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DanBred Landrace  
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PORTUGUÊS

DANBRED



SISTEMA DE CRUZAMENTO DE TRÊS VIAS

O caminho seguro para resultados de 
classe mundial
Os clientes finais da DanBred, produtores de leitões e engordas, não só beneficiam 
do progresso da selecção nas populações de raça pura, mas também da heterose na 
híbrida F1 e das performances de engorda DanBred.

O primeiro cruzamento entre a DanBred Landrace e a DanBred Yorkshire é a híbrida 
DanBred, que é utilizadoa como linha fêmea na produção comercial dos porcos 
de abate da DanBred. A linha DanBred Duroc é criada e utilizada como uma linha 
paternal terminal no sistema de cruzamento da DanBred.

Os objetivos de produção das raças dependem de como cada uma é utilizada no 
sistema de cruzamento de três vias, e são diferentes para as linhas macho e fêmea. 
As características de ganho médio diário, eficiência alimentar, qualidade da carne e 
robustez são importantes em todas as raças, e as características de boa capacidade 
materna, LP5 e crescimento precoce são especialmente importantes para as raças de 
fêmeas da DanBred, assim como a fertilidade para a linha macho DanBred Duroc. 



Híbrida DanBred

DanBred Duroc

DanBred Landrace

DanBred Yorkshire

Porcos de engorda 
DanBred



POPULAÇÃO DE RAÇA PURA

DanBred Landrace
A DanBred Landrace é uma das raças fêmeas do sistema de cruzamento DanBred.

A DanBred Landrace tem uma alta fertilidade e boa capacidade materna, e é 
conhecida por produzir ninhadas numerosas de leitões robustos. Além disso, a 
DanBred Landrace é um animal forte, com patas sólidas e uma elevada percentagem 
de carne magra. 

Como resultado, a DanBred Landrace é uma raça frequentemente utilizada como 
linha fêmea para a produção de híbridoas DanBred F1, a mãe ideal para a produção 
de porcos de abate.

A DanBred Landrace é originária da Danish Landrace, que é criada especificamente 
para a produção de bacon para o mercado britânico desde o início do século XX. A 
DanBred Landrace é o resultado do Programa Dinamarquês de Criação de Suínos 
que, desde o início da década de 1970, se concentra no ganho diário, conversão 
alimentar, longevidade, fertilidade e qualidade da carne, numa configuração 100% 
profissional, baseada em métodos e tecnologia de ponta.



POPULAÇÃO DE RAÇA PURA

DanBred Yorkshire
DanBred Yorkshire é a segunda raça fêmea no sistema de cruzamento DanBred.

A DanBred Yorkshire caracteriza-se pela sua boa capacidade maternal e produz 
grandes ninhadas de leitões uniformes e vigorosos. Além disso, a DanBred Yorkshire 
tem um elevado ganho diário, alta eficiência de conversão alimentar e uma boa 
qualidade de carne, o que torna esta raça extremamente eficaz para a produção de 
carne de porco.

Consequentemente, a DanBred Yorkshire é também utilizada principalmente como 
raça fêmea para a produção de híbridoas DanBred F1, a porca ideal para a produção 
de porcos de abate.

A DanBred Yorkshire ou Large White é originária da Inglaterra e faz parte do 
Programa Dinamarquês de Criação de Suínos desde o início da década de 1970.



Produção média para 
a estação de testes de 
varrascos Bøgildgård  

da DanBred

Resultados médios de 
produção alcançados  

pelos varrascos da  
DanBred nos efetivos  

de núcleos GGPs

Resultados médios de 
produção alcançados  
pelas DanBred nos  

efetivos de núcleos GGPs

Landrace Yorkshire Landrace Yorkshire Landrace Yorkshire

Ganho médio  
diário, g/dia, 
30 kg — abate

1064 1055 1108 1085 1058 1067

Ganho médio  
diário, g/dia, 
nascimento — 30 kg

- - 377 358 384 364

Índice de Conversão 
alimentar, kg de  
ração/kg de ganho, 
30 kg — abate

2,07 2,00 - - - -

Percentagem de  
carne magra 64,6 63,0 64,1 62,4 64,4 62,1

Rendimento de 
carcaça, % 73,6 72,2 - - - -

Medição de espessura 
da gordura dorsal, mm 5,7 6,4 6,5 7,3 6,3 7,9

Peso de abate, kg 96,8 96,1 96,7 96,4 97,2 96,2

30 ANOS DE DOCUMENTAÇÃO

Resultados médios de performance
Na estação de testes de varrascos  Bøgildgård da DanBred, o índice de conversão 
a alimentar dos futuros reprodutores IA é testadoa. A Bøgildgård tem mais de 
30 anos de experiência na recolha de dados sobre índices de conversão a, que 
são monitorizados individualmente. Os varrascos com melhor desempenho de 
eficiência de conversão alimentar são enviados para os centros de IA, onde geram 
os futuros porcos de abate.

No total, cerca de 100 000 reprodutores DanBred são testados em termos de 
desempenho e, desde 2019, foram testados mais 25% de varrascos em Bøgildgård. 
Espera-se que o aumento do número de animais testados resulte num aumento de 
10% no progresso genético para a eficiência alimentar nos próximos anos.



PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Objetivos de produção
Os objetivos de produção da DanBred baseiam-se na produção eficiente de porcos 
de engorda, que integra a produção de leitões desmamados e engordas, com 
ênfase na economia de produção.

Os objetivos de produção da DanBred são metas a longo prazo, e a revisão de 2018 
garante que os ganhos genéticos tanto na DanBred Landrace como na DanBred 
Yorkshire refletem as necessidades futuras da produção de suínos, maximizando 
assim os lucros e criando um alto retorno do investimento em efetivos de produção, 
utilizando a genética DanBred.

DanBred Landrace & DanBred Yorkshire
2018 – presente

25%
Ganho médio diário 
30 kg – abate

1%
Velocidade de 
crescimento, 
fêmea

40%
Índice de Conversão
alimentar

17%
Percentagem de

carne magra

2%
Longevidade

3%
Ganho médio diário de 
nascimento – 30 kg

Conformação 1%

Rendimento de carcaça 2%
 9%

LP5

DanBred Landrace & 
DanBred Yorkshire 

2018
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O seu negócio. O nosso ADN.

A DanBred é uma das maiores empresas internacionais de suinicultura do 
mundo, fornecendo soluções de genética e de serviços.

A DanBred possui dados de criação altamente fiáveis, e é a primeira empresa 
de suinicultura do mundo a utilizar informação genómica de todos os 

candidatos a reprodutores no cálculo do índice genético, o que totaliza mais 
de 100 000 animais por ano.

A DanBred estabelece objetivos de criação equilibrados e a longo prazo 
que são revistos regularmente. Desta forma, assegura-se que o progresso 

genético para as raças DanBred Duroc, DanBred Landrace e DanBred 
Yorkshire proporciona o máximo lucro e cria um alto retorno de investimento, 

sustentável para os nossos clientes. Veja os nossos objetivos de produção 
em www.danbred.com.

Genética bem documentada e soluções de serviços abrangentes são a 
base da DanBred. Isto fez da DanBred a primeira escolha para os principais 
produtores de suínos de todo o mundo que esperam resultados comerciais 

otimizados e previsíveis. 

A DanBred P/S é propriedade do Danish Agriculture and Food Council 
(Conselho Dinamarquês de Agricultura e Alimentação), da Danish Agro e da 

antiga DanBred International A/S (agora Holdingselskabet DBI A/S).

Your business. Our DNA.


