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TOPIGS: a házhoz szállított genetika
A TOPIGS genetika világszerte több mint
félszáz országban van jelen, és mindenütt a megbízhatóságot, a versenyképességet és a szakértelmet képviseli. Budapesti központú tenyésztőszervezete – a
TOPIGS Danubia Kft. – hazánkon kívül
ellátja a Dunamenti országok (Ausztria,
a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Románia, Szerbia, Montenegró, Horvátország,
és Szlovénia) sertéstenyésztőit is mind
tenyészállat, mind pedig szaporítóanyag
forgalmazás szempontjából.

– kiváló sonkaformákat mutat,
– jó vágott test- és húsminőség
– szárazdarás etetési rendszerekhez javasolt.

Az utóbbi években egyre elterjedtebbé váltak a központi Sertés Mesterséges Termékenyítő Állomások (későbbiekben: MTÁ), és az TOPIGS TopPi terminál kan
MTÁ-ról származó szaporítóanyaggal történő termékenyítés. Hazánkban a HAGE nádTop Pi: stresszmentes pietrain kan.
udvari és a KANTEL mohácsi MTÁ-n meg– utódaiban rendkívül magas a színhús
találhatóak a TOPIGS legismertebb és minszázaléka (> 60 %),
den igényt kielégítő befejező kanvonalai, a
– jó húsformákat mutat,
Tempo, a Talent és a Top Pi.
– alacsony csepegési veszteség,
– életerős almok,
– alacsony fajlagos takarmányhasznosítással érhető el a magas színhúskihozatal.

TOPIGS Tempo befejező kan
A Tempo: nagyfehér típusú, színhúsra szelektált kan.
– utódai kiemelkedő életképességűek,
– gyors a növekedési erélyük,
– egységes alom, magas alomszámmal,
– robusztus küllem,
– magas napi takarmányfelvétel,
– kedvezőtlennek vélt tartási körülmények
között is ideális termelés,
– kiváló karajkeresztmetszet és kívánatos
húsformák,
– moslékos etetési rendszerekhez javasolt.

TOPIGS Talent terminál kan
Talent: duroc típusú kan.
– utódaiban az alacsony fajlagos takarmányhasznosítás jó napi testtömeg-gyarapodással párosul,
– egységes, életerős kinézetű hízók
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A kanvonalak szaporítóanyagát a hét három napján (hétfőn, szerdán, pénteken) szállítjuk ki jelenlegi és érdeklődő Partnereink részére. Az igényeket a honlapunkon olvasható elérhetőségeinken, vagy a 06 20 954 5273
telefonszámon a kiszállítás napját megelőző
munkanapon déli 12 óráig tudjuk fogadni. A kiszállítást a TOPIGS Danubia Kft. saját tulajdonú gépjárműivel végzi, ezek a szaporítóanyag
szállítás előírásainak mind higiéniai, mind
technológiai szempontból megfelelnek. A szállítás teljes időtartama alatt a szaporítóanyagot
17 °C hőmérsékleten tároljuk. Ezt egy, a hőmérsékleti adatokat folyamatosan rögzítő és
tároló, elektronikus készülékkel (data loggerrel) ellenőrizzük.
Az MTÁ-kon megtalálhatóak a TOPIGS
anyai vonalú tenyészkanjai is, ezek szaporítóanyagát azonban csak szerződött Partnereink használhatják. Valamennyi tenyészkan
magas tenyészértékű és SPF minőségű (18,
a sertés termelő képességét károsan befolyásoló betegségtől mentes), egészségi állapotukat folyamatosan monitorozzuk. Az anyai vonalú tenyészkanokat évenként, a terminál kanokat pedig átlagosan másfél évenként cseréljük, hogy ezzel is biztosítsuk a folyamatos
genetikai előrehaladás átadását a Partnereink
felé (ez évenként és kocánként + 0,3-0,5 választott malacot jelent).
A fentebb megjelölt két MTÁ-n a holland
AIM Worldwide cég előírásai alapján történik
mind a tenyészállatok tartása, mind a szaporítóanyag feldolgozása és kijuttatása a Partnereinkhez. Az AIM Worldwide évente több
mint 7,5 millió adag sertés szaporítóanyag
gyártásában vesz részt. A velük szerződött
MTÁ-k az általuk kifejlesztett spermahígítót, a SOLUSEM-et használják. Mindkét ha-

zai MTÁ-n az ott folyó munkafolyamatokat az
AIM Worldwide szakemberei évente két alkalommal auditálják, a gyártás folyamán használt gépeket, készülékeket folyamatosan ellenőrzik. A cél az, hogy a szaporítóanyag
valamennyi TOPIGS genetikát értékesítő
MTÁ-n azonos minőségű legyen. Így a végfelhasználó a TOPIGS márkanév alatt mindenhol ugyanahhoz a magas minőségű, és
egységesen szigorú követelményeknek megfelelő sertés genetikai szaporítóanyaghoz jut.
Maga a termék 80 ml véghígított szaporítóanyagot jelent, mely 17 °C-on tárolva a
gyártástól számított 72 órán keresztül minőségromlás nélkül felhasználható. A 17 °C-os
tárolás biztosítása a végfelhasználás helyszínén is nélkülözhetetlen. A hűtött szaporítóanyag előmelegítés nélkül azonnal felhasználható termékenyítésre. A tubusok végét le
kell törni, és csatlakoztatni a termékenyítő
katéterhez. A felhasználást megelőzően nem
szükséges a szaporítóanyagot mikroszkópos vizsgálatnak alávetni, hogy ellenőrizzük
a spermiumsejtek mozgását. Ugyanis a szükségtelenül felnyitott tubus – amely a gyártás
folyamán mindvégig előírt és ellenőrzött higiénikus közegben történő munkafolyamatokon esett át –
könnyen „befertőződhet”, és ez nagymértékben rontja a
szaporítóanyag további eltarthatóságát és termékenyítő
képességét.

A TOPIGS Danubia Kft. szakmai leírások és
szaktanácsadói révén biztosítja a felhasználók
részére a sertés szaporítóanyag használatához szükséges legújabb nemzetközi ismeretanyagot. Célunk, hogy a Partnereink a lehető legmagasabb színvonalon tudják használni a magas genetikai értékű sertés szaporítóanyagot.
A www.topigs.hu honlapunkon hasznos információkat olvashatnak tenyésztő szervezetünkről, a legújabb sajtóközleményekről, stratégiánkról, a termékenyítőanyag rendeléséről,
és magáról a termékről (kocavonalak, kanvonalak). Letöltéseink között megtalálják az aktuális 2014. évi TOPIGS Workshop teljes szakmai anyagát is. Kérjük, keressenek bennünket
bizalommal.

