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DanBred GenePro jest przeznaczony 
dla klientów, którzy chcą produkować 
własne hybrydy DanBred do zamkniętej 
produkcji stadnej.

GenePro daje dostęp do ciągłego postępu 
genetycznego generowanego przez 
DanBred i zwiększa produktywność, a 
tym samym wartość loszek zastępczych 
w gospodarstwie, maksymalizując zyski 
klienta.

GENEPRO

Niech wiedza i dane 
wskażą drogę



DanBred GenePro koncentruje się na produkcji loszek zastępczych w 
gospodarstwie i umożliwia łatwy start.

DanBred pomaga w analizie i identyfikacji potencjału genetycznego stada klienta. 
Następnie nasi klienci uzyskują dostęp do postępu genetycznego DanBred albo 
z wykorzystaniem własnych knurów w gospodarstwie, albo z użyciem nasienia z 
DanBred AI.

Łatwo zauważalny postęp
GenePro daje dostęp do Banku Danych DanBred, który umożliwia klientom śledzenie 
indeksu hodowlanego knurów lub dostarczonego im nasienia. W ten sposób przy 
minimalnym czasie przeznaczonym na zarządzanie, klient może śledzić postęp 
genetyczny swojego stada, a użytkownicy GenePro osiągają lepsze wyniki produkcji w 
stadzie już w pierwszych pokoleniach. 

GENEPRO

Łatwy start

“Rozpoczęcie pracy było o wiele łatwiejsze, niż się 
spodziewałem. Już po roku obserwuję wyraźny 
postęp. Jesteśmy bardzo zadowoleni”

Lars, producent zintegrowanej trzody chlewnej, Dania





Nucleus Management to narzędzie do zarządzania hodowlą zarodową, przeznaczone 
dla klientów DanBred, którzy chcą mieć najlepszy potencjał hodowlany w dłuższej 
perspektywie czasowej. Opracowane przez Danbred narzędzie cyfrowe Nucleus 
Management służy do skutecznego zarządzania hodowlą.

Nucleus Management maksymalizuje efekt działania GenePro przy zaledwie kilku godzinach 
rutynowego zarządzania. Cyfrowe narzędzie oferuje dostęp do wszystkich ważnych danych, 
które są kluczowe dla planowania pracy hodowlanej w stadzie. Jednocześnie użytkownicy 
zyskują dostęp do systemu rankingowego GenePro, w którym możliwe jest porównywanie 
postępów z innymi stadami – całkowicie anonimowo.

NUCLEUS MANAGEMENT

Optymalizacja loszek i wzrost zysków
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GENEPRO

NUCLEUS MANAGEMENT

“To imponujące, jak możemy zoptymalizować naszą 
produkcję dzięki dostępowi do Banku Danych 
DanBred. Wpłynęło to w zasadniczy sposób 
na  stado. Jeszcze bardziej zdumiewająca jest 
przystępna cena i łatwość użytkowania.” 

Martin, hodowca warchlaków, Holandia



Już po roku korzystania z Nucleus Management użytkownicy zaobserwują 
gigantyczny postęp. Jest to najbardziej zaawansowane i kompleksowe narzędzie 
hodowlane do produkcji loszek zastępczych w gospodarstwie. Dzięki Nucleus 
Management użytkownicy mogą mieć pewność, że hybrydy DanBred będą:

• produkować bardzo duże mioty o wysokim współczynniku przeżywalności;
• mieć doskonałe predyspozycje macierzyńskie i będą potulne;
• produkować wiele silnych pełnowartościowych świń;
• mieć szybko rosnące potomstwo o dużej wydajności paszowej;
• charakteryzować się długowiecznością, a co za tym idzie, dużą produkcją w całym 

okresie życia;
• przyczyniać się do zrównoważonej produkcji wieprzowiny.

Krótko mówiąc, korzystanie z narzędzia Nucleus Management zapewnia wdrożenie rocznego 
postępu genetycznego DanBred. W ostatnich latach roczny postęp w LP5 (żywe prosięta w 
dniu 5./miot) wyniósł 0,37–0,40 dodatkowych żywych prosiąt, a udokumentowany postęp w 
dobowym przyroście wyniósł 18–19 gramów. Wzrost procentowego udziału chudego mięsa 
wyniósł 0,11–0,16% oraz zanotowano niższe spożycie paszy: od -0.041 do -0,037 JW/kg 
przyrostu (~ od -0,038 do -0,035 kg paszy/kg przyrostu).

Łatwy start – intuicyjna obsługa
DanBred pomaga klientom rozpocząć pracę z Nucleus Management. Pokazujemy, 
jak osiągnąć postęp genetyczny w stadzie, i pomagamy w ustaleniu rutynowych 
procedur w zakresie danych. A ponieważ system cyfrowy jest łatwy i intuicyjny w 
obsłudze, wystarczy kilka godzin rutynowej administracji w tygodniu, aby zrealizować 
ambitne cele. Z każdym nowym pokoleniem wydajność loszek wzrośnie znacznie 
powyżej średniej. Nucleus Management jest najprostszym i najlepszym sposobem na 
przekształcenie potencjału hodowlanego stada w zysk.

NUCLEUS MANAGEMENT

Czego można oczekiwać od Nucleus 
Management
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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).
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Your business. Our DNA.


