Journal

Topigs Norsvin Central Europe | září 2019

Pokrok v chovu prasat.
Každý den.

Nejinovativnější
Společnost Topigs Norsvin je známá svým inovativním přístupem k realizaci nových technologií a trvalým zájmem o efektivní produkci prasat.
Společnost se zaměřuje zejména na výzkum, inovace a snahu o zlepšení genetického materiálu. Trvalé zlepšování produktů umožňuje klientům
dosahovat výrazného zvyšování přidané hodnoty jejich výroby.

Vyvážené šlechtění
Topigs Norsvin usiluje o dosažení vyváženého šlechtění. To znamená, že
prasata jsou schopna vysoké užitkovosti při zachování dobrého zdraví
a vysoké efektivity v celé škále podmínek v chovech a při zachování nízké mortality. To je důležité nejen pro efektivitu, ale zejména pro další aspekty jako je welfare zvířat a bezpečnost potravin.

Přirozený partner
Topigs Norsvin je přirozenou první volbou jako dlouhodobý partner pro
chovatele, integrátory, zpracovatele, akademické instituce a další hráče
v oblasti produkce prasat. Jsme pyšní na to, že můžeme se svými partnery
spolupracovat a hledat pro ně nová řešení, aby jejich podnikání vzkvétalo.

Znalosti a podpora
Díky podpoře týmu genetiků, manažerů šlechtitelských programů, veterinářů, výživářů a odborníků na inseminaci dokážeme svým zákazníkům pomoci při využívání plného genetického potenciálu Topigs Norsvin
v každém článku řetězce produkce prasat.
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Společnost Topigs Norsvin se rychle rozrostla tak, že se stala jednou
z nejvýznamnějších šlechtitelských organizací na světě. Působíme ve více
než 55 zemích. Díky celosvětové působnosti spolupracujeme s produ-

centy prasat na všech kontinentech. Kromě toho máme prostřednictvím
svých místních kontaktů povědomí o potřebách a situaci jednotlivých výrobců, a právě tím se stáváme nejlepším partnerem v oboru.

Rozpočet na
výzkum a vývoj
22,5 mil. EUR

Zastoupení
v 55 zemích

11 milionů
inseminačních
dávek za rok

118 milionů
výkrmových
prasat za rok

1,8 milionu
rodičovských
prasniček
za rok
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155 členů
celosvětového
podpůrného
týmu
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Otcovská linie Norsvin Duroc je vyvíjena se zvláštním důrazem na kvalitu masa a udržitelný růst. Topigs Norsvin
v úzké spolupráci s Norským výzkumným střediskem pro
maso a drůbež (Animalia) stál u zrodu metod pro rychlé hodnocení kvality masa pro šlechtitelské účely. Nyní
po 13 letech práce kvalitně vybavené laboratoře již víme,
nakolik tato technologie přispívá k přesnosti výběrového
šlechtění stejně jako ke snižování nákladů.
Journal
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Společnost Topigs Norsvin realizovala několik výzkumných
programů zabývajících se kvalitou masa ve spolupráci se zpracovatelským průmyslem, maloobchodem a akademickou sférou. Cílem byl vždy výběr nejvyšší kvality masa.
Vnitrosvalový tuk (IMF) se začal zkoumat už v 60. letech minulého století. Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů kvality vepřového masa, neboť ovlivňuje jeho chuť a šťavnatost.
září 2019

Příprava vzorku pro analýzu
vnitrosvalového tuku s použitím blízké
infračervené spektroskopie (NIRS).

V uplynulých třech desetiletích jsme se zabývali výzkumem s cílem zefektivnit nástroje pro výběr kvalitativních vlastností masa a tuku.

bem stanovení kvality masa je měření ztráty okapem namísto pouhého
zjišťování pH.

Současná laboratoř pro kontrolu kvality masa vznikla v roce 2005 a pro
analýzu a výzkum kvality masa a tuku využívá technologii blízké infračervené spektroskopie (NIRS). Následující projekt Topigs Norsvin má být dokončen v roce 2019 a umožní analýzu obrazu, hluboké učení a ultrazvukovou technologii, jejichž cílem bude predikce IMF u selekčních kandidátů. Tím docílíme dalšího zpřesnění genetického zlepšování IMF v populaci.

K dalším vlastnostem masa, které se v naší laboratoři zkoumají, patří barva masa a tuku pomocí zařízení Minolta, obsah vody v mase a tuku pomocí NIRS a složení mastných kyselin taktéž pomocí metody NIRS.
Vysoká úroveň IMF
Výzkum a vývoj umožňuje optimalizovat vyvažování kvality masa ve
šlechtitelském cíli linie Norsvin Duroc, aby nedocházelo ke zhoršování
jeho vlastností, pokud je hlavním cílem zmasilost a efektivita.

Laboratoř pro kontrolu kvality masa
Naše výsledky ukazují, že efektivnější výběr kvalitativních vlastností masa
je možný díky vysoce preciznímu fenotypování, vysoké úrovni dědičnosti a velkému počtu fenotypovaných zvířat. Přímějším a správným způso-

Norsvin Duroc se stal otcovskou linií s neuvěřitelnou efektivitou krmiva
a nárůstem zmasilosti při zachování kvality masa i IMF na původní úrovni.

Měření barvy masa se provádí na
jednom plátku z každé kotlety.
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Společnost Topigs Norsvin investuje do pokroku v genetice s cílem dalšího
zlepšování a vytváření vyšší přidané hodnoty pro naše zákazníky. O vývoji ve
šlechtitelském programu hovoří Arjan Neerhof, globální ředitel pro genetiku.
Pro genetiky pracující ve šlechtitelském programu Topigs Norsvin teď nastávají skvělé časy. V uplynulém roce se podařilo
dosáhnout mnoha milníků. V červnu 2018 jsme otevřeli centrum Delta Canada. Snahou tohoto výzkumného centra je dále
podporovat pokroky v genetice a produkovat a distribuovat
kvalitní kance zákazníkům na celém světě.
Dalším důležitým okamžikem bylo naskladnění nového nukleového chovu Kuhlenkamp v Německu pro plemeno Pietrain.
Toto stádo bude produkovat kance jak pro nukleový program,
tak pro pokrytí zvyšující se poptávky po kancích TN Select s vysokým zdravotním statusem.

