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A TOPIGS genetikai előrehaladása
hízónként évente plusz 2,64 euró profitot
jelent.
2012-ben a TOPIGS hízónként 2,64 euró
genetikai előrehaladással elért nyereséget realizált.
Ez a genetikai előrehaladás az előző években
elértnél sokkal nagyobb. Például 2009-ben a
genetikai előrehaladás 1,33 euró volt. A 2,64 eurós
javulás azt jelenti, hogy 2011-hez képest a TOPIGS
sertésnek olyan genetikai kapacitása van, hogy
képes 2,64 euróval magasabb profitot realizálni jobb
minősége
és
kisebb
termelési
költségei
következtében. Az utóbbi 4 évben a genetikai
kapacitás hízónként összesen csaknem 8 euróval
javult.

javulás, a reproduktív jellemzők is gyorsabban
javulnak, mint a múltban.
Az évenkénti genetikai előrehaladás további
javulása várható. A jövőben a genomikai szelekció
alkalmazásának hatásai már jobban láthatóak
lesznek a genetikai előrehaladásban.

A genetikai előrehaladás javulásának eszközei; a
tenyészcél megújítása, a nukleusz állományok
tenyészsertéseinél széles körben alkalmazott egyedi
adatgyűjtés, a takarmány felvétel mérése, az élő
tenyészállatokon alkalmazott karajkeresztmetszet és
hátszalonna vastagság mérése speciális scannerel.
Ezen kívül a genomikai szelekció felhasználásának
hatásai is megfigyelhetőek a 2012-es genetikai
előrehaladásban.
2012-ben a genetikai előrehaladás mintegy 75%a a hízó-tulajdonságokban realizálódott. Ez azt
jelenti, hogy a TOPIGS sertés gyorsan javul az olyan
tulajdonságok tekintetében, mint a takarmányhasznosítás és a vágottest-minőség. Amellett, hogy
a hízó-tulajdonságok tekintetében ilyen látványos a

Megszületett az első TOPIGS N-vonalú alom a HAGENagisz Új 3000 kocás nukleusz telepén.

A HAGE-Nagisz Zrt. Molnártagi N-vonalú nukleusz
telepen (a TOPIGS Közép-Európai tenyész telepén)
2013.06.06.-án megszületett az első N-vonalú alom:
A telep jelenlegi átlag eredményei:
Fialási %: 93,7 %.
Élveszületett malacok / alom: 12,8.

www.topigs.hu

Információ a sajtó számára: lásd a grafikont
További információkért kérjük, forduljanak: Peter
Loenenhez, a TOPIGS kommunikációs igazgatójához.
Telefon + 31 411 648846
Email: Peter.Loenen@ TOPIGS.com
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TOPIGS Feeding Monitor
A Feeding Monitor a TOPIGS hízó takarmányozás
ellenőrző szolgáltatása, egy online internetes eszköz,
amely lehetőséget ad az adott telepi takarmányozási
program és a TOPIGS által javasolt takarmányozás
összehasonlítására.
A célja, hogy betekintést nyújtson a hízók adott
telepen alkalmazott takarmányozásába, valamint
összehasonlítsa azt a TOPIGS takarmányozási
kézikönyvének ajánlásával. A két takarmányozási
program összehasonlításának az alapja a napi
energia-, és a lizin felvétel.
Ez az eszköz az alábbi web oldalon érhető el;
http://feed.TOPIGS.com.
A
belépéssel
és
a
használatával
kapcsolatban
a
helyi
TOPIGS
szaktanácsadókat kell megkeresni.
Annak ellenére, hogy már egy éve elérhető
Magyarországon is a TOPIGS Feeding Monitor
szolgáltatása, idáig nagyon kevés számú partner
telepünk élt ezzel a lehetőséggel.

A
TOPIGS
20-as
kocák
eredményei Hollandiából

2012.

évi

A Top farmok több mint 32 választott
malac/koca/év eredményt értek el. Ez 0,4 választott
malaccal több a 2011. évi eredményekhez képest! A
jelenlegi eredmények alapján a TOPIGS 20-as koca
vonal az első számú anyai vonal Hollandiában.
TOPIGS 20 Eredmények (2012)

Top 10%

Telepek száma

37

Fialási %

91

Élve született malac

14.7

Fiaztatói elhullás, %

10.8

Választott malac / alom

13.1

Választás – 1. Termékenyítés közti idő, nap

5.3

Választott malac/koca/év

32.1

A program által nyújtott kiértékelő grafikonok, pl;
a napi lizin felvétel – szükséglet.

Reméljük, hogy ezzel a programmal egy további
értékes eszközt nyújtunk a termelők számára,
amellyel javíthatják a hízlalási eredményeiket-,
valamint a termelésük jövedelmezőségét.

A teljes cikk elolvasható a TÁM magazin VI. évf. 1.
számában vagy a www.topigs.hu/ Sajtóközlemények
menü pont alatt.

TOPIGS 20 Eredmények
(2012)

ÁTLAG

Agrovision
ÁTLAG

Telepek száma

371

783

Fialási %

89

88

Élve született malac

14.1

13.8

Fiaztatói elhullás, %

12.7

13.0

Választott malac / alom

12.3

12.0

5.6

5.6

Választás –
1. Termékenyítés közti idő, nap
Választott malac/koca/év
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29.1

28.2
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TOPIGS Szakmai Továbbképzések
2013 év elejétől folyamatosan szervezünk fél
napos szakmai rendezvényeket, külön a Dunántúlon
és Kelet Magyarországon, igény szerint mindig másmás helyszíneken, hogy minél közelebb tudjuk
megrendezni az érdeklődő termelőknek, cégeknek és
a partnereinknek.

Esetenként, ha van rá lehetőségünk külföldi
előadókat is meghívunk előadást tartani olyan
témákban, melyek a legtöbb esetben felmerülnek az
érdeklődők körében.
(pl.: 2013.05.23.: Hódmezővásárhely – Reprodukciós
training: Chris Jan Pejnenburg: A 2. ciklus szindróma
okai és megoldásai).

Jelenleg két témában szerveztük és szervezzük
továbbra is a rendezvényeket ill. az előadásokat;
1., TOPIGS Reprodukciós Training:
Melyet elsősorban azoknak a szakembereknek
szervezünk, akik a mesterséges termékenyítéssel
foglalkoznak a gyakorlatban, mindennapokban.
Előadások:
Reprodukciós Management (dr. Mocsári Endre),
Termékenyítési praktikák (Kun Attila),
A PIGSIS rendszer működése és alkalmazása
(dr. Mocsári Endre),
TOPIGS terminál kanok ismertetése (Marosi Sándor).
2., TOPIGS InGeneTraining:
Az előadások során ismertetjük a TOPIGS InGene
tenyésztési programját, a program működését.
Bemutatjuk, melyek azok az eszközök melyekkel
segítjük a telepi szakemberek munkáját a telepen
lévő TOPIGS genetika fejlesztéséhez (pl.: párosítási
tervek lekérése, alkalmazása, TSI indexek figyelése –
kanhasználat, a tenyésztési program monitorozása
stb.).
Az InGene traininget elsősorban a már meglévő
partner telepeinknek szervezzük folyamatosan, de
mindenkit értesítünk és szívesen várunk akit érdekel
a TOPIGS tenyésztési programjának gyakorlati
megvalósítása, kivitelezése.
Előadások:
„Házhoz vitt nukleusz genetika” – A TOPIGS InGene
tenyésztési programja (dr. Mocsári Endre),
Az InGene tenyésztési program működtetését és
ellenőrzését segítő eszközök (Kun Attila),
A genetika váltás beruházás – megtérülés
kalkulációja (Marosi Sándor).

www.topigs.hu

2013.05.23.: Hódmezővásárhely
Reprodukciós training.

–

TOPIGS

Az eddigi tapasztalatok alapján széles körben
érdeklődtek, ezen félnapos előadás sorozatok iránt,
melyek a jövőben is folytatódnak.
A rendezvényekről igyekszünk időben értesíteni
mindenkit és emellett várjuk nemcsak a partner
telepekről az igényeket, hogy milyen nagyobb téma
köré szervezzük az előadásainkat.
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HÍREK Biharnagybajomról

13,6

A 2013-as év első féléve ismét kiváló
eredményeket hozott a NAGISZ Zrt. Biharnagybajomi
felújított telepén.
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2013 első féléves fialási % eredmények havi bontásban
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2013 első féléves élveszületett malac/alom
eredményei havi bontásban

