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Program DanBred GenePro je určen 
zákazníkům, kteří chtějí produkovat 
vlastní hybridy DanBred  v rámci 
uzavřeného obratu stáda. 

Program GenePro poskytuje přístup k 
trvalému genetickému vývoji společnosti 
DanBred a zvyšuje produkci a tudíž 
hodnotu prasniček na farmě tím, že 
maximalizuje zisky zákazníka.

GENEPRO

Nechť Vám znalosti a data 
ukážou cestu



Program DanBred GenePro je zaměřen na produkci prasniček přímo na farmě a 
začátek je snadný.

Společnost DanBred pomůže zanalyzovat a identifikovat genetický potenciál stáda 
zákazníka. Následně získají zákazníci přístup ke genetickému pokroku společnosti 
DanBred – buď prostřednictvím vlastních kanců z farmy, nebo pomocí spermatu z 
DanBred inseminační stanice. 

Viditelný pokrok
Program GenePro poskytuje přístup k databance DanBred, který zákazníkům 
umožňuje sledovat šlechtitelský index jejich kanců, nebo dodaného spermatu. Tímto 
způsobem, který vyžaduje minimální dobu věnovanou administrativě, může zákazník 
sledovat genetický vývoj svého stáda a uživatelé programu GenePro zaznamenají 
zlepšenou produkci stáda již v prvních generacích.

GENEPRO

Snadný začátek

„Začátek byl mnohem snadnější než jsem 
předpokládal. A již po jednom roce vidím zřetelný 
pokrok. Jsme velmi spokojeni.“

Lars, integrovaný chovatel prasat, Dánsko





Nástroj Nucleus Management je určen těm zákazníkům společnosti DanBred, kteří 
chtějí dosáhnout co nejlepšího chovného potenciálu v dlouhodobém horizontu. Toho 
dosahují pomocí digitálního nástroje pro řízení chovu od společnosti DanBred – Nucleus 
Management.

Nástroj Nucleus Management maximalizuje efekt programu GenePro s pouhými několika 
hodinami rutinní administrativy týdně. Digitální nástroj nabízí přístup ke všem důležitým, 
klíčovým údajům pro plánování šlechtitelství ve Vašem vlastním chovu. Současně se 
uživatelé stanou součástí žebříčkového systému programu GenePro, kde mohou porovnávat 
svůj vývoj s ostatními stády – samozřejmě naprosto anonymně.

NUCLEUS MANAGEMENT

Optimalizujte své prasničky a zvyšte 
své zisky
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NUCLEUS MANAGEMENT

„Je působivé, jak dokážeme na základě vlastního 
přístupu k databance DanBred optimalizovat naši 
produkci. Pro stádo to znamenalo ohromný rozdíl. A 
co je ještě obdivuhodnější, je to zároveň dostupné a 
správa je velmi snadná.“ 

Martin, chovatel odstavených selat, Nizozemsko 



Již po jednom roce používání nástroje Nucleus Management zaznamenají uživatelé 
značný pokrok. Jedná se o nejpokročilejší, nejdůkladnější šlechtitelský nástroj pro 
produkci prasniček přímo na farmě. Při použití nástroje Nucleus Management 
mohou uživatelé očekávat hybridní prasnice DanBred, které budou:

• produkovat početné vrhy s vysokou mírou přežití 
• mít vynikající mateřské vlastnosti a bude s nimi snadná manipulace
• produkovat mnoho robustních „plnohodnotných prasat“
• mít rychle rostoucí potomstvo s efektivní konverzí krmiva 
• dlouhověké a tudíž poskytnou vysokou celoživotní produkci 
• přispívat k trvale udržitelné produkci vepřového masa

Stručně řečeno – nástroj Nucleus Management Vám zajistí implementaci každoročního 
genetického vývoje společnosti DanBred. V uplynulých letech činil roční vzestup indexu LP5 
(počet živých selat v 5 dnech/vrh) 0,37-0,40 živých selat navíc a zdokumentovaný vzestup 
denního přírůstku činil 18-19 gramů; procento libového masa se zvýšilo o 0,11-0,16 % 
a příjem krmiva se snížil o -0,041 až -0,037 krmných jednotek/kg přírůstku (~ -0,038 až 
-0,035 kg krmiva/kg přírůstku).

Snadný začátek – intuitivní použití 
Společnost DanBred zákazníkům pomáhá, když začínají pracovat s nástrojem 
Nucleus Management. Ukážeme Vám, jak dosáhnout genetického pokroku ve stádu 
a pomůžeme Vám vytvořit programy pro práci s daty. A protože digitální systém se 
snadno a intuitivně používá, dosáhnete svých ambiciózních cílů s pouhými několika 
hodinami rutinní administrativy týdně. Produktivita prasniček se bude v průběhu 
dalších  generací stále zvyšovat dalece nad průměr. Nástroj Nucleus Management 
představuje nejsnazší a nejlepší způsob zajištění transformace chovného potenciálu 
stáda na zisk.

NUCLEUS MANAGEMENT

Co můžete očekávat od nástroje 
Nucleus Management
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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.

GenePro a Nucleus 
Management