V loňském roce se společnost Topigs Norsvin rozhodla soustředit šlechtitelský program pro plemeno duroc v Norsku.
Navýšili jsme naše investice se záměrem vyšlechtit nejlepší linii
duroc na světě.
Přidaná hodnota
To všechno jsou důležité mezníky na naší cestě k dosažení
a konsolidaci vedoucího postavení v hlavních segmentech celosvětového trhu. Nicméně jako genetik považuji všechny tyto
kroky za pouhé součásti celého našeho šlechtitelského programu. Tyto nástroje přinesou přidanou hodnotu našim zákazníkům jedině tehdy, když je budou správným způsobem
využívat.
Pokud bych si tedy měl vybrat jeden důležitý moment z loňského roku, byl by to telefonát od jednoho z našich genetiků
v Kanadě. Když jsme plánovali projekt Delta Canada, chtěli
jsme 24. září, což je shodou okolností den mých narozenin,
poprvé na CT skenovat kance o hmotnosti 130 kg. Nicméně
nemalá část kanců přibírala o více než 1,5 kg denně! Bylo
skvělé vidět, jak se v testu užitkovosti rozvíjí potenciál našich
kanců. Museli jsme svoje časové plány upravit tak, abychom
se dostali na požadovanou hmotnost pro skenování. Byl to
velmi hezký dárek k narozeninám.

TN Select
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Sestavení nejlepšího programu
V roce 2014 se genetici ze společností Topigs a Norsvin spojili, aby sestavili nejlepší šlechtitelský program ve své třídě a stali se tak světovou jedničkou v genetice prasat. Z obou šlechtitelských programů jsme si vzali to nejlepší a vytvořili tak nový
návrh šlechtitelského programu. Je skvělé, když vidíte, že
mnohé z nápadů, které tehdy vznikly, se již realizovaly a dnes
je najdeme v našich liniích skrze lepší užitkovost.
září 2019

TN Tempo

Šlechtitelský cíl pro linii duroc se změnil. Cílem je vyšlechtit rychle rostoucí a vysoce efektivní linii a přitom zachovat kvalitu vepřového masa dle
očekávání spotřebitelů. Genetické a fenotypové trendy nám od té doby
ukazují, že jsme na dobré cestě k dosažení tohoto cíle. Trend ve zvyšování přírůstku je jasně viditelný, zatímco obsah vnitrosvalového tuku zůstává stabilní.

pro reprodukci a mateřské vlastnosti prošel revizí a zlepšením. Vylepšený
model nám pomůže dosáhnout ještě většího náskoku před konkurencí
a dále šlechtit vysoce produktivní prasnice TN60 a TN70 s nízkou pracovní náročností.
Arjan Neerhof
Globální ředitel pro genetiku

V linii TN Tempo nás program CCPS (kombinovaná selekce kříženců a čistokrevných jedinců) odlišuje od ostatních konkurentů. Od čistokrevných
i křížených zvířat ve vysoce zátěžovém produkčním prostředí jsme shromáždili obrovské množství dat. Tento program byl zahájen už v 90. letech a s podobnými testy jsme přišli jako první. Efektivitu a účinnost programu pak podpořily nové technologie jako je genomická selekce či RFID
čtečky.
Výrazně se zvýšil také genetický potenciál pro přežití v podmínkách s vyšším infekčním tlakem. Je skvělé vidět, jak se toto zlepšování projevuje
i v nedávných terénních pokusech, v nichž bylo prokázáno, že konkurenční výhody linie TN Tempo jsou takové, že se jedná o nejodolnější linii kanců na trhu. Program selekce pro specifickou přirozenou odolnost
proti PRRS začal v roce 2018 a bude dále rozvíjet robustnost potomků linie TN Tempo.
Stejně tak je dobré vidět, že mnozí naši zákazníci si již uvědomili, kolik
úsilí věnujeme programu šlechtění terminálních kanců. Prodej genetického materiálu terminálních kanců se v loňském roce zvýšil o 16 %.
Integrace plemenných hodnot
Začátkem roku 2019 byl učiněn poslední krok v integraci odhadu plemenných hodnot Topigs a Norsvin. Model výpočtu plemenných hodnot
Journal

Norsvin Duroc

7

září 2019

Přední americký integrátor provedl studie hodnotící rozdíly v užitkovosti mezi výkrmovými prasaty, jejichž otci byli kanci TN Tempo,
oproti potomstvu nejvýznamnějšího konkurenčního kance na americkém trhu. Výsledky byly působivé. Potomci kanců TN Tempo prokázali v porovnání s konkurenty lepší odolnost zejména při záměrné infekci virem PRRS. Zvýšená odolnost potomků TN Tempo přináší více než 9 $ (200 Kč) na každé prase.

Menší úhyny a rychlejší uzdravení
Ekonomický přínos linie TN Tempo byl více než zřejmý. Nižší mortalita
prasat TN Tempo zajistí větší počet zpeněžených kusů. Prasata linie TN
Tempo se také po infekci rychleji uzdravovala, což přineslo rychlejší denní přírůstky a lepší efektivitu krmiva. Tyto výhody společně znamenají přínos 9,23 $ (210 Kč) na jeden kus ve výkrmu oproti konkurenčním zvířatům (viz Tabulka č. 1).

Ve dvou nezávislých vědeckých studiích se zkoumaly rozdíly ve výkrmu
mezi potomstvem kanců TN Tempo a potomstvem kanců nejrozšířenější
linie v USA. Jedna studie byla provedena v konvenčních zdravotních podmínkách, druhá potom v experimentálních podmínkách s infekcí PRRS.
Během obou studií se zaznamenávaly údaje o užitkovosti a zdravotním
stavu.

Finanční přínos linie TN Tempo by se však neměl stát jediným kritériem.
Neméně důležitá a relevantní je i odolnost zvířat. Výzkumná pracovnice
Topigs Norsvin dr. Janelle Dunkelberger k tomu říká: „Producenti ve výsledku vydělávají na tom, že prodávají zpracovatelům plnohodnotná prasata. Nicméně dobrý výrobce se zajímá také o welfare zvířat, což znamená, že chce dodávat zvířata zdravá a odolná, ne taková, která je potřeba
ze stáje vyvléct. To nevypadá dobře pro samotného chovatele a už vůbec
ne pro zaměstnance farmy.“ Další výhodou zvýšené odolnosti je nižší závislost na léčbě následné infekce antibiotiky.

