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PLODNÝ HYBRID

DanBred Hybrid
Nejplodnější hybrid pro produkci optimálních finálních prasat.

DanBred Hybrid je prvním křížencem plemen DanBred Landrace a DanBred Yorkshire. 
Jedná se o optimální mateřskou linii, která zajišťuje vysokou efektivitu chovu 
kombinací těch nejlepších vlastností. 

Plemeno DanBred Hybrid je klidné, má vynikající mateřské vlastnosti a je dlouhověké. 
Produkuje početné vrhy vitálních, robustních prasat, která rychle rostou a mají vysoce 
efektivní konverzi krmiva po celou dobu života až do porážky. Když se tato prasata 
zkříží s plemenem DanBred Duroc, potomci zdědí všechny tyto vlastnosti plus 
vynikající kvalitu masa. Proto plemeno DanBred Hybrid pozitivně přispívá k tvorbě 
zisku a k dosažení trvale udržitelné produkce.
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MANAGEMENT

Uvolnění úplného potenciálu
Plemeno DanBred Hybrid má mimořádný genetický potenciál pro reprodukci. 
V kombinaci s efektivně zaměřeným managementem, jehož cílem je vytvoření 
dokonalého reprodukčního prostředí,  přináší plemeno DanBred Hybrid důležitý a 
patrný rozdíl jak ve výsledcích produkce, tak v profitu.

Stanovení správných postupů managementu začíná ve fázi před porodem, kdy je 
potřeba se zaměřit na čištění, podestýlku a speciální kontrolu kvality prostředí. Jakmile 
je kotec řádně připraven a začalo prašení, je další úspěšnost odchovu  závislá na 
správném krmení, kontrole a v případě potřeby asistenci. 

Úspěch chovu extrémně plodných prasnic, jako je DanBred Hybrid, je speciálně 
založen na pečlivém ošetření nově narozených selat; klíčové oblasti, na něž je třeba 
se zaměřit, je rychlý přístup k vemenu a mlezivu a také uchování selat v teple a suchu. 
Další strategie, například dělené kojení, mohou rovněž pomoci zajistit zdraví selat a 
jejich růst v důležité počáteční fázi jejich života. 

Při péči o velký počet selat se potvrdilo, že cílené zaměření na péči a krmení během 
laktace nejen podpoří okamžitý růst selat, ale rovněž zvyšuje celoživotní produkci. 
Strategie krmení by se tudíž měla zaměřit na krmivo přinášející vysokou produkci 
mléka, aby se maximalizoval počet odchovaných selat.

A nakonec, aby se dosáhlo efektivního a úspěšného odstavu selat, je důležité znát jak 
potenciál prasnic, tak selat, a nastavit realistickou cílovou hmotnost odstavu.

Doporučená řešení DanBred pro použití na farmě:
• Položit základy činnosti přijetím strategického přístupu.
• Kvalifikovaní pracovníci se musí zaměřit na svoje úkoly.
• Použít při řízení farmy podstatné a aktualizované klíčové ukazatele výkonnosti.



ZNALOSTI

Mít vždy po ruce správné nástroje
Aby bylo možné využít genetický potenciál plemene DanBred Hybrid, je nezbytné, 
aby zaměstnanci získali nejnovější znalosti a potřebnou kvalifikaci. Za tímto účelem 
vyvinula společnost DanBred příručky DanBred a centrum DanBred Knowledge Hub.

Příručky DanBred ukazují cestu tím, že pomáhají uživatelům stanovit správné postupy 
a strategie prostřednictvím snadno pochopitelných pokynů, detailních fotografií 
a ilustrativní grafiky. Příručky DanBred jsou aktuálně přeloženy do sedmi jazyků a 
aktivně využívány ve více než 36 zemích celého světa.

Centrum DanBred Knowledge Hub je otevřená online databáze informací, kde 
mohou návštěvníci najít odborné rady a znalosti ve formě snadno dostupných článků, 
informativních videí a podrobných průvodců pro celou řadu témat týkajících se chovu. 
Centrum Knowledge Hub tudíž poskytuje snadný přístup k praktickým znalostem, 
které lze aplikovat na chov.

Díky přístupu k rozsáhlé databázi informací v  DanBred Knowledge Hub mají 
chovatelé prasat optimální předpoklady k dosažení mimořádných výsledků a využití 
plného genetického potenciálu u svých DanBred hybridů.

Centrum DanBred Knowledge 
Hub najdete na webu 

danbred-knowledge.com

Příručky DanBred najdete na 
webu 

danbred-manual.com

Stáhnout aplikaci DanBred App



VÝKONNOST

Klíčové srovnávací ukazatele 
výkonnosti
Dosažení mimořádné produkce není vyhrazeno pouze pro tradičně produkční země 
jako je Dánsko. Firmy po celém světě stále více investují do školení zaměstnanců a 
využití klíčových srovnávacích ukazatelů výkonosti.

