Máme pocit, že
společně chceme vytvořit něco velkého,“ říká Jones. „Cítím to
nejen když mluvím s generálním ředitelem Martinem Bijlem, ale i
v komunikaci se specialisty, kteří nám pomáhají.“
Zdravá prasata
Cherkizovo věří, že je možné eradikovat onemocnění. Realizují rozsáhlý chovatelský projekt, v jehož rámci úspěšně zapouštějí
1200 prasniček týdně. Provádějí intenzívní depopulaci a repopulaci stávajících stád prasnic a staví nové farmy, do nichž naskladňují zdravá zvířata. Brad Heron říká s úsměvem: „Když jsme z našeho systému vymýtili choroby, které nás dříve stály mnoho peněz, můžeme náš chovatelský projekt využít pro ozdravení dalších farem, které chceme kupovat od firem nedosahujících ziskovosti v důsledku vysokých nákladů.“
Předpokladem maximálního využití genetického potenciálu zvířat
je zdravé stádo. Jak uvádí Heron: „Špatné zdraví zabíjí genetický potenciál.“ Pro dosahování nízkých výrobních nákladů je dobrý zdravotní stav podmínkou. Prevence onemocnění pomocí vakcinace je sice drahá, ale čas od času je potřeba. Dobré zdraví je
také předpokladem vysoké užitkovosti. Zvýšení nákladů v důsledku onemocnění může být značné a ztráty úhynem mají negativní
dopad na výrobní náklady.

Skupina Cherkizovo
Cherkizovo patří ke třem největším producentům vepřového masa
v Rusku. Na 15 farmách produkují více než 1,5 milionů prasat ročně.
Většina produkce je umístěna v moderních zařízeních vybudovaných
v posledních několika letech. V roce 2017 se počet jejich prasnic zvýší
z 89 000 na 95 000 a v následujících několika letech budou všechny
staré výrobní jednotky zrušeny a nahrazeny novými, moderními stájemi. Cherkizovo se nezabývá jen výrobou vepřového masa. Patří k největším ruským výrobcům masných výrobků. Je také jedním z největších ruských producentů drůbežího a vepřového masa a masných výrobků, a také největším výrobcem krmiv v Rusku.

Ošetřovatelé milují TN70
Cherkizovo zavádí do svého chovatelského systému prasnici TN70.
Na konci roku 2016 byly do chovu zařazeny první prasnice TN70.
„Naši ošetřovatelé je milují,“ říká Heron. První výsledky zařazení prasnic TN70 do chovu předčily očekávání. Počet živě narozených selat
z jednoho vrhu většinou překračuje 13 a počet odstavených selat se
blíží 12. S radostí sledujeme, jak dobře si prasata vedou ve výkrmu,
protože konverze krmiva a kvalita masa jsou pro nás nejdůležitějšími
výkonostními ukazateli. Reprodukční užitkovosti stáda však také věnujeme velkou pozornost.“

Nové myšlení
Genetika a zdraví však nejsou jediné dvě věci, na které Cherkizovo hledí. Zabývají se i celkovou koncepcí výroby a hledají možnosti, jak zvyšovat produkci a snižovat náklady. Jedním z příkladů je
uspořádání nových výrobních jednotek. Zatímco jinde jsou prasnice obvykle umístěny v několika stájích na jednom místě a odstavená selata a prasata ve výkrmu jsou ustájena odděleně, Cherkizovo to dělá jinak. Heron uvádí: „Pracujeme se systémem, kde selata jsou odstavena při hmotnosti 6 kg. Pak jsou převedena do stáje pro předvýkrm/výkrm a zůstávají na jednom místě až do porážky“. To znamená, že jsou ušetřena stresu z častých přesunů a jeho
negativních důsledků. Období snížených přírůstků je pak kratší a
náklady na krmivo nižší. Odpadají také pracovní a další náklady
spojené s transportem.
Journal
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Výborný zdravotní stav
a robustní zvířata
s vysokou efektivitou
Společnost Porcisan vlastní chovy prasat na jihovýchodě Španělska. Svoji činnost provozuje v provinciích Murcia, Alicante, Almeri, Albacete a Sevilla. Tato rodinná firma byla založena v roce 1986. Tehdy měli farmu se 600
prasnicemi. Předtím se členové rodiny věnovali obchodu s prasaty po více než 100 let. Dnes
má Porcisan 15 000 prasnic v šesti užitkových
chovech a pronajímá si stáje pro výkrm prasat, která se narodí na farmách s prasnicemi.
Nedávno koupili novou míchárnu krmiv, aby
mohli zvýšit svoji výrobní kapacitu a splnit plán
růstu společnosti. Od samého začátku využívá
Porcisan genetiku Topigs Norsvin.
Společnost také vyrábí slavnou iberskou šunku. K její produkci je určeno 1 500 prasnic.
Celý výrobní proces, zrání a marketing šunky
zajišťuje jejich vlastní firma, Vitalus Distribución Alimentaria.
Rodinná firma Porcisan plánuje, samozřejmě
v závislosti na podmínkách, že stavy jejích prasnic vzrostou zhruba na 20 000 během příštích
3 až 5 let. „Nemáme konkrétní cíl. Rychlost našeho růstu bude ovlivněna tím, zda se nám podaří získat pozemky pro stavbu nových velkých
stájí pro prasnice,“ vysvětluje ředitel Antonio
Sanchez.
Journal
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Zleva doprava Pedro Gomez (veterinář), Antonio Sanchez(majitel), Ana Belen Sanchez (vedoucí pro mezinárodní komunikaci)