Ohromující byly zejména výsledky studie s infekcí PRRS. Výsledky studie
prokázaly odolnost linie TN Tempo a přínos této otcovské linie k užitkovosti. Bezprostředně po infekci PRRS se projevily malé rozdíly mezi genetickými liniemi. U prasat obou linií se projevily klinické příznaky infekce a většina kusů se nakonec uzdravila. Největší rozdíl mezi skupinami
se projevil v mortalitě. Skupina TN Tempo měla o 60 % nižší úhyn než
konkurenční skupina. Rozdíl v takovém rozsahu výzkumný ústav do té
doby nikdy nezaznamenal.
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Vítěz i v běžných zdravotních podmínkách
V jiné studii hodnotil integrátor výkrmová prasata po kancích TN Tempo
a srovnával je s potomky stejné konkurenční linie, ale tentokrát se jednalo o výkrm v běžných zdravotních podmínkách. Stejně jako u studie
s infekcí PRRS i zde výsledky ukázaly, že TN Tempo je jasný vítěz. Výhoda
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TN Tempo byla 2,64 $ (59 Kč) na jedno zpeněžené prase (viz Tabulka
č. 2), a to díky vyššímu průměrnému dennímu přírůstku, jatečné výtěžnosti a vyššímu přežití od odstavu do porážky, než je tomu u konkurenční linie. Dunkelberger: „Když jsme hodnotili tyto výsledky spolu s výzkumným týmem integrátora, několikrát zaznělo sborové „ach“. Došli k závěru, že výkrmová prasata linie TN Tempo jsou nejrychleji rostoucí prasata,
která kdy testovali!“

Rozdíl v přidané hodnotě oproti konkurenční linii je nevídaného rozsahu.
Výsledky studie s infekcí PRRS jsou mimořádně dobrým ukazatelem potenciálu genetiky Topigs Norsvin. Dunkelberger: „Na základě ohlasů, které se k nám dostaly od našich zákazníků, už jsme věděli, že TN Tempo je
výjimečná linie. Teď když máme výsledky těchto studií z nezávislého zdroje, máme po ruce vědecký důkaz o tom, že mimořádné vlastnosti této linie jsou skutečné. Velmi zajímavé jsou v tomto ohledu výsledky získané
ze studie s infekcí PRRS. TN Tempo má obrovský potenciál.“

TN Tempo: obrovský potenciál
Výsledek těchto studií prokazuje přidanou hodnotu linie TN Tempo jak
v podmínkách infekce PRRS, tak v běžných zdravotních podmínkách.

Výsledky prasat TN Tempo ve srovnání s potomky nejvíce používaného kance v USA v podmínkách, kdy byla
prasata vystavena infekci PRRS (prasnice TN70)

Nejvýznamnější
konkurenční kanec

TN Tempo

Počet prasat

729

730

Hmotnost při odstavu (kg)

6,2

6,2

Porážková hmotnost (kg)

Tabulka č. 1

122,4

124,7

Prům. denní přírůstek (g/den)

718

771

Krmné dny

164

158

Konverze krmiva (kg)

2,45

2,39

Jatečná výtěžnost (%)

74,0

74,2

Podíl zpeněžených (%)

74,2

84,6

Zmasilost (%)

55,9

55,9

Rozdíl v přidané hodnotě*/kus – s prémií za zmasilost**

+ 9,23 $ (+ 210 Kč)

Rozdíl v přidané hodnotě */kus – bez prémie***

+ 8,44 $ (+ 188 Kč)

Výsledky prasat TN Tempo ve srovnání s potomky nejvíce používaného kance v USA v konvenčních zdravotních
podmínkách (prasnice TN70)

Tabulka č. 2
Počet prasat

TN Tempo

1080

1025

Hmotnost při odstavu (kg)

6,6

6,8

Porážková hmotnost (kg)

137,8

137,1

Prům. denní přírůstek (g/den)

821

848

Krmné dny

158

156

Konverze krmiva (kg)

2,33

2,35

Jatečná výtěžnost (%)

74,9

75,2

Podíl zpeněžených (%)

93,9

97,3

Zmasilost (%)

56,2

55,5

Rozdíl v přidané hodnotě*/kus – s prémií za zmasilost**

+ 1,39 $ (+ 31 Kč)

Rozdíl v přidané hodnotě */kus – bez prémie***

+ 2,64 $ (+ 59 Kč)

* Rozdíl v přidané hodnotě = zisk na kus po odečtení nákladů za krmivo
*** při prodeji na jatka bez zatřídění, která platí jen dle hmotnosti
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Nejvýznamnější
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** při prodeji na jatka se zatříděním
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Výzkumný tým Topigs Norsvin si dal za cíl vytvořit nástroje potřebné ke zdvojnásobení rychlosti vývoje
genetického materiálu v našem užitkovém křížení. V praxi to znamená, že ekonomický přínos na úrovni
jatečných zvířat narůstá více každým rokem.
Jak roste naše odbornost ve zlepšování genetického materiálu,
je stále obtížnější dosahovat dalšího pokroku. Mnohé z větších
a snadnějších cílů jsou již dávno splněny. Pokud se tedy máme posunout ještě dále, musí se výzkum pustit do nových území nebo nových technologií.
V současné době se ve vědeckých kruzích často debatuje o legislativě a o tom, jak veřejnost přijímá některé nové technologie využívané ve vědě. Většina toho, čeho můžeme dosáhnout, však vychází z podrobnějšího poznání fenotypů, rozsáhlejšího využívání stávajících technologií a nástrojů, nebo z nového způsobu jejich využití.
Dobrým příkladem zaměření výzkumu na nové oblasti je změna orientace v genotypizaci na prasata v komerčních chovech. Genotypizace v čistokrevných nukleových chovech je dnes už rutinní záležitostí a její ekonomický přínos je dnes významný. Nicméně abychom
dosáhli podobných přínosů na úrovni zákazníka, musíme se zabývat také genotypizací v užitkové generaci. O tom si můžete přečíst
více na následujících stránkách.
Výzkum a vývoj v oblasti přežitelnosti selat, významnost rozdílů
v příjmu krmiva a kvalita masa popsané na následujících stranách

