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PF 2017
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2017
připojujeme poděkování našim partnerům za projevenou důvěru a dobrou spolupráci.
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CELKOVÁ
EFEKTIVITA KRMIVA:
jak obsáhnout
celý cyklus výroby
vepřového masa

SELATA
Šlechtitelský program zaměřený na vitalitu
a mateřské schopnosti vytváří velká a robustní selata, která dokáží stimulovat produkci mléka u prasnice. Dobře živená selata
jsou silnější a efektivnější již od samého začátku života. Výsledkem jsou nižší ztráty
selat během laktace.

ODCHO
V PRAS

NIČEK

PRASNIČKY
Catalin Nicolaiciuc, MSc | Odborník na výživu

Celková efektivita krmiva (CEK) se během let zlepšuje díky snižování potřeb na vstupu a maximalizaci
výstupů. Nejdůležitějším aspektem CEK je omezování veškerých ztrát v chovu. Je důležité uvědomit si,
že ke ztrátám dochází během celého produkčního
cyklu, od narození prasniček do porážky prasat ve
výkrmu. Zlepšení CEK na farmě nebo v jiném produkčním systému zahrnuje zefektivnění jednotlivých
fází prostřednictvím identiﬁkace, měření a kontroly
veškerých prvků na vstupu a na výstupu.
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2

Prasničky stojí na začátku produkčního cyklu. Vyvíjejí se rychle a dobře, pokud jsou
správně krmeny. Vhodně zvolený program
odchovu prasniček má příznivý dopad na
počet selektovaných prasniček, z nichž se
stanou produktivní prasnice, a sníží také
množství krmiva spotřebované během odchovu.
Prasničky je třeba zařazovat do stáda prasnic
ve správnou dobu, abychom snížili počet
krmných dnů bez produkce na minimum.
Nesprávný management odchovu prasniček
může vést k nevhodnému načasování inseminace a zvýšení ztrát v oblasti reprodukce.
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PRASATA VE VÝKRMU

PORÁŽKA

Dobrý začátek výkrmu je důležitý pro vývoj kvalitních a životaschopných výkrmových prasat. Taková zvířata dosahují ﬁnální hmotnosti rychleji, což vede k vyšší efektivitě využití krmiva. Nízká mortalita ve výkrmu je výsledkem
robustnosti našich prasat a umožňuje zpeněžení vyššího
počtu zvířat. Ztráty prasat ve výkrmu neznamenají pouze
úhyny výkrmových zvířat jako takových, ale také ztrátu veškerého krmiva, které na produkci prasete ve výkrmu spotřebovala prasnička, prasnice, selata a samo výkrmové zvíře.

Během procesu porážky je kvalitní genetický základ
výkrmových prasat nezbytnou podmínkou pro dosažení vysoké jatečné hodnoty a omezení ztrát.
Jedním z cílů šlechtitelských programů je maximalizace hodnoty bouraných částí. Ta se odrazí ve
vyšším podílu masa v hlavních bouraných částech
jako je kýta, kotleta, bok a plec. Díky genomické
selekci ukládají výkrmová prasata v jatečném těle
více masa než tuku. Stavba těla výkrmových prasat
Topigs Norsvin spolu s vysokou zmasilostí zajišťuje
požadovanou vysokou jatečnou výtěžnost a atraktivní vzhled baleného masa, jehož produkce je
ekonomická.