„Nové stáje pro prasnice stavíme pouze tehdy,
když jsme si jisti, že se jedná o region a lokalitu, kde je možné zahájit a udržet chov prostý PRRS.“

v tomto regionu dlouhou tradici a chovatelé se
již přizpůsobili extrémním klimatickým podmínkám. I zde jsou úspěšní chovatelé, kteří v posledních letech výrazně expandovali.

Nepřítomnost PRRS znamená vynikající
zdravotní stav
Chov prostý PRRS není jen jedním z cílů společnosti Porcisan, je to její filosofie. Jejich hlavní veterinář, Pedro Gomes, prohlašuje: „Absence onemocnění PRRS je známkou vynikajícího zdravotního stavu. Pokud máte chov prostý PRRS, pak je jeho zdraví celkově na vysoké
úrovni.“ A vysoká úroveň zdravotního stavu je
jedním ze základních kamenů filosofie společnosti Porcisan. Zdravá zvířata mají vyšší a efektivnější produkci.

„Musíme zvládnout vysoké teploty. Není to lehké ani dnes, kdy máme moderní stáje s řízeným
mikroklimatem,“ vysvětluje Pedro Gómez. „Potřebujeme hlavně velmi robustní prasata. Proto
jsme používali prasnice Topigs 40, které se vyznačují robustností a odolností.“ Porcisan však
přešel na prasnice TN70 od Topigs Norsvin.
K tomuto kroku se odhodlali po dlouhých diskusích. Zpočátku nebylo jasné, zda je tato nová
prasnice vhodná pro drsné klima jihovýchodního Španělska. Je dostatečně odolná?

Vysoká efektivita, a v souvislosti s ní i ziskovost, jsou hlavním cílem společnosti Porcisan.
Antonio Sanchez říká: „Musíme být konkurenceschopní, pokud se chceme v budoucnu udržet jako výrobci vepřového masa. To znamená, že musíme zvyšovat jednak objem produkce a dále také její efektivitu. V současné době
se porovnáváme s ostatními španělskými producenty vepřového. Uvědomujeme si však, že
do budoucna bude růst význam evropského
trhu pro naše produkty. Ve Španělsku je momentálně situace taková, že každé prase vyrobené navíc musí jít na export. Proto je tak důležitá naše konkurenceschopnost v evropském
měřítku.“ S ohledem na tuto evropskou a potažmo globální perspektivu zvažuje Porcisan investice do masného průmyslu jako hlavní výzvu
budoucnosti.“
Potřebujeme robustní zvířata
Společnost Porcisan má své chovy na jihovýchodě Španělska. V rámci Evropy to není nejvhodnější oblast pro chov prasat, neboť v létě
je tam velmi horko. Nicméně chov prasat má
Journal