Journal

jsou příklady toho, jak se snažíme dosáhnout vyváženého šlechtění. Společnost Topigs Norsvin se nikdy nesoustředila na jednotlivé
charakteristiky, jako je například celkový počet narozených selat,
aby si tím vylepšovala marketing a články v tisku. Genetický pokrok,
pokud má být pro celý řetězec produkce vepřového masa užitečný,
musí být udržitelný a musí se realizovat v užitkových chovech našich zákazníků. Jsme si vědomi toho, že zlepšení jednotlivých parametrů genetického pokroku může vypadat jako relativně malý krok,
avšak právě takový krok znamená rozdíl mezi tím, zda nad konkurencí zvítězíme, nebo jen budeme srovnávat krok s tím, čeho v oboru dosáhl někdo jiný.
Topigs Norsvin využívá významnou část svého ročního rozpočtu pro
různé oblasti výzkumu. Ten je rozdělen do pěti platforem, kterými
jsou reprodukce, odolnost a welfare zvířat, krmiva a efektivita krmiva, kvalita masa a jatečného těla a samozřejmě genetika a genomika, to vše s cílem zdvojnásobit rychlost genetického pokroku.
Těší nás, že vám můžeme nabídnout nahlédnutí do těchto oblastí.
Eli Grindflek, PhD
Vedoucí výzkumu
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Vliv genetiky na senzorické vlastnosti masa
Na mnohých rozvinutých trzích vepřového masa se objevují
integrované řetězce dodavatelů vepřového masa, kde
je často jediná organizace, která rozhoduje o výrobě,
porážce, zpracování i prodeji masa. To obvykle bývají velké
korporace, avšak objevují se i menší podniky fungující ve
stejném modelu. V takovém případě výrobci spolupracují
na porážce, zpracování i prodeji masa, často pod svou
vlastní značkou.
Pro podobné výrobce snaha o zisk jejich podniku nekončí v okamžiku, kdy zvíře opouští farmu, nebo je klasifikováno na jatkách.
Zde se zisk odvíjí i od hodnoty v místě prodeje. K vlastnostem,
které ovlivňují hodnotu produktu
v maloobchodě, patří křehkost,
šťavnatost a chuť. Jedná se
tedy o vlastnosti, jež přímo
při konzumaci posuzuje
spotřebitel.

Journal

12

Vyškolená porota
Při tom, jak dochází k integraci v řetězci produkce vepřového
masa, se za stále důležitější faktor, který ovlivňuje senzorické
vlastnosti masa, považuje právě genetika. Z tohoto důvodu Roy
Strikkeling z Topigs Norsivin Meat Group hodnotí kvalitu masa
různých komerčních kříženců Topigs Norsvin. Roy pracuje s odborným vyškoleným týmem porotců sestaveným speciálně pro
Topigs Norsvin. Členové tohoto týmu jsou vybíráni podle přísných standardů ISO. K jejich odbornému výcviku patří nejen rozvoj schopnosti rozpoznat barvu, vůni a texturu masa, ale i ohodnotit jeho chuť s použitím správné terminologie.
Porota u masa hodnotí více než deset vlastností, k nimž patří vůně,
vlastnosti při krájení, křehkost, šťavnatost, chuťový profil, pocit
v ústech a ztráty při vaření. Kromě toho se hodnotí i mechanické vlastnosti související s křehkostí, jako je řezná síla a síla skusu.

září 2019

Vliv genetiky prasnic na kvalitu masa
V nedávné studii zkoumal Roy vliv genetiky prasnic na senzorické vlastnosti masa. „Hodnotily se různé linie prasnic Topigs Norsvin. Porotci kladně ohodnotili celkovou kvalitu všech linií prasnic
a mezi jednotlivými produkty nezjistili žádné výrazné rozdíly ve
zmíněných vlastnostech“, uvádí Roy. „Vůně, křehkost, šťavnatost,
chuťový profil a pocit v ústech byly ve všech případech vnímány
kladně a měly podobné hodnocení.“

mocný nástroj a já jsem odhodlaný dále rozvíjet vnímání kvalitativních vlastností našeho vepřového masa. S těmito znalostmi
máme mnohem silnější postavení vůči maloobchodu, neboť jsme
takto schopni prokázat přidanou hodnotu genetiky na senzorické
vlastnosti masa,“ uzavírá Roy.

Tato studie zdůraznila to, že různá genetika prasnic může být stejně dobrým základem pro kvalitu konečného výrobku. Roy se samozřejmě zabývá také hodnocením kvality různých otcovských
linií Topigs Norsvin. „Náš vyškolený tým ochutnávačů je velmi

Kvalita vrhu začíná u vajíčka
Počet produkovaných prasat na prasnici má samozřejmě pro naše
zákazníky svoji ekonomickou váhu. Proto je ve šlechtitelském programu Topigs Norsvin kladen velký důraz na zvýšení velikosti vrhu
při narození.

ovulaci. Toto zvýšení není současně doprovázeno vyšší úmrtností
embryí. Selekce zaměřená na zvětšení vrhu také ovlivňuje hmotnost žlutého tělíska vzniklého po ovulaci, jež také ovlivňuje porodní hmotnosti a rovnoměrné rozložení hmotnosti selat ve vrhu.

Nejde však jen o zvyšování čísel. Vyvážený pokrok v počtu prasat
vyprodukovaných na jednu prasnici vyžaduje současné zlepšování v oblasti přežitelnosti selat, porodní hmotnosti a jejího rozložení mezi jednotlivá selata.

Míra ovulace a velikost žlutého tělíska jsou vysoce dědičné vlastnosti a je možné je zlepšovat genetickou selekcí. Tím získáváme
příležitost k efektivnější selekci zaměřené jak na množství, tak na
kvalitu selat.
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Ve svém výzkumu v rámci PhD, který skončil v roce 2018, se Carolina Da Silva zaměřila na kritické období na začátku březosti.
Pokusila se odhalit základní mechanismy, které vedou ke snížení
porodní hmotnosti a jejího nerovnoměrného rozložení mezi selata ve větších vrzích. Výsledky studie jsou důležité pro další optimalizaci úspěšné koncepce vyváženého šlechtění Topigs Norsvin.
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Význam počátku březosti
Carolina zjistila, že program selekce pro větší vrhy Topigs Norsvin zvyšuje míru ovulace (tj. počet ovulací) a počet životaschopných embryí v počátku březosti v míře jedno sele navíc ke každé
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U šlechtitelského programu je možné měřit míru ovulace a velikost žlutého tělíska u živých zvířat s použitím inovativních nástrojů, jako je transrektální sonografie, která zobrazuje orgány a tkáně uvnitř těla.
Péče o prasničky
Zákazníci mohou čerpat výhody Carolinina výzkumu přímo tak,
že mohou o prasničky pečovat s využitím konkrétních zootechnických zásahů (např. krmením) před připuštěním a během první
laktace. V tomto období již probíhá příprava na ovulaci, jejímž výsledkem bude další vrh, který by měl být velký a početný.
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Zjišťování plemene původu může zajistit rychlejší
genetický pokrok
Stálým úkolem šlechtitelských organizací je zajistit, aby se genetický pokrok dosažený u čistokrevných zvířat na nukleových
chovech přenesl v co největší míře i do chovů zákazníků, kteří pracují s populací kříženců.