PRODUKČNÍ
CYKLUS PRASNICE
- INSEMINACE
- BŘEZOST
- OPRAŠENÍ
- LAKTACE
- ODSTAV

SELATA

PRASATA VE VÝKRMU

PORÁŽKA

PRASNICE
Produkční cyklus prasnic je zdrojem kvalitních prasniček pro
obnovu stáda, a také výkrmových prasat pro tržní produkci.
Díky dobrému programu odchovu se z prasniček zařazených
do stáda prasnic stávají robustní a plodné prasnice s nízkou
pracovní náročností. Tyto vlastnosti zvyšují dlouhověkost prasnic a umožní jim zůstat v produkci po dlouhou dobu a zvýšit
tak užitkovost stáda.

v důsledku zmeškání doby vhodné k inseminaci jsou díky tomu
minimální. Když jsou prasnice krmeny tak, aby byla splněna
jejich potřeba živin, produkují velké vrhy a efektivně využívají
krmivo přijaté v průběhu březosti.
Správné řízení chovu prasnic má významný vliv na jejich celoživotní užitkovost. Vhodná výživa a řízení chovu prasnic umožňují dosažení maximální celoživotní užitkovosti a vedou ke
zlepšení CEK díky snížení obnovy stáda prasnic. Díky své dlouhověkosti zůstávají prasnice déle v produkčním cyklu a tím se
zvyšuje efektivita stáda.

Prvotřídní užitkovost vyžaduje správnou tělesnou kondici prasnic v průběhu celého jejich produktivního života, tedy optimální hmotnost, výšku hřbetního tuku a skóre tělesné kondice
v době porodu a odstavu, tak jak je deﬁnuje Topigs Norsvin.
Zlepšení uniformity tělesné kondice prasnic má přímý dopad
na celkovou užitkovost a efektivitu stáda.

Prasnice s dobrými mateřskými schopnostmi rodí selata beze
ztrát. Vytvářejí dostatek mléka vysoké kvality pro všechna svá
selata, kterým tak poskytnou skvělý start do života, což se zúročí i v pozdějších fázích produkce.

Prasnice Topigs Norsvin jsou plodné a mají výrazné říje. Ztráty
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Šlechtění na
celkovou efektivitu krmiva
přináší výsledky
Srovnávání podle celkové efektivity krmiva představuje
snadný a rychlý způsob jak zjistit, že si farma vede dobře.
Vidíme, že pro naše zákazníky je selekce na základě celkové
efektivity krmiva přínosem. Každý rok spotřebují na produkci
kilogramu vepřového masa o 80 gramů krmiva méně.
Rob Bergsma, PhD | hlavní vědecký pracovník
Na srovnávání podle celkové efektivity krmiva je příjemná jednoduchost, se
kterou se tato koncepce uplatňuje. Stačí několik málo informací a díky snadnému výpočtu se srovnávání podle celkové efektivity krmiva velmi snadno
používá v praxi.

CEK =

Množství krmiva zakoupeného za rok (kg)
Množství prodaných prasat na porážku za rok (kg živé hmotnosti)

Společnost Topigs Norsvin je jedničkou na nizozemském trhu. Holandský
sektor produkce prasat je znám svými dobře řízenými vysokoužitkovými
chovy, navzdory jejich konvenčnímu zdravotnímu stavu. Holandské odvětví chovu prasat je také proslulé přesností sběru dat, analýz a jejich využitím
ke snížení výrobních nákladů.

Údaje, které jsou k dispozici, nám umožnily spočítat
CEK v holandském sektoru produkce prasat za posledních 14 let (viz obrázek). Měli jsme k dispozici
data ze 631 chovů od organizace Bedrijfsvergelijking
Agrovision. Tyto farmy vykázaly trend zlepšování CEK
v průběhu let. Na množství prodaného vepřového
masa bylo tedy spotřebováno méně krmiva.
Od roku 2001 se CEK zlepšovala v průměru o 0,5 %
za rok. Efektivita se tedy postupně zvyšuje. Projevuje
se tak příznivý dopad změn ve šlechtitelském programu na trh.
Za posledních 6 let se celková efektivita krmiva zlepšila v průměru o 0,8 % ročně. Jinými slovy, v roce 2015
produkoval sektor vepřové produkce 1 kg masa se
spotřebou krmiva o 80 gramů nižší než v roce 2009.
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631 chovů zahrnutých do výpočtů mělo v průměru
2065 prasat ve výkrmu s průměrnou porážkovou
hmotností 119 kg, což znamená, že množství krmiva spotřebovaného v roce 2015 bylo o 30 553 tun
nižší než v roce 2009. V roce 2015 bylo spotřebováno o 4 965 tun krmiva méně než v roce 2014.
Výběrem nejlepší genetiky, zavedením správného
managementu, vhodné výživy a krmení, se v těchto
631 holandských chovech ušetřilo v roce 2015 až
1,3 milionů eur.
prosinec 2016