Společnost je
také producentem
slavné španělské
šunky Iberico
Zástupci firmy Porcisan navštívili chovy v Nizozemí, které jako první testovaly novou genetiku.
Během této návštěvy nabyli přesvědčení, že si
musejí udělat test sami. Prasnice TN70 by mohla pozvednout užitkovost v chovech firmy Porcisan na vyšší úroveň a zároveň zvednout efektivitu. V roce 2014 inseminovali zhruba 220 prasnic Topigs Norsvin A-linie ve svém prarodičovském stádě semenem Norsvin Landrace. A-linie je jednou z linií large white Topigs Norsvin.
Narozené prasničky TN70 byly testovány v chovech společnosti Porcisan. Většina těchto prasnic je nyní už po druhém vrhu a jejich výsledky jsou tak dobré, že se Porcisan rozhodl učinit další krok a nahradit celé stádo prasnic prasnicemi TN70. Mezitím dovezli asi 2 000 prasnic
TN70 z Německa, aby si mohli udělat rozsáhlý
a přesný test. Tyto prasnice jsou nyní na druhé
paritě a jsou kombinací linií Norsvin Landrace
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a Z-linie, což je další z linií large white společnosti Topigs Norsvin.
1,5 narozeného a odstaveného selete
navíc
První výsledky ukazují, že prasnice TN70 produkují v prvním vrhu o 1,5 selete více. O 1,5 se
zvýšil jednak počet živě narozených selat, ale i
počet odstavených selat na vrh. Stejné výsledky máme na druhém vrhu. Tyto údaje jsou hlavně z léta. Prasnice si tedy i v nepříznivém klimatu vedou dobře. Pedro Gomez říká: „Naučili jsme se, jak se starat o tuto prasnici s vyšší užitkovostí.“
Je ještě brzy na to, abychom mohli posoudit,
jak si nová genetika vede ve výkrmu. Pro Porcisan je efektivita ve výkrmu stejně důležitá, jako
vysoká produkce selat. „Zatím jsme došli k závěru, že výsledky jsou srovnatelné nebo lepší než
u prasnic Topigs 40,“ tvrdí Pedro Gomez. „Ale
to je zatím pouze první dojem. Jsem si jist, že
potomstvo TN70 bude ještě efektivnější. Když
se podíváme na prasnice, tušíme vysoký produkční potenciál.“
Zaměstnanci farem mají rádi prasnice TN70.
Snadno se s nimi pracuje, jsou velmi klidné
a krotké. Líbí se jim povaha zvířat a to se odráží
i ve vyšší efektivitě jejich práce.
Krátké ticho
Zeptali jsme se Pedra Gomeze a Antonia Sancheze, co by se podle jejich názoru mělo zlepšit
u prasnic TN70. Odpovědí nám bylo překvapení
a ticho. Momentálně nevidí nic, co by bylo potřeba zlepšovat. „Jsme zvědaví, jaké budou rozdíly mezi zvířaty dovezenými z Německa, která
mají geny Z-linie, a našimi kříženci s A-linií. Rádi
bychom věděli, jak moc zvyšuje A-linie robustnost zvířat.“
listopad 2017

Úspěchy s novou prasnicí
Uwe Bräunig
DLZ Primus Schwein

Chovatel prasat Erik Thijssen
přešel na robustní prasnice
Topigs Norsvin TN70
s vysokou mléčností.
Tato změna se mu vyplatila.
Podělil se s námi o své
zkušenosti.

Journal

Jeho vysoká očekávání se naplnila. „Přechod
na TN70 znamená, že mohu nyní produkovat selata s velmi dobrými předpoklady pro výkrm a vysokou kvalitou jatečného těla,“ říká Eric
Thijssen. „Jsou to selata, jaká si trh žádá.“
Před třemi lety byl tento Holanďan, který provozuje farmu s 1 600 prasnicemi poblíž saského městečka Grüngräbchen, jedním z prvních
chovatelů v Německu, kteří začali s prasnicemi TN70.
800 selat týdně
Tento chovatel prasat ví, o čem mluví. Většinu
jeho stáda již tvoří prasnice TN70. Některé prasnice se již třikrát oprasily. „Kromě vyššího procenta oprašenosti máme nyní také o 0,7 více
živě narozených selat v porovnání se starou genetikou. Zejména na kritickém druhém vrhu si
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prasnice TN70 vedou podstatně lépe,“ vysvětluje čtyřiapadesátiletý farmář.
Erik Thijssen oceňuje potenciál nové genetiky
ve výkrmu každý den, protože provozuje testační stáj pro 2 000 výkrmových prasat, kde
vykrmuje 10 procent nejhorších selat a kanečky, kteří jsou vedlejším produktem jeho vlastního nukleového stáda v uzavřeném chovu. Zvířata ve výkrmu mají zmasilost přes 59 procent,
což je mnohem vyšší hodnota než s původní
genetikou. Thijssen prodává tato selata obchodníkovi. Každý týden posílá kamion s 800
selaty. „Toto je nejlepší způsob, jak dostat nejvyšší ceny na trhu.“ Pro zajištění dokonalé produkce, která splňuje požadavky trhu, využívá
Thijssen také vybranou skupinu finálních kanců Top Pi ze skupiny zvířat vyselektovaných obchodníkem.
listopad 2017