Už počátkem 90. let minulého století si společnost Topigs Norsvin uvědomila tuto výzvu, když shromažďovala údaje o fenotypech na farmách s kříženci v rámci programu CCPS (kombinovaná selekce kříženců a čistokrevných jedinců). Výzkumnice Claudia Sevillano z platformy pro výzkum genetiky a genomiky tento
proces dovedla ještě dál. Zkoumala, zda je výhodné shromažďovat údaje o genotypu i od kříženců v komerčních chovech prasat.
„Zjišťovali jsme genotypy u 3000 potomků komerčních kříženců
prasnic TN70 a kanců TN Tempo,“ vysvětluje Claudia. „Zjišťovali jsme genotypy a pokoušeli se stanovit původní plemeno u každého markeru DNA, který jsme měli u každého jatečného kusu.“
Pokud známe původ plemene, máme možnost efektivněji selektovat čistokrevná zvířata na užitkovost finálních kříženců.

vysoká, výhody zahrnutí této informace se snižují. Claudia neustále
hledá způsoby, jak svoje modely vylepšovat. „V současnosti se
zabývám metodou, která je přímější a mnohem méně náročná na
realizaci. Jakmile bude metoda ověřena, zcela jistě tento přístup
aplikujeme“, uvádí Claudia sebejistě.
Claudiina práce s modely, statistickými modely a nástroji zajistí,
že všechna data z komerčních chovů budou využita k tomu, aby
bylo možné nadále zlepšovat genetický potenciál finálních hybridů pro zákazníky Topigs Norsvin na celém světě.

Šlechtění skrze genetickou informaci kříženců
Claudia zjistila, že informace o genomu kříženců je významná
při hodnocení vlivu čistokrevných zvířat na užitkovost finálních hybridů. Vytvořila genomické modely, které pomohly zlepšit přesnost selekce pro určité vlastnosti (např. růstové schopnosti). Vyšší přesnost pak zajistí rychlejší genetický pokrok.
Největší výhody Claudiiných nových modelů vyplývají
pro vlastnosti, kde je genetická korelace mezi
užitkovostí čistokrevných a křížených zvířat
nízká. Pokud je genetická korelace
mezi vlastnostmi čistokrevných
a křížených jedinců

Journal
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Nástroj pro precizní krmení vyladěný
pro jakýkoli genetický balíček
Moderní technologie krmení umožňují producentům prasat postupovat
s mnohem větší přesností a podávat krmení prasatům jednotlivě.
Je zřejmé, že výhodou pro výrobce je skutečnost, že krmení
jednotlivých prasat v takovém případě probíhá mnohem
přesněji. Jasnou výhodou pro výrobce je pak skutečnost,
že příjem krmiva se dá lépe do souladu s potřebami
zvířat, zamezuje se plýtvání a roste užitkovost.
Výrobci však nemohou těžit z výhod
pokročilých technologií, pokud nebudou
známy požadavky vznikající v každém
bodě růstové křivky. A zde působí
Pramod Mathur z výzkumné platformy
pro krmiva a efektivitu krmiva. On
a jeho tým zaznamenali velké množství
údajů o denním příjmu individuálních
finálních hybridů v komerčním
výkrmu. Hmotnosti individuálních
zvířat byly zaznamenány při narození,
při odstavu a pak několikrát během
výkrmu.
Údaje o zvířatech při narození, při
odstavu a dále na začátku, v polovině
a na konci výkrmu byly analyzovány,
aby bylo možné odhadnout parametry
potřebné pro sestavení růstové křivky
a tím pádem hmotnosti každého prasete
v určitém věku. Konečný výsledek tohoto
výzkumného projektu je nástroj, který
předpovídá hmotnost a příjem krmiva
jednoduše tak, že zadáme věk zvířete.
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Kanci, kteří pocházejí z výzkumného centra Delta Canada, představují absolutní
špičku našeho šlechtitelského programu. Jsou to otcové genetiky příští generace.
Během pobytu v Delta Canada se shromáždí velké množství dat, která se společně
s dalšími údaji využívají k rozhodnutí, zda je kanec skutečně vrcholné kvality.

Journal
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Všechno začíná v pondělí. Vždy v pondělí dorazí kanečci o hmotnosti okolo 30 kg do karantény v centru Delta Canada. V následujících pěti dnech se testuje jejich zdravotní stav, například pomocí vzorků slin (PRRS). Kanečci se přivážejí z vlastních odchoven, kde
byla před tím v šestitýdenní karanténě. Jejich původ je potom v jednom ze šesti nukleových chovů Z-linie nebo TN Tempo, které s výzkumným centrem spolupracují.
V pátek se kanečci TN Tempo a Z-linie přesouvají do testačních kotců ve skupinách po 12. V tomto okamžiku se také váží a údaje se
zaznamenávají do zvláštního softwaru, který je pro tento účel určený. Během testovacího období se ve stanicích IFIR zaznamenávají
individuální příjem krmiva a vývoj hmotnosti zvířat. To probíhá denně a pro každou přijatou dávku krmiva.
Vyšetření CT
Po uplynutí 12 týdnů končí testační období a kanci se v rámci Delty přesouvají do sekce CT. Nyní už dosáhli hmotnosti kolem 130 kg
a nastává čas pro skórování exteriéru kanců. To probíhá velmi pečlivě a zvláštní pozornost se věnuje vlastnostem, které ovlivňují dlouhověkost, jako je například kvalita a postavení končetin.
Dalším krokem je vyšetření CT. Pro tento účel se využívá stejný přístroj jako v humánní medicíně. Od každého kance je pořízeno 1200
snímků. Ty nám nabídnou naprosto přesné informace o osvalení
a složení celého těla kance. Po zpracování ve šlechtitelské databázi
Topigs Norsvin nám údaje z CT nabídnou informace o složení jatečného těla, jako je například procento hlavních masitých částí a stav
vnitřních orgánů, jakož i hodnotné údaje o struktuře kostí a končetin, které jsou prediktorem odolnosti a dlouhověkosti.
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Do místa určení
Po rekonvalescenci se kanci přesouvají do koncové sekce v Deltě.
Na tomto místě se rozhoduje, kam budou pokračovat dál. Může
to být mezi elitní kance pro nukleové šlechtění, nebo mezi kance
pro produkci potomstva TN70 či TN Tempo v inseminačních stanicích Topigs Norsvin či na chovech našich zákazníků po celém světě.
Kanci určení na export jsou převezeni do izolace, kde probíhají další testy jejich zdravotního stavu, které jsou potřebné pro vývoz do
zahraničí.
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Claude Verrier, vedoucí výzkumného centra: Mimořádná biosekurita
„Předtím, než jsem začal pracovat v centru Delta Canada, působil jsem v oboru už 23 let, ovšem způsob, jakým
pracuje Delta Canada je skutečně ojedinělý. Setkáme se zde s intenzivní prací, jež kombinuje výzkum a vývoj, kde se
při měření věnuje obrovská pozornost detailům. Od začátku do konce shromažďujeme obrovského množství údajů.“
„Také úroveň biosekurity je zde díky mimořádným opatřením na té nejvyšší úrovni. S tím jsem se nikdy předtím
nesetkal. Máme HEPA filtry na vzduch, který se dostává dovnitř, ale také pro vzduch odváděný z odchoven. Máme
vlastní nákladní vůz se 100% filtrací, který převáží kanečky mezi jednotlivými pracovišti a pro tento vůz
máme i vlastní mycí a dezinfekční jednotku. Vzduch v hygienické smyčce se nahrazuje vzduchem ze stáje předtím,
než do stáje vstoupíte.“

Justin Reimer, manažer pro genetiku a zdravotní program: Menší firmy tohle nedokážou
„Sledoval jsem vývoj centra Delta Canada od zrodu myšlenky až po realizaci. Dokázali jsme vybudovat celosvětově
špičkové výzkumné centrum. Pozornost věnovaná detailům, množství shromažďovaných záznamů a úroveň
sledování každého jednotlivého zvířete jsou na velmi vysoké úrovni. Údaje, které shromáždíme, jsou zcela unikátní.
Dokonce jsme pro centrum Delta Canada vytvořili speciální počítačový program. Celému projektu věnujeme
neuvěřitelné množství času a zdrojů. To je naprosto ojedinělé.“

Výzkumné centrum Delta Canada ve Woodlands v Manitobě
Výzkumné centrum Delta Canada s kapacitou 2600 prasat bylo vybudováno s využitím nejnovějších technologií,
s ohledem na welfare zvířat a s co nejmenší zátěží životního prostředí. V zařízení se testují nejlepší nukleoví kanci
Z-linie a TN Tempo. Delta Canada je kopií zařízení Delta v Norsku, avšak jeho kapacita je dvojnásobná. Centrum
Delta v Norsku testuje kance L-linie a Norsvin Duroc.
Delta Canada je vybavena krmnými stanicemi IFIR pro individuální záznam příjmu krmiva a skenerem CT. Šíře využití
CT v chovu prasat je světovým unikátem. Delta Canada se nachází ve Woodlands v provincii Manitoba (asi 40 km
severozápadně od Winnipegu) a v provozu je od léta 2018. Lokalita byla zvolena pro svoji odlehlost od ostatních
zařízení pro produkci prasat. Tím je dosaženo dobré ochrany zdraví, což je pro vrchol šlechtitelské pyramidy naprosto
nezbytné. Další výhodou této lokality je blízkost mezinárodního letiště.
Díky dodržování protokolů biosekurity na farmě, přísným pravidlům při přepravě a vysoké úrovni zdravotní péče jsou
zvířata z centra Delta Canada v tom nejlepším možném zdravotním stavu. Díky tomu je možné vyvážet genetický
materiál (inseminační dávky i kance) téměř do každé země světa.
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Chov prasat v Plouédern v Bretani je jedním z největších ve
Francii a dosahuje vynikajících chovatelských i ekonomických
výsledků. Přečtěte si příběh úspěchu farmáře Dominiqua Favého a jeho zaměstnanců, kteří se starají o 1600 prasnic Topigs
Norsvin a výkrm jejich selat.

a společnosti, byť za cenu vyšších výrobních nákladů. Věřím, že robustnost prasnic TN70 je jedním z faktorů, které umožní produkci
v těchto nových podmínkách.“

První prasnice TN70 jsou nyní březí. Dominique Favé čeká na jejich
první oprašení a je přesvědčen, že si v jeho chovu povedou ještě
lépe než prasnice Topigs 20.
Podle jeho názoru jsou největší výhodou prasnic Topigs Norsvin
mateřské schopnosti. „Prasnice mají nízkou pracovní náročnost,
jsou robustní a téměř nevyžadují asistenci při porodu“, říká Dominique. Dodává, že oceňuje uniformitu vrhu, vitalitu selat od narození do odstavu a vysokou mléčnost prasnic, které dokáží uživit
minimálně 16 selat bez nutnosti umělého odchovu. V chovu této
velikosti je to nezbytné. „Potřebujeme snadno zvladatelné stádo
a bezproblémové porody“, říká Dominique.
Od prasat ve výkrmu se také očekává vyšší užitkovost. „Neprodáváme selata, nýbrž jatečná prasata“, tvrdí Dominique. Čeká výrazné
zlepšení výsledků užitkovosti od 25 kg do porážky, zejména v konverzi a denním přírůstku.
Plníme očekávání veřejnosti
Dominique Favé, padesátiletý chovatel prasat, se zamýšlí nad budoucím vývojem sektoru. „Nemůžeme ignorovat rostoucí vliv veřejného mínění. Tlaky veřejnosti musíme vzít v úvahu. Investujeme tak, aby náš provoz byl v souladu s požadavky spotřebitelů

Loïc Bernard
Jednapadesátiletý Loïc Bernard pracuje u prasat od roku 1989. Prvních 22 let byl zaměstnán ve
dvou velkých chovech prasat v Bretani. Díky svým praktickým zkušenostem začal pracovat pro
Topigs Norsvin France v roce 2012, aby poskytoval odborný servis chovatelům. Těší jej pracovní partnerství s Dominiquem Favém, který vždy rád naslouchá jeho myšlenkám, jak dosáhnout
pokroku v chovatelské a ekonomické oblasti. „Dominique a jeho tým, to jsou chovatelé, kteří
rozumějí prasatům, a dokáží maximalizovat jejich potenciál.“
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Produkce prasat ve špičkové kvalitě, která jsou robustní, mají vysokou zmasilost a rychle rostou díky
schopnosti vysokého příjmu krmiva. To je cílem
Rubena a Javiera Uña Fernández z farmy S. C. Hufer. Práce s InGene tuto vizi v plné míře naplňuje.
V kombinaci se schopností věnovat pozornost detailu, již vkládají do každého článku výroby, mohou tito bratři skutečně nejvyšší kvalitu nabízet.

Z-linie odděleně
30 až 35 prasnic Z-linie, které produkují nové prasnice
TN70, jsou během březosti ustájeny v oddělené sekci farmy. Ruben: „Zaměřujeme se hodně na TSI, což je
index plemenné hodnoty Topigs Norsvin. Inseminujeme pouze zvířata s nejvyšším indexem. Upřímně věříme nástrojům, které Topigs Norsvin nabízí, jako jsou
například připařovací plány.“

„Jsme dobří v produkci selat a tuhle práci máme raději než práci s výkrmovými prasaty,“ říká Ruben Uña Fernández na otázku, proč jsou na jejich farmě jen prasnice a nikoliv výkrm. Další důvod je, že v regionu, v němž
se farma nachází, jsou omezené možnosti expanze
z důvodu legislativní ochrany životního prostředí.

A farmáři nástrojům nejen věří. Během diskuzí s poradci ze společnosti Topigs Norsvin je také patrný jejich
zájem o další zlepšování. Nyní si dali za úkol důkladně prozkoumat otázky o šlechtění, které mohou položit i zodpovědět jen opravdoví odborníci. „Děláme
všechno pro to, abychom produkovali vyvážené vrhy
kvalitních selat. Chceme našim zákazníkům dodat jen
to nejlepší.“

Pokud bychom řekli, že na farmě patřící dvěma bratrům je čisto, bylo by to slabé slovo. Budovy vypadají jako zbrusu nové a prostory mezi nimi jsou uklizené a dobře udržované. Těžko lze uvěřit, že je to plně
funkční chov prasat.
InGene jako záruka kvality
Bratři Fernándezovi začínali s InGene, což je vlastní nukleový program Topigs Norsvin, neboť chtěli mít
záruku, že prasnice budou vysoce kvalitní, v dobrém
zdravotním stavu a s trvale se zlepšujícím genetickým
potenciálem.
A jak už to u těchto farmářů s perfekcionistickou povahou bývá, bratři aplikovali InGene velmi důsledně. Javier: „Vždy jsme měli přísun mladých prasniček,
který přesahoval naše potřeby, takže jsme mohli intenzivně vybírat mezi prasničkami i mezi prasnicemi.
Pokud nebyla užitkovost dobrá, druhou šanci už nedostaly.“

Sele od Huferů
Podle názoru obou bratrů je vrcholným produktem
sele, které je odolné, silné, v dobrém stavu, zmasilé
a s vysokým příjmem krmiva. Je to také zvíře, které
roste rychle. Dobrá je také vyrovnanost ve vrhu. Kanec TN Traxx a prasnice TN70 jsou pro dosažení těchto
vlastností skvělou kombinací. Když se prodává skupina 1000 selat, jako neprodejných jich zůstane jen pět
nebo šest. To je velmi nízké číslo, jež je důkazem vysoké kvality a vyrovnanosti.
Veškerá pozornost věnovaná detailům a výsledné kvalitě vedla k tomu, že na výkrmových farmách je o selata zájem a zákazníci si dokonce žádají „selata od Huferů“ jako by to byla značka kvality.

Lepší výběr také znamená, že populace prasnic má
vyšší chovnou hodnotu než na jiných farmách. Javier
k tomu říká: „Chceme, aby se nám rodila kvalitní selata, což znamená, že musíme mít k dispozici tu nejlepší
dostupnou genetiku.“
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Salvador Olivé
Salvador Olivé je zkušený technický poradce
a odborník na InGene. Pro Topigs Norsvin pracuje už od roku 2003. „Nejpříjemnějším aspektem mé práce je vidět, jak se zákazníkům zvyšuje rok od roku produkce díky tomu, že používají naše produkty. Otázky, jak produkci dále
zlepšovat, mě opravdu inspirují přesto, že někdy sám nevím, jak na ně odpovědět a musím
si něco nastudovat, abych zákazníkovi mohl pomoci.“
Salvador už farmu Hufer podporuje ve využití InGene mnoho let. „Farma je
skvěle vedená. Každý ví, co je jeho úkol, farma je čistá a uklizená, bratři Fernándezovi spolupracují s dodavateli, kteří jim zajišťují ty nejlepší výsledky
v krmení, genetice, materiálech, zkrátka ve všem. Jediné, co mě snad překvapuje je, že vždy pečlivě naslouchají odborníkům, kteří jim radí. Vždycky si udělají čas a poslouchají, i když jejich výsledky jsou už dnes skvělé.“
Ruben (vlevo) a Javier Uña Hernándezovi

Informace o farmě
Ruben a Javier Uña Hernándezovi vedou farmu s 550 prasnicemi pod názvem S.C. Hufer v San Pedro de la Vina (blízko
Zamory) ve Španělsku. Mají jednoho zaměstnance. Bratři využívají InGene pro produkci prasnic TN70. Farma má 200
míst pro odchov prasniček a kapacitu až 2000 odstavených selat. Produkují v 3týdenním systému a selata se prodávají
při hmotnosti 22 kg na výkrm. Prasnice jsou inseminovány finálním kancem TN Traxx. Ročně se zde odstaví 32,4 selat
na prasnici. Počet živě narozených selat na vrh je 15,1 a úmrtnost před odstavem je 11,4 %. Obrátkovost je na úrovni
2,42 vrhů na prasnici. Míra obnovy prasnic je 57 %. Tato hodnota je vyšší z důvodu přísných protokolů výběru. Bratři
jsou pyšní, že mohou říci, že ačkoliv mají vysokou produkci, nepracují s umělým odchovem ani kojnými prasnicemi.
Jediné, co dělají, je vyrovnávání velikosti vrhu po porodu. Je to jen další důkaz jejich snahy o dokonalost.