Prasnice Topigs Norsvin
v Severní Americe:

+2,55 odstavených selat
Roční srovnávání reprodukčních výsledků vycházející z údajů ze
softwarů pro řízení chovu ukazuje, že chovy s prasnicemi Topigs
Norsvin odstavují ročně o 2,55 selat více než je průměr celého
sektoru. Z dat je i vidět, že na chovech s genetikou Topigs Norsvin
je nižší úhyn prasnic a to o 3,5 % méně než je celkový průměr. Tyto
údaje potvrzují vysokou produktivitu a odolnost prasnic Topigs
Norsvin.

„Prasnice TN70 má jasný pozitivní vliv pro naše zákazníky,“ poznamenává Mike Terrill, prezident a výkonný ředitel společnosti
Topigs Norsvin USA. „Tato data potvrzují zpětnou vazbu, týkající
se zlepšení reprodukčních vlastností a snížení úhynu prasnic, kterou jsme dostali od zákazníků. Navíc nám také hlásili zlepšení
výsledků u výkrmových prasat a zvýšení výtěžnosti a kvality jatečně upraveného těla.“

Letošní srovnání je první, které obsahuje data od prasnic TN70,
nejnovější užitkové prasnice Topigs Norsvin. Tato prasnice byla
představená v minulém roce a každý měsíc je do srovnávání zahrnuto více údajů. Data za poslední čtvrtletí, která jsou zahrnuta do
srovnání, ukazují ještě větší rozdíl jak v reprodukci (+ 2,70 selat),
tak i v úhynu prasnic (- 4,4 %) ve prospěch prasnic Topigs Norsvin.

Databáze Swine Management Systems, která se pro každoroční
srovnávání používá, obsahuje data od 982 chovů v USA a Kanadě,
na kterých je 1 735 000 prasnic. Pro srovnávání 2015/2016 se
seznam zúčastněných zákazníků Topigs Norsvin rozrostl na 95
chovů se 106 000 prasnicemi.

Tabulka: Výsledky prasnic Topigs Norsvin ve srovnání s celkovým průměrem sektoru
červenec 2015 – červen 2016

duben – červen 2016

počet
chovů

prasnic

odstavených selat
/ plemenici / rok

úhyn prasnic

odstavených selat
/ plemenici / rok

úhyn prasnic

Celkem

982

1,735,000

25.24

9.6%

25.64

10.1%

Topigs Norsvin

95

106,000

27.79

6.1%

28.34

5.7%

+2.55

-3.5%

+2.70

-4.4%

Rozdíl

Zdroj: Swine Management Systems Benchmark 2015/2016
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Krmivo
určuje zisk
Krmivo určuje zisk. Proto Topigs Norsvin považuje efektivitu
krmiva v celém výrobním cyklu za nejvýznamnější charakteristiku
využití krmiva. Stanovení celkové efektivity krmiva umožňuje
společnosti Topigs Norsvin identiﬁkovat nejvýznamnější selekční
vlastnosti a stanovit priority ve výzkumu. Může však pomoci
i přímo farmám, chtějí-li zjistit, na co se mají zaměřit.

Rob Bergsma, PhD | hlavní výzkumný pracovník
Protože náklady na krmivo tvoří převážnou část celkových nákladů v produkci
prasat (viz graf), je efektivní využití krmiva nezbytným předpokladem ekonomického zisku podniku. Zhruba 70 % těchto
nákladů představují náklady na krmivo
v předvýkrmu a výkrmu. Zbývající část
nákladů na krmivo můžeme rovnoměrně
rozdělit mezi prasnice a odchov selat.
V programech selekce byla tradičně brána v úvahu pouze efektivita krmiva
v předvýkrmu a výkrmu. Tento příklad
ukazuje, že poměrně velká část nákladů
na krmivo je tak opomíjena. Náklady na
odchov prasniček zde dokonce nejsou
zahrnuty vůbec.
Journal

Náklady na krmivo jsou hlavní složkou nákladů v produkci prasat
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Celková efektivita krmiva
znamená celkové množství krmiva, které
je potřeba k produkci jednoho kilogramu
živé hmotnosti jatečného prasete.
Proto Topigs Norsvin považuje v produkčním cyklu právě efektivitu krmiva za nejvýznamnější parametr vyjadřující využití
krmiva. Tento parametr nazýváme „celková efektivita krmiva“ (CEK). Je deﬁnován
jako celkové množství krmiva spotřebované k produkci jednoho kilogramu živé
hmotnosti jatečného prasete. Toto celkové množství zahrnuje krmivo spotřebované prasničkami v odchovu, prasnicemi,
selaty a prasaty v předvýkrmu a výkrmu.
I když je deﬁnice CEK na úrovni chovu
jednoduchá (celkový počet kilogramů
prasat v živém, dodaný na porážku, vydělený celkovým množstvím zakoupeného
krmiva), biologický model je složitější. Nicméně vkládáme do vývoje takového modelu velké úsilí, protože jsme přesvědčeni,
že nám poskytne užitečné informace
o mechanismech, které určují CEK. Model
ukazuje, že denní přírůstek a zmasilost
jsou nejvýznamnějšími parametry při snižování CEK. Je to zřejmé, protože denní
přírůstek a podíl masa určují poměr mezi
spotřebou krmiva a přírůstkem v předvýkrmu a výkrmu. Spotřeba krmiva v předvýkrmu a výkrmu zůstává největším nákladem na úrovni chovu. Méně viditelný však
může být význam dospělé hmotnosti
a prevence ztrát, které jsou třetím a čtvrtým nejvýznamnějším parametrem, na
který je třeba se zaměřit po snížení poměru mezi spotřebou krmiva a přírůstkem.

lekčního indexu také přežití prasat v předvýkrmu a ve výkrmu. Má se za to, že
vyšší denní přírůstek souvisí s vyšší dospělou hmotností. Hrozí riziko střetu zájmů
ve šlechtitelském cíli. Konec konců, chceme zvýšit denní přírůstek, abychom,
mimo jiné, zlepšili poměr mezi spotřebou
krmiva a přírůstkem. Také ale chceme,
aby hmotnost v dospělosti byla na přijatelné úrovni, abychom se vyhnuli příliš
vysokým nákladům na záchovu u prasnic.
V tom spočívá i přidaná hodnota stanovení CEK oproti poměru mezi spotřebou
krmiva a přírůstkem, protože v CEK jsou
vyváženějším způsobem zahrnuty všechny
důležité vlastnosti. Topigs Norsvin začal
zkoumat možnosti jak upravit tvar růstové
křivky již před několika lety, a bere přitom
v potaz význam denního přírůstku i dospělé hmotnosti.
Poslední dva zmíněné příklady (mortalita
v předvýkrmu a výkrmu, a růstová křivka)
jsou výsledkem našeho nedávného výzkumného programu. Také náš současný

a budoucí výzkumný program má stanoveny priority na základě CEK. Například
akcelerace zlepšování poměru mezi spotřebou krmiva a přírůstkem je pravděpodobně důsledkem zlepšení reziduálního
příjmu krmiva. Variabilita v reziduálním
příjmu krmiva je ovlivněna stravitelností
živin, zdravím trávicího traktu a mikroﬂóry, ale také aktivitou zvířete a sociálními
interakcemi. První výsledky ukazují, že
tyto faktory mohou být s největší pravděpodobností pozměněny genetickou selekcí, která může být přínosem pro prasnice
po celý jejich produktivní život.
Zjištění, že celková efektivita krmiva má
vyšší hodnotu v porovnání s používáním
parametru spotřeby krmiva k přírůstku,
a výhody, které ze zavedení tohoto nového parametru vyplývají, dělají naši genetiku maximálně efektivní pro výkrmy prasat, protože naše prasnice a prasata ve
výkrmu mají jak nízkou konverzi krmiva,
tak nízkou mortalitu.

