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A DanBred GenePro azon ügyfelek 
számára készült, akik szeretnék előállítani 
saját DanBred Hybrid állataikat, annak 
érdekében, hogy zárt állománnyal 
termeljenek.

A GenePro hozzáférést biztosít a DanBred 
által generált folyamatos genetikai 
előrehaladáshoz, továbbá fellendíti a 
termelékenységet, így a süldők értékét is 
– ezáltal az ügyfél maximális haszonra tesz 
szert.

GENEPRO

Hagyja, hogy a tudás és az 
adatok utat mutassanak



A DanBred GenePro a telepen belüli süldőutánpótlás előállítására összpontosít, és 
könnyen elkezdhető.

A DanBred segítségével elemezhetők és meghatározhatóak az ügyfél állományában 
rejlő genetikai lehetőségek. Ezután az ügyfelek hozzáférést kapnak a DanBred 
genetikai előrehaladásához, vagy saját kanjaik, vagy a DanBred kantelepekről 
származó szaporítóanyag áltál.

Az előrehaladás könnyen látható
A GenePro hozzáférést biztosít a DanBred Adatbankhoz, amelyben az ügyfelek 
követhetik kanjaik vagy a kiszállított szaporítóanyagok tenyésztési indexeit. Ezáltal az 
ügyfél minimális adminisztrációra fordított idővel követheti állományának genetikai 
előrehaladását. A GenePro felhasználók állományainak termelési eredményei jobbak 
már a legelső generációkon belül.

GENEPRO

Könnyen elkezdhető

„A kezdés a vártnál sokkal egyszerűbb volt. Már 
egyetlen év leforgása alatt egyértelmű a fejlődés. 
Nagyon elégedettek vagyunk.”

Lars, integrált sertéstenyésztő, Dánia





A Nucleus Management a DanBred azon ügyfeleinek készült, akik hosszú távon a 
legtöbbet akarják kihozni az állományukból. Ez a DanBred digitális menedzsment 
eszköze, a Nucleus Management révén valósítható meg.

A Nucleus Management maximálisra növeli a GenePro hatását, és hetente csupán 
néhány óra rutinszerű adminisztrációt igényel. Ez által a digitális eszköz által az összes 
kulcsfontosságú adathoz hozzáférhet, amelyek segítségével megtervezheti a tenyésztési 
munkát állományában. Mindeközben a felhasználók a GenePro rangsorolási rendszer 
tagjaivá válnak, ahol összehasonlíthatják fejlődésüket más állományokkal – természetesen 
teljesen névtelenül.

NUCLEUS MANAGEMENT

Optimalizálja süldőit, és lendítse fel 
pénzügyi eredményét
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„Lenyűgöző, ahogyan optimalizálhatjuk a 
termelésünket a DanBred Adatbankhoz való 
hozzáférésünkkel. Jelentős előrelépést jelent 
az állományban. És még elképesztőbb, hogy 
megfizethető és könnyen kezelhető egyszerre.” 

Martin, választott malac tenyésztő, Hollandia



A Nucleus Management felhasználói már egy év elteltével nagy előrehaladást 
tapasztalnak. Ez a legfejlettebb, legalaposabb tenyésztési eszköz a telepen belüli 
süldőpótláshoz. A felhasználók a Nucleus Management révén arra számíthatnak, 
hogy a DanBred Hybrid állatok:

• nagyon nagy almok, nagyon magas élő malac számmal
• nagyon jó anyai tulajdonságokkal rendelkeznek és szelídek
• sok robusztus, „teljes értékű sertést” termelnek
• utódaiknak nagy a testtömeggyarapodásuk és jó a takarmányhasznosítási arányuk
• hosszú élettartamúak, ezért sokáig termelnek
• hozzájárulnak a sertéshús fenntartható előállításához

Összefoglalva, a Nucleus Management segítségével Ön biztosítja a DanBred éves genetikai 
előrehaladásának megvalósítását. Az utóbbi években az LP5 (élő malacszám az 5. napon) 
éves előrehaladása 0,37 – 0,4-el több élő malacot jelentett. A napi testtömeg-gyarapodás 
dokumentált előrehaladása 18-19 gramm. A színhús-arány 0,11-0,16 %-kal emelkedett. A 
takarmánybevitel 0,041 – 0,037 takarmányegység/kg mértékben csökkent (Ez kb. 0,038 – 
0,035 kg takarmány/kg súlygyarapodásnak felel meg).

Könnyen elkezdhető – intuitív használat 
A DanBred segít ügyfeleinek a Nucleus Management használatának megkezdésében. 
Megmutatjuk, hogyan érhet el genetikai előrehaladást az állományban, és segítünk 
az adatközlési és elemzési rutinok létrehozásában. Mivel a digitális rendszer könnyen 
és intuitív módon használható, a nagyratörő célok elérése hetente csupán néhány 
óra rutinszerű adminisztrációt igényel. A süldők termelékenysége generációról 
generációra az átlag feletti mértékben nő. A Nucleus Management a legkönnyebb és 
legjobb módja annak, hogy a tenyésztési potenciálból nyereséget kovácsoljon.

NUCLEUS MANAGEMENT

Mit várhatunk a Nucleus 
Managementtől
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Az Ön üzlete. A mi DNS-ünk.

Your business. Our DNA.

A DanBred a világ egyik élenjáró nemzetközi sertéstenyésztő vállalata, amely 
genetikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínál.

A DanBred rendkívül megbízható tenyésztési adatokkal rendelkezik. A 
Danbred a világ első sertéstenyésztő vállalata, amely minden tenyészállat 
genetikai információit felhasználja a tenyésztési index kiszámításakor, ami 

évente több mint 100 000 egyedet jelent.

A DanBred hosszú távú, kiegