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KONKURENCYJNY REPRODUKTOR KOŃCOWY

DanBred Duroc
Rasa DanBred Duroc poprawia konkurencyjność biznesu, zapewniając więcej 
wieprzowiny przy mniejszych kosztach.

DanBred Duroc jest używany jako reproduktor końcowy w systemie krzyżowania 
DanBred do produkcji tuczników DanBred. DanBred Duroc przyczynia się do rozwoju 
dużych miotów, jak również szybko rosnących tuczników o niskim współczynniku 
konwersji paszy i wysokiej zawartości chudego mięsa. Ponadto DanBred Duroc 
produkuje tusze o doskonałej jakości mięsa, ponieważ rasa ta została genetycznie 
ulepszona w wyniku dziesięcioleci ukierunkowanej selekcji, zwłaszcza w odniesieniu 
do procentowej zawartości chudego mięsa i strat w uboju – co również odpowiada 
rosnącej ogólnej wadze ubojowej.

Kiedy DanBred Duroc jest wykorzystywany jako reproduktor końcowy, nasi klienci 
zyskują więcej wieprzowiny przy niższych kosztach i jest to wieprzowina wysokiej 
jakości, na którą jest duże zapotrzebowanie na całym świecie. Efektywna genetyka 
DanBred Duroc jest opłacalna dla producenta trzody chlewnej i przyczynia się 
również do zmniejszenia śladu węglowego takiej produkcji.



DanBred Duroc 
jest najbardziej 

rentowną i 
ekologiczną 
linią knurów 

końcowych na 
świecie

DanBred Duroc jest 
stale wybierany ze 
względu na wysoką 
zawartość procentową 
chudego mięsa, co 
odpowiada tendencji 
do coraz cięższych 
tuczników

Potomstwo 
DanBred Duroc 

jest łatwe w 
hodowli, co 
prowadzi do 

wyższego poziomu 
dobrostanu 

zwierząt

Potomstwo 
DanBred Duroc 

ma doskonały 
dzienny przyrost 
od urodzenia do 
uboju i najlepszą 

wydajność 
paszową

Potomstwo 
DanBred Duroc jest 

silne i ma jednolity 
wskaźnik wzrostu 

od urodzenia do 
uboju

MINIMAL SLAUGHTER LOSS

HIGH DAILY WEIGHT GAIN

Tusze tuczników 
DanBred Duroc 
mają wyjątkową 
jakość mięsa pod 
względem pH, 
koloru i tłuszczu 
śródmięśniowego

DanBred Duroc 
produkuje mioty 
o wysokiej 
przeżywalności 
i żywotnych 
prosiętach

LARGE AND ROBUST LITTERS AI

OPTIMAL FEED CONVERSION
HIGH MEAT PERCENTAGE

GOOD MEAT 
QUALITY



Uśredniona produkcja  
dla stacji testowej  
knurów DanBred 

Bøgildgård

Uśrednione wyniki 
produkcyjne osiągane  

przez knury DanBred w 
stadach zarodowych

Uśrednione wyniki 
produkcyjne osiągane  

przez loszki DanBred w 
stadach zarodowych

Dzienny przyrost,  
g/dzień, od 30 kg  
do uboju

1207 1269 1195

Dzienny przyrost,  
g/dzień, od urodzenia  
do 30 kg

- 408 411

Konwersja paszy, 
kg paszy/kg przyrostu, 
od 30 kg do uboju

1,94 - -

Procentowy udział 
chudego mięsa 62,5 61,9 62,2

Wydajność rzeźna 25,5 - -

Pomiar skanowania,  
mm 6,0 6,8 6,4

Waga skanowania,  
kg 96,9 97,0 97,0

30 LAT DOKUMENTACJI

Uśrednione wyniki wydajności
W stacji DanBred Bøgildgård testowana jest wydajność paszowa przyszłych 
knurów rozpłodowych. Bøgildgård ma ponad 30-letnie doświadczenie w zbieraniu 
danych dotyczących wydajności paszowej knurów, które są monitorowane 
indywidualnie. Najefektywniejsze knury z optymalną wydajnością paszową i 
indeksem są wykorzystywane stacjach unasienniania do produkcji nasienia. 

W sumie testom wydajności poddano około 100 000 zwierząt hodowlanych 
DanBred, a od 2019 roku w Bøgildgård przetestowano o 25% więcej knurów. 
Oczekuje się, że zwiększona liczba badanych zwierząt doprowadzi w nadchodzących 
latach do wzrostu postępu genetycznego o 10% w zakresie wydajności paszowej.



Potomstwo DanBred Duroc D(LY):
• Silniejsze i bardziej wytrzymałe
• Duże i jednolite mioty
• Spokojniejsze

Tuczniki DanBred D(LY) osiągają doskonałe wyniki:
• Światowej klasy tempo wzrostu, dzienny przyrost: 1079–1093 g
• Doskonały współczynnik konwersji paszy: 2,16 kg paszy/kg przyrostu
• Wysoki udział procentowy chudego mięsa: 61,8 %

Tuczniki DanBred D(LY) mają najwyższą jakość mięsa:
• Wysoka zawartość tłuszczu śródmięśniowego: 2,57 %
• Wysoki poziom pH 24–96 godz. po uboju: 5,72
• Wysoka ocena sensoryczna soczystości, kruchości i smaku

Dodatkowa informacja:
Badania wskazują, że odkąd geny RN i Halothane zostały usunięte z ras DanBred 
kilkadziesiąt lat temu, pH nie ma już wpływu na wydajność produkcji, dlatego też nie 
należy już do celów hodowlanych DanBred.





ZRÓWNOWAŻONA HODOWLA

Cel hodowlany
Rasa DanBred Duroc pochodzi z Ameryki Północnej i została sprowadzona do 
Danii w latach 70. XX wieku. Przez dziesięciolecia profesjonalnej selekcji rasa 
ta została genetycznie ulepszona, w szczególności pod względem zawartości 
procentowej mięsa i strat w uboju.

Cel hodowlany DanBred Duroc został ulepszony na początku 2020r. nową cechą 
„Płodność i przeżycie, efekt ojcowski” zastępujący cechę „płodności męskiej”. Według 
symulacji przeprowadzonych przez DanBred R&D i Duńskie Centrum Badań nad 
Świniami, zmiana ta doprowadzi do natychmiastowej poprawy przeżycia prosiąt na 
poziomie produkcji.

Gdy prosięta przeżyją pierwsze pięć dni, szanse na ich przeżycie aż do uboju znacznie 
wzrosną. Dlatego w przyszłości celem hodowlanym DanBred Duroc będzie nie tylko 
zwiększenie wielkości miotu, ale także zwiększenie przeżywalności, uwzględniając 
wpływ knura AI na żywe prosięta w 5. dniu / miot.

Cele hodowlane DanBred są celami długoterminowymi, a najnowsza wersja zapewnia, 
że zysk genetyczny u DanBred Duroc odzwierciedla przyszłe potrzeby produkcji 
trzody chlewnej, maksymalizując w ten sposób zyski i zapewniając wysoki zwrot z 
inwestycji w stada produkcyjne wykorzystujące genetykę DanBred.

DanBred Duroc
2020 – dziś

22%
Dzienny przyrost 
od 30 kg do uboju

6%
Płodność i przeżycie,

efekt ojcowski

45%
Konwersja paszy

11%
Procentowy udział 

chudego mięsa

5%
Dzienny przyrost od u
rodzenia do 30 kg

Struktura mięsa7%
Wydajność rzeźna 4%

DanBred Duroc
2020
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Twój biznes. Nasze DNA.

DanBred jest jedną z wiodących na świecie międzynarodowych firm 
zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, dostarczającą rozwiązania w 

zakresie genetyki i usług.

DanBred posiada wysoce wiarygodne dane hodowlane i jest pierwszym 
hodowcą trzody chlewnej, który wykorzystuje informacje genomowe 

wszystkich kandydatów do hodowli przy obliczaniu wskaźnika  
hodowlanego, który wynosi ponad 100 000 zwierząt rocznie.

DanBred wyznacza długoterminowe, zrównoważone cele hodowlane, 
które są regularnie aktualizowane. Gwarantuje to, że postęp genetyczny 
ras DanBred Duroc, DanBred Landrace i DanBred Yorkshire zapewnia 

maksymalny zysk i tworzy stabilny wysoki zwrot z inwestycji dla naszych 
klientów. Nasze cele hodowlane są opisane na stronie www.danbred.com.

Dobrze udokumentowana genetyka i kompleksowe rozwiązania usługowe są 
fundamentem DanBred. Dzięki temu DanBred stał się pierwszym wyborem 
dla wiodących producentów trzody chlewnej na całym świecie, którzy dążą 

do optymalnych, przewidywalnych wyników biznesowych.

DanBred P/S jest własnością Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności,  
Danish Agro oraz dawnego DanBred International A/S  

(obecnie Holdingselskabet DBI A/S).

Wyłączny przedstawiciel firmy DanBred na Polskę  I  Maximir  •  Tel +48 515 323 226  •  info@maximir.pl  •  danbred-polska.pl

Your business. Our DNA.