Snižování ztrát
Prevence ztrát byla vždy významným kritériem ve šlechtitelském cíli společnosti
Topigs Norsvin. V minulosti však byla
omezena na přežitelnost selat během porodu a laktace. Nyní se stalo součástí seJournal
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DLOUHOVĚKOST

Význam dlouhověkosti pro CEK
Celková efektivita krmiva (CEK) spočívá v optimalizaci i těch
sebemenších součástí produkčního cyklu. Proto například
dlouhověkost přispívá ke zlepšení CEK. Ano, snížení obnovy
stáda prasnic z 50 % na 40 % je porovnatelné se zvýšením
počtu živě narozených selat z 25 na 25,5 nebo poklesem
spotřeby krmiva na zvíře ve výkrmu ze 236 kg na 234 kg.
Dlouhověkost sice nepřispívá mnoho, ale trochu přece, protože zvyšuje počet narozených selat na vrh (protože prasnice
na vyšších paritách produkují více selat než prvničky).

zlepší dlouhověkost a také sníží mortalitu ve všech částech
produkčního cyklu.
Topigs Norsvin má několik výzkumných aktivit, jejichž cílem
je zvýšit dlouhověkost. Zaujímáme různé přístupy. Některé se
již používají, jiné jsou ještě ve fázi výzkumu. Opatření, která
se již používají, jsou Welfare index zvířat a zahrnutí dlouhověkosti prasnic, stavby těla a vlastnosti související se zdravím
končetin ve šlechtitelských cílech. Náš výzkum se nyní zaměřuje na snížení mortality prasnic a úhynu ve výkrmu pomocí
fenotypizace vysokého počtu zvířat, zejména v užitkových
chovech, a nalézání optimálních způsobů měření celkové
odolnosti vůči chorobám a odolnosti vůči konkrétním onemocněním.

Dlouhověkost také přispívá ke zvýšení zisku, neboť se sníží
počet neproduktivních dnů. Dlouhověkost zlepšujeme mimo
jiné selekcí na silnější špárky a končetiny. Zlepšení těchto
vlastností také příznivě ovlivňuje mortalitu ve výkrmu. Naším
cílem je i selekce na odolnost vůči onemocnění. Ta opět

EFEKTIVITA LAKTACE

Význam efektivity laktace pro CEK
Vyvinuli jsme vlastnost, s jejíž pomocí měříme efektivitu využití krmiva u prasnic, tzv. efektivitu laktace. Z hlediska
schopnosti příjmu krmiva nebo efektivity využití krmiva
u prasnic je období laktace nejdůležitější fází. Laktace je
kritickým obdobím v životě jak selat, tak prasnic. Vysoký
a kontinuální příjem krmiva prasnicí během laktace zajišťuje
dobrý start produkčního života selat, dobrou vyhlídku do
příštího cyklu prasnice a nižší pracovní náročnost pro chovatele. Příjem krmiva u prasnic během laktace v současné
době není dostatečně vysoký, aby zabezpečil produkci mléka pro velké vrhy, natožpak zvýšení produkce, které očekáváme díky genetickému pokroku. Z pohledu chovatele by
prasnice v laktaci měly ideálně mít vysoký a nepřetržitý příjem krmiva, které je efektivně přeměněno na mléko pro
jejich selata.