Přísná selekce
Thijssen využívá nukleový systém InGene pro odchov prasniček pro obnovu stáda. Pro produkci těchto prasniček má vlastní nukleové stádo s 250
prasnicemi. Jeho systém řízení prasnic je napojen na Pigbase, celosvětovou databázi společnosti Topigs Norsvin. Každý týden dostává aktualizovaná plemenářská data a to mu umožňuje vybírat prasničky pro obnovu
na základě TSI (Topigs Norsvin selekční index).
Obnova stáda prasnic je přibližně na úrovni 50 procent. Důvodem je, že
v chovu jsou stále ještě nahrazovány staré prasnice novým genotypem
TN70. Thijssen dodává: „Našim cílem je obnova stáda 40%, maximálně
45%. Tato úroveň obnovy znamená, že většina prasnic je na třetí až šesté paritě, kdy mají nejvyšší produktivitu.“
Thijssen odchovává prasničky v oddělené stáji. Poprvé jsou inseminovány,
když dosáhnou 240. dne věku, hmotnosti alespoň 140 kilogramů a jsou
pokud možno na druhé říji. Aby tohoto cíle dosáhl, musí přesunout prasničky do prostor pro zapouštění, když jsou staré 230 až 240 dnů. Zde zůstanou 4 až 5 dnů a pak se vrátí do odchovny. O dva týdny později jsou
do těchto prostor přemístěny znova. „Máme dostatek prasniček, můžeme je tedy selektovat podle nástupu říje, protože víme, že prasničky, které jdou do říje dříve, mají lepší plodnost.
Dolaďování s PIGSIS
Dobré výsledky reprodukce nejsou založeny jen na tom, jak Thijssen odchovává a selektuje prasničky. Dobře vyladěné řízení inseminace je také
důležitým prvkem. Před několika měsíci se Thijssen rozhodl zaznamenávat všechny informace o říjících se zvířatech během období tří týdnů,
aby mohl optimalizovat management a organizaci inseminace. Data vložil do PIGSIS, programu společnosti Topigs Norsvin, který dokáže analyzovat veškerá data a vypočítat nejvhodnější dobu inseminace vzhledem
k podmínkám v daném chovu. „Tato analýza odhalila, že druhá inseminace byla často prováděna příliš pozdě. Takže jsme teď posunuli první inseminaci trochu dopředu a obvykle už neinseminujeme potřetí,“ vysvětluje Thijssen.
Tento nový přístup vedl k vytvoření následujícího rozvrhu odstavů a zapouštění: odstav ve středu brzy ráno, ve čtvrtek jsou prasnice poprvé

vystaveny kontaktu s kancem, a v pátek a v sobotu jsou sledovány. První inseminace se provede v neděli a v pondělí ráno následuje druhá.
„Tak se držíme v optimálním inseminačním oknu vzhledem k ovulaci,“
říká Thijssen. Vysoké procento oprašenosti (přes 90%) ukazuje, že tento systém funguje.
Ve čtvrtek většina prasnic porodí. Poslední zvířata se oprasí v pátek. Nemusíme tedy neustále hlídat rodící prasnice. „Prasnice mají dobré mateřské schopnosti a jejich potomstvo se rodí rychle a bez komplikací. Při porodu musíme asistovat málokdy.“ Prasnice mají 15 nebo 16 dobrých struků a vysokou mléčnost, což znamená, že Thijssen dokáže odchovat vrhy
se 14 selaty. Nadbytečná selata jdou k náhradním matkám. „Nemusíme
používat umělé krmení selat,“ pochvaluje si.
*Tento upravený článek byl poprvé publikován v lednu 2017 v německém časopise
DLZ Primus Schwein.

Informace o společnosti Thijssen Tierzucht GmbH
Farma má čtyřtýdenní turnusový provoz

Prasnice:

1 600

Odstavená selata/vrh:

Odstavená selata:

12,8

Mortalita selat do odstavu:

Denní přírůstek selat:

6 700

Výkrm:

Odstavená selata/prasnici/rok:

12,1 %

430 g

2 000
30,5

Obnova stáda prasnic:

Zaměstnanci:

11

Počet vrhů/prasnici/rok:

48 %

Hmotnost selat na konci odchovu:

Živě narozená selata/vrh:

14,7

2,38

90 %

Oprašenost:

Hmotnost selat při odstavu:

25-28 kg

Mortalita:

7,0 kg

2,0%

Výsledky za období listopad 2015 až listopad 2016
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Ziskovost ve
výkrmu skrze
jedinečnou prasnici

TN70

TN70 - nová prasnice
Topigs Norsvin
www.topigsnorsvin.cz