V tabulce jsou uvedeny klíčové srovnávací produkční ukazatele pro chovy s plemenem 
DanBred Hybrid. Čísla odhalují, že vynikajících výsledků je dosahováno nejen v 
Dánsku ale i v jiných zemích.

Živě  
narozené

Mrtvě  
narozené

Odstavené
/vrh

Mortalita do 
odstavu

Odstavené/
prasnice/rok

Odstavová 
hmotnost

Dánsko 16,9 1,8 14,6 13,6 33,3 6,5

Dánsko – prvních 
25 % 17,7 1,8 15,6 11,8 36,0 6,2

Francie 17,5 1,5 14,8 15,6 36,2 -

Nizozemsko 16,6 1,7 14,2 14,5 33,4 -

Belgie 16,1 2,0 14,1 13,0 33,7 -

Čína (Průměr 
klienta DanBred) 15,0 1,3 14,0 6,6 31,4 6,7

Čína (Nejlepší klient 
DanBred) 15,8 1,4 14,8 6,1 33,2 6,8

Španělsko 16,3 1,6 13,9 14,7 32,7 -



ZISKOVOST

Zvýšení zisku
Plemeno DanBred je orientováno na zvýšení obchodní ziskovosti pomocí 
šlechtitelských cílů, které vedou k vyšší efektivitě a produktivitě a také řešeními, 
která pomohou chovu trvalým zvyšováním výnosů.
 
Náklady a výnosy se liší. Zatímco náklady souvisí zejména se vstupy do produkce, 
výnosy úzce souvisí s výstupem a v rámci globálního byznysu chovu prasat používají 
chovatelé různá měřítka produktivity a data k monitorování nákladů a výnosů. 
Mnohé údaje jsou k dispozici v reálném čase a lze je analyzovat měsíčně, u některých 
parametrů i týdně, pro účely výpočtu ziskovosti. 

Jedním příkladem v souvislosti s náklady jsou údaje o spotřebě - například krmiva, 
protože se jedná o ekonomicky významný faktor v ziskové produkci. Aby mohli 
monitorovat výnosy, zaměřují se chovatelé na počet odstavených prasat na prasnici, 
protože tento údaj reprezentuje výkon farmy a tudíž je považován za způsob měření 
zisku v reálném čase.

Plemeno DanBred Hybrid má vynikající výsledky ohledně konverze krmiva, velikosti 
vrhu a řady dalších měřítek produktivity a využití hybridů DanBred v chovu zvyšuje 
zisky maximalizací rozdílu mezi náklady a výnosy. V následujícím grafu je zobrazen 
počet odstavených selat na prasnici a rok pro 5 nejlepších chovných stád DanBred s 
výsledkem 39,8 odstavených selat na prasnici DanBred Hybrid a rok v roce 2019, což 
jasně ilustruje produktivitu a výslednou ziskovost hybridu DanBred.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vyvážený chov prasat zlepšuje 
v globálním měřítku trvalou 
udržitelnost produkce
Klíčem k dosažení trvale udržitelnější produkce vepřového masa v budoucnosti je 
snaha o genetický zisk poskytující vyšší výkon při nižší spotřebě zdrojů a přispět k 
tomuto cíli je zásadní předpoklad programu vyváženého chovu prasat DanBred a 
tudíž také plemena DanBred Hybrid.

Genetický výběr je dokonalý nástroj pro vylepšení udržitelného rozvoje. Jednak proto, 
že klíčovým cílem šlechtění programu DanBred je vyšší výkon při nižší spotřebě 
zdrojů, a dále proto, že jakákoli genetická zlepšení jsou kumulativní a většinou 
trvalá. Genetický výběr z hlediska konverze krmiva, růstu, velikosti vrhu a přežití má 
za následek snížení spotřeby krmiva nebo objemu odpadu – což má na oplátku za 
následek snížení emisí živin jako je dusík a fosfor a také skleníkových plynů, například 
metanu a CO2.

Pokud se zlepší konverze, jednotlivé prase spotřebuje do porážky méně krmiva. V 
konečném důsledku je možné vyprodukovat stejné množství vepřového masa při 
menší spotřebě krmiva, nebo více vepřového masa při stejném množství krmiva. 
Genetický výběr z hlediska růstu vede ke stejným výhodám jako genetický výběr z 
hlediska konverze krmiva. Zkrácením doby do porážky se rovněž sníží objem krmiva 
potřebného pro péči o zvíře. Ve skutečnosti se odhaduje, že při dané aktuální rychlosti 
růstu finálních prasat DanBred sníží každé zlepšení konverze o 0,1 kg krmiva/kg 
přírůstku spotřebu krmiva finálního prasete o 7,5 kg. Podle odhadů to sníží emise 
CO2 přibližně o 4 kg na prase.

Když se zvýší velikost vrhu, počet prasnic potřebných k vyprodukování stejného 
počtu selat se sníží. Tím se sníží spotřeba krmiva prasnicí s podobnými dopady jako 
u konverze krmiva a růstu. Další výhodou bude také snížení relativního množství 
vytvořeného hnoje, čímž se zase sníží odtok z polí, eutrofikace vodních zdrojů a emise 
CO2 plynoucí z přepravy hnoje. Genetický výběr z hlediska přežití vede k podobným 
výhodám, protože rovněž snižuje počet prasnic potřebných k vyprodukování stejného 
počtu selat, což rovněž snižuje plýtvání krmivem. Jinými slovy, sníží se celkový objem 
krmiva potřebný k zajištění stáda prasat od narození do porážky. 

To vše jsou příklady toho, jak společnost DanBred nepřímo usiluje o trvalou 
udržitelnost a efektivita a produktivita hybridů DanBred jsou hmatatelné důkazy 
úspěchu programu šlechtění DanBred.



ROZVOJ SYSTÉMU

Globální síť chovu hybridů DanBred 
se stále rozšiřuje
Rostoucí poptávka po místních potravinách je atraktivní příležitostí pro vysoce 
efektivní farmy zapojené do systému DanBred. 114 farem zapojených do systému 
DanBred v Evropě, obou Amerikách, Rusku a Asii již poskytuje zákazníkům a svým 
licencovaným majitelům skvělou nadhodnotu.

Úsilí společnosti DanBred o globální kontakt se zákazníky vyžaduje nepřetržitý růst 
sítě DanBred, aby se podařilo uspokojit aktuálně silnou poptávku trhu po dodávkách 
vysoce kvalitního a zdravotně bezpečného vepřového masa. V důsledku toho 
společnost DanBred stále hledá a zapojuje nové, talentované partnery. Náš přístup 
k zapojení je flexibilní a praktický a je založen na sdílení smysluplného obchodního 
případu.

Noví partneři sítě DanBred, kteří se stanou součástí dodávek kvalitní genetiky, se 
rychle zařadí do systému a rozšíří svůj lokální obchodní potenciál, a interní operační 
skupina DanBred zajišťující implementaci je připravena spolupracovat s novými členy 
globálního týmu, aby jim umožnila rychlý a účinný start. Tím je zajištěno, že všichni 
partneři sítě DanBred pracují v souladu se standardy kvality společnosti DanBred 
a nejlepšími postupy ohledně genetiky, zdraví a biologické bezpečnosti, technické 
správy a přepravy. Naši konzultanti působící na farmách zůstávají k dispozici pro 
nepřetržitou optimalizaci výkonu a efektivity, aby se podařilo maximalizovat celkový 
ziskový potenciál hybridních prasniček a chovu finálních prasat.

ROZVOJ SYSTÉMU DANBRED – PŘÍKLAD NEJLEPŠÍHO SYSTÉMU V OBORU

Mimořádný roční výkon snadno prodejných prasniček (hybridů): 14 prasniček 
(hybridů) na prasnici a rok
• Počet odstavených selat na prasnici a rok: 38
• Průměrný počet oprasení na prasnici a rok: 2,30

Vysoce konkurenceschopný zbytkový výstup poražených prasat: 22 prasat na 
prasnici a rok
• Průměrný denní přírůstek hmotnosti: 1100 g/den
• Míra konverze krmiva: 2,7 kg krmiva/kg přírůstku
• Procento masa při porážce: 60 % 



Celosvětová produkce hybridů DanBred: Červeně vybarvené země označují produkci 
hybridů DanBred na partnerských farmách společnosti DanBred, ve kterých se chovají 
snadno prodejné prasničky nebo prasničky produkované přímo na farmě na základě 
platných smluv programu GenePro. 
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Vaše podnikání. Naše DNA.

DanBred je jednou z předních světových mezinárodních společností pro  
chov prasat poskytujících řešení v oblasti genetiky a služeb.

Společnost DanBred vlastní vysoce spolehlivá šlechtitelská data a je 
první společností pro šlechtění prasat na světě, která používá při výpočtu 

šlechtitelského indexu genomové informace ode všech kandidátů na 
šlechtění, což činí více než 100 000 zvířat ročně.

Společnost DanBred si stanovuje dlouhodobé, vyvážené šlechtitelské cíle, 
které jsou pravidelně přezkoumávány. Tím je zajištěno, že genetický vývoj 
plemen DanBred Duroc, DanBred Landrace a DanBred Yorkshire přináší 

maximální zisk a vytváří pro naše zákazníky udržitelnou, vysokou investiční 
návratnost. Naše šlechtitelské cíle najdete na webu www.danbred.com.

Základem činnosti společnosti DanBred jsou  dobře zdokumentované 
výsledky z oblasti genetiky a komplexní řešení služeb. Díky tomu se 

společnost DanBred stala první volbou předních chovatelů prasat z celého 
světa, kteří očekávají optimální, předvídatelné obchodní výsledky. 

Vlastníkem společnosti DanBred P/S je sdružení Danish Agriculture and  
Food Council, společnost Danish Agro a dřívější společnost  
DanBred International A/S (nyní Holdingselskabet DBI A/S).

Your business. Our DNA.