Journal

Nedávný výzkum ukázal, že takzvané vlastnosti užitkovosti
v laktaci (mimo jiné příjem krmiva v laktaci, efektivita laktace, ztráta hmotnosti a výšky hřbetního tuku během laktace
a mléčnost), ukazují na využitelnou genetickou variabilitu
a příznivé genetické korelace. Zjistilo se například, že efektivita laktace u prasnic je do značné míry vlastností stejného
typu jako reziduální příjem krmiva u prasat v předvýkrmu
a ve výkrmu.
Dospělá hmotnost prasnic má velký vliv na CEK. Proto se
současný výzkum zaměřuje na důsledky rozdílů v dospělé
hmotnosti prasnic. Tento typ informací neslouží jen pro genetické analýzy. Krmivářská skupina společnosti Topigs Norsvin jej také využívá pro sestavení a aktualizaci krmných manuálů pro jednotlivé linie prasnic a jejich potomstva od
různých otcovských linií.
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VITALITA SELAT A PRASAT

Význam vitality selat a prasat pro CEK
Úhyn zvířat s nízkou vitalitou je nepříznivý pro celkovou efektivitu krmiva (CEK). Tato selata spotřebovala určité množství
krmiva, dokonce ještě předtím, než se narodila, a nijak nepřispěla ke splacení tohoto dluhu. Vitální v kladném slova smyslu znamená připravený pro život a se zdravým apetitem. Ano,
apetit je důležitý. Každé zvíře potřebuje žrát, aby mohlo růst.
Selata s nízkou vitalitou jsou pomalejší, náchylnější vůči onemocněním a citlivější na výkyvy teplot.

a o číslech kotců u prasat ve výkrmu. Detailní záznam dat není
snadný, ale je důležitý. Souhrn informací o jednotlivých zvířatech v kombinaci s rodokmenem a genomickými informacemi představuje obrovský soubor dat. Genetické analýzy zjišťují zřetelné rozdíly mezi rodinami. Ověřování ukazuje, že
plemenné hodnoty mohou přesně předpovídat vitalitu. Záznam čísel kotců u výkrmových zvířat umožňuje odhad sociálních vlivů, které souvisejí s rozdíly v chování. Neustále pracujeme na zlepšení vitality zvířat pomocí nových protokolů
pro sběr údajů o vitalitě a na nových technologiích, které se
k tomuto účelu používají.

Ve šlechtitelském programu probíhá nepřetržitý sběr dat –
informace o překládání jednotlivých selat k jiným prasnicím

EFEKTIVITA VÝKRMU

Význam efektivity výkrmu pro CEK
Efektivita využití krmiva ve výkrmu je základním aspektem
produkce prasat a hlavním cílem našeho šlechtitelského programu. Genetika Topigs Norsvin znamená nejnižší konverzi
krmiva v produkčním cyklu, tedy nejlepší celkovou efektivitu
krmiva (CEK). Je zřejmé, že selekce na CEK zahrnuje efektivitu využití krmiva u prasat ve výkrmu. V našem programu selekce je však zahrnuta i dlouhověkost prasnic, efektivita laktace, vitalita selat a přežití prasat ve výkrmu.

kých rozdílů v těchto odhadovaných plemenných hodnotách stále ještě nejsou dobře prozkoumány. Zde by mohla
pomoci analýza obrazu snímaného videokamerou.

Naše genetika má nejefektivnější konverzi krmiva na vepřové
maso. Úsilí našeho oddělení pro výzkum a vývoj je trvale zaměřeno na zlepšování CEK. Při rostoucích cenách krmiv pomáháme našim partnerům dosahovat ziskového chovu prasat i v budoucnu.

Opakovaný odhad hmotnosti bude využit pro růstové křivky
ve šlechtitelském programu, a například pro selekci zvířat,
která jsou vhodná pro výkrm do vyšších porážkových hmotností. Dále ale také pro optimalizace krmných strategií v kotcích s předtříděnými zvířaty. To se stane základem strategie
precizního krmení.
V těchto projektech bude věnována pozornost zejména křížencům. Ze všech vlastností vykazuje efektivita využití krmiva nejnižší expresi u kříženců ze selekce v čistokrevných liniích. Konečným cílem je posunout náš selekční index
směrem k vlastnostem zaznamenávaným u kříženců.