Journal

21

září 2019

Jeff Knott, PhD (vlevo)
a Simon Kern, MS
z Ideal Animal Nutrition

Jeff Knott ze společnosti Ideal Animal Nutrition podporuje zákazníky Topigs Norsvin poradenstvím v oboru výživy. Vzhledem k tomu, že
prasnice TN70 se od ostatních liší, vyžadují také jiný způsob krmení.
Jeff radí mnoha zákazníkům, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Kromě toho vyžaduje i TN Tempo specifickou strategii krmení.
Produkce prasat je záležitostí vyžadující přizpůsobení se dané situaci pro
dosažení nejlepšího výsledku. Jeff Knott je odborník na personalizované
služby, díky kterým je dosažení nejlepšího výsledku možné. Knott říká:
„Individuální přístup však vyžaduje nejen typ genetiky. Lidé si často neuvědomují, že genetika se rychle zlepšuje. To znamená, že stejná genetika dnes vyžaduje úplně jinou strategii krmení a složení krmiva než před
pár lety.“
Moderní vysoce kvalitní genetika s vysokým potenciálem Topigs Norsvin vyžaduje strategii krmení šitou na míru a takové složení krmiva, které umožní plné vyjádření genetického potenciálu. Knott uvádí několik
příkladů:
Prasnice TN70 produkují velké a vyrovnané vrhy a také velké množství
mléka. Díky tomu, že je takto dokonalou matkou, je tato moderní prasnice výjimečná. Abychom u ní dosáhli optimálního výsledku, musíme ji kr-

mit jinak než ostatní genetické linie. „Když to děláte správně, je tato prasnice skvělá a velmi produktivní. A to se netýká jen samotných reprodukčních ukazatelů. Její potomstvo má následně ve výkrmu taktéž skvělé výsledky. Přínos prasnice k efektivitě výkrmu se často podceňuje. Například
konverze krmiva je v porovnání s jinými liniemi o 0,1 kg lepší. Dnes je poprvé opravdu důležité, jaká byla matka prasete ve výkrmu.“
TN Tempo má skvělou žravost. „To znamená, že musíte upravit složení
krmiva i režim krmení. Ale nejen to. Vzhledem k vysokému příjmu krmiva
a rychlému růstu produkují prasata větší množství tepla. To znamená, že
je nutné upravit i nastavení ventilace, aby prasata ve výkrmu měla ty nejlepší klimatické podmínky pro svůj optimální rozvoj.“
Dokonalé vyladění
Podle názoru Jeffa Knotta je pro výrobce, kteří se chtějí v oboru udržet, důležité dokonalé vyladění. Náklady na výrobu se budou dále zvyšovat, což znamená, že pokud chce někdo uspět, musí být vše dokonalé. „Odolné prase napomůže hladkému a bezproblémovému chodu produkce plnohodnotných prasat, avšak na důležitosti neztrácí ani personalizované vyladěné krmení a managementu. Musíme více přihlížet k potřebám zákazníků. Zákazníci chtějí více plnohodnotných prasat, vyrovnanost skupin a odolnost.“

Ideal Animal Nutrition je úspěšná mladá firma, která vznikla v roce 2014. Nabízí poradenství ve výživě zejména středně velkým
producentům prasat ve Spojených státech (s celkovým objemem asi 1 milion vykrmených kusů ročně). Silnou stránkou Ideal
Animal Nutrition je, že jsou dobře obeznámeni s mentalitou chovatelů a přistupují k nim osobně. Díky tomu se stávají součástí
týmu jak ve stájích, tak i v kanceláři. Knott a jeho tým spolupracují s výrobci na plnění jejich cílů a zabývají se nejen složením
krmiva a strategií krmení. Poradenství poskytují i v oblasti výstavby nových stájí, managementu a dalším aspektům výroby.

Tři tipy, jak uspět s TN70

Pět tipů, jak uspět s TN Tempo

• K
 rmte prasnice během březosti na základě skóre tělesné
kondice.
• Mějte přehled o příjmu krmiva během laktace, aby byl zajištěn
dostatečný příjem živin (např. aminokyselin).
• Dbejte na to, aby prasnice v laktaci nejméně dvakrát denně
vstala na krmení.

• Zajistěte trvalý přísun krmiva.
• Upravte nastavení ventilace. Prasata ve výkrmu produkují více
tepla, neboť více sežerou a rychleji rostou.
• Ačkoliv je příjem krmiva vysoký, dbejte na dostatečný přísun
živin nutných pro tento rychlý růst.
• Krmivo musí obsahovat dostatek vlákniny z různých surovin,
aby bylo zajištěné zdraví střeva.
• Zajistěte dostatečné množství vody.
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Společnost Topigs Norsvin zavádí nové ředidlo spermatu s názvem Solusem Bio+. Toto ředidlo má upravené antimikrobiální složení, lépe chrání spermie
a tím zvyšuje jejich přežitelnost. S přípravkem Solusem Bio+ je možno používat starší sperma bez jakékoliv ztráty plodnosti. Nové ředidlo pomáhá inseminačním stanicím zlepšovat kvalitu produkce. Prodloužená životnost usnadňuje distribuci spermatu
a zvyšuje jeho efektivitu.
Toto nové ředidlo s dlouhou životností bylo důkladně
testováno jak v rámci laboratorních zkoušek, tak i rozsáhlých praktických zkoušek. Při jedné z nich bylo více
než 6500 prasnic na 12 komerčních farmách v Nizozemí
inseminováno spermatem s přídavkem ředidla Solusem
Bio+. Inseminace byly provedeny v různých okamžicích
po produkci inseminačních dávek. Výsledky zkoušek jasně prokázaly, že doba provedení inseminace neměla žádný významný dopad na plodnost, protože nebyly pozorovány žádné negativní účinky na zabřezávání nebo velikost vrhu ve srovnání s čerstvě odebraným semenem.
Na základě laboratorních výsledků a testů se společnost Topigs Norsvin rozhodla začít používat toto nové
ředidlo spermatu Solusem Bio+ jako své patentované ředidlo. Bude zavedeno v průběhu roku 2019 na všech inseminačních stanicích zapojených do podpůrného programu AIM Worldwide. AIM Worldwide je název dceřiné společnosti Topigs Norsvin, která dohlíží na produkci
13 milionů dávek spermatu ročně.

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.
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TN Tempo.
Vyšlechtěn pro odolnost.

TN Tempo je kancem číslo 1, pokud jde o odolnost. Potomstvo
kanců TN Tempo má přirozenou toleranci vůči výživářským
a zdravotním výzvám. Je šlechtěn na jedinečný a vyrovnaný
přírůstek až do vysoké porážkové hmotnosti.
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