Vyvíjíme automatické video zobrazování, abychom dokázali
změřit aktivitu a interakce mezi zvířaty, a zároveň chceme
používat tuto zobrazovací techniku pro odhad hmotnosti
zvířat.

Ve výkrmu prasat je hlavní jednotkou kotec. Tam musí být
dosaženo optimální užitkovosti. Proto se náš výzkum zaměřuje na zlepšení užitkovosti na úrovni kotce. Denní přírůstek
a příjem krmiva, a následně efektivita využití krmiva, jsou
ovlivněny sociálními interakcemi v kotci. Důsledky genetic-

Journal
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Topigs Norsvin testuje technologii 3D skenů
pro stanovení stavby těla
Topigs Norsvin testuje technologii 3D skenů jako možnost
stanovení skóre stavby těla u živých prasat. V rámci testu
jsou pořizovány infračervené 3D fotograﬁe živých prasat,
z nichž lze pomocí speciálního softwaru určit konformaci
zvířete. Přesnost a spolehlivost této technologie bude založena na disekci jatečných těl skenovaných prasat za účelem výpočtu vztahů mezi informacemi ze skenu a skutečným složením jatečného těla daných zvířat. Test je zaměřen
na hodnotu hlavních masitých částí a celkovou jatečnou
hodnotu prasat.
Technologie infračervených 3D skenů se nachází někde
mezi velmi přesnou, avšak komplikovanou a drahou technologií CT skenování, a dnes nejčastěji využívaným ultrazvukovým vyšetřením svaloviny živých zvířat neboli LMS.
LMS se rozsáhle využívá ve šlechtitelských chovech Topigs
Norsvin po celém světě. Přesnější 3D skenování přispěje
ke zvýšení přesnosti selekce a zrychlí také genetický pokrok Topigs Norsvin ve vlastnostech kvality jatečného
těla. Výsledkem bude vyšší přidaná hodnota pro naše
partnery.

Brazilské družstvo Aurora
si vybralo Topigs Norsvin
Brazilské družstvo Aurora si vybralo společnost Topigs
Norsvin za svého partnera pro genetiku, s cílem zrychlit
genetický pokrok a zvýšit kvalitu své produkce prasat.
Aurora bude moci nyní využívat čisté linie, šlechtitelské
poznatky a zkušenosti společnosti Topigs Norsvin, a také
unikátní databázi Topigs Norsvin Pigbase. Výsledkem tohoto partnerství by mělo být přibližně 100 000 prasnic
s genetikou Topigs Norsvin.

tickému potenciálu, který realizuje. To přispěje k úspěchu a růstu
družstva a ziskovosti jeho chovů prasat.“
O Auroře:
Družstvo Aurora ročně produkuje a poráží přes 18 milionů prasat, což
z něj činí třetího největšího producenta vepřového masa v Brazílii.
Aurora sestává z 11 menších družstev. Její sídlo se nachází v Chapecó
(Santa Catarina). Kromě vepřového masa Aurora produkuje drůbež
a mléko. Aurora zaměstnává přes 26 000 lidí.

„Partnerství se společností Topigs Norsvin otevírá Auroře přístup k nejlepší genetice světa. V rámci tohoto partnerství mají družstva Aurory a jejich chovatelé přístup
k nejlepšímu genetickému materiálu a vysokému geneJournal
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Idavang mění genetiku
na Topigs Norsvin
Společnost Idavang, která produkuje vepřové maso v Litvě
a Rusku, mění genetiku na Topigs Norsvin. Aktuální genetika
v mateřské pozici bude průběžně obnovována prasničkami
Topigs Norsvin linie TN70. Aby společnost Idavang dosahovala
svých produkčních požadavků a zároveň splňovala požadavky
trhu, bude používat i otcovské linie Topigs Norsvin (Talent, Top
Pi a Norsvin Duroc). Součástí tohoto partnerství je i poskytování poradenství a know-how pro společnost Idavang ze strany
Topigs Norsvin v oblasti šlechtění, řízení chovu a umělé inseminace.

hrdí, že si Idavang vybralo právě nás jako partnera, a že můžeme
být součástí úspěchu, kterého společnost Idavang dosahuje. Podporuje to skutečnost, že naše genetika a naše podpora je pro
největší producenty vepřového masa ve světě velice zajímavá.“
O společnosti Idavang:
Společnost Idavang je největším producentem vepřového masa
v Litvě a patří ke 20 největším producentům na ruském trhu.
Tato společnost produkuje přes 800 000 jatečných prasat ročně.
Společnost Idavang provozuje několik moderních a velice profesionálních chovů. Společnost byla založena, a je stále vlastněna, dánskými chovateli prasat. Minoritním vlastníkem je banka
IFC, která je partnerem World Bank Group. Společnost Idavang
se zařazuje mezi přední producenty prasat v pobaltských státech
a severozápadním Rusku.

Společnost Idavang si vybrala genetiku Topigs Norsvin pro celou
svoji produkci. Prasnice TN70 přinášejí vyšší schopnost odstavit
selata a jejich potomstvo má vyšší kvalitu masa a jatečně upraveného těla. Zlepšení celkové efektivity krmiva a zejména zlepšení efektivity výkrmových prasat bylo jedním z klíčových důvodů při výběru genetiky Topigs Norsvin.
Lars Christiansen, provozní ředitel společnosti Idavang Litva,
říká: „Topigs Norsvin je pro nás ideálním partnerem. Není to
pouze kvůli vysoké kvalitě genetiky, ale také kvůli podpoře
a poradenství, které nabízí.“ Bert van Meer, manažer pro klíčové zákazníky ze společnosti Topigs Norsvin, říká: „Jsme velice

Mexická integrace Porcikowi
začíná s genetikou Topigs Norsvin
Mexická společnost Porcikowi si vybrala společnost Topigs Norsvin
jako dodavatele genetiky prasat pro své nové projekty v regionu
Sonora v severozápadním Mexiku. Na základě smlouvy o dodávce
genetiky získá Porcikowi přístup k mateřské genetice za účelem
produkce nové prasnice TN70 a otcovské linie Norsvin Duroc.

přesvědčeni, že naše plaforma výzkumu a vývoje, náš genetický
program a náš schopný tým vhodně doplní společnost Porcikowi
a její trh, a že toto partnerství přinese úspěch oběma stranám,“ říká
José Córdoba Domínguez, ředitel Topigs Norsvin de Mexico.
O společnosti Porcikowi:
Porcikowi je součástí skupiny Alimentos Kowi. Kowi je jedním
z největších výrobců, zpracovatelů a distributorů vepřového masa
a polotovarů v Mexiku. Firma také exportuje vepřové do Japonska, USA, Koreje a dalších zemí. Vertikální integrace umožňuje
Kowi kontrolovat kvalitu vepřového masa na všech úrovních, od
genetiky a krmiva po zpracování a distribuci.

V první polovině roku 2017 bude z rozmnožovacích chovů Topigs
Norsvin v USA importováno celkem 15 000 chovných prasniček
pro naskladnění nové produkční jednotky společnosti Porcikowi.
Také budou dovezeni kanci do nové inseminační stanice.
„Jsme velmi hrdí na to, že si nás společnost Porcikowi vybrala jako
partnerského dodavatele genetiky do svých nových projektů. Jsme
Journal
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Vysoce efektivní
v náročnějších
podmínkách

TN60

TN60 - nová prasnice
Topigs Norsvin

www.topigsnorsvin.cz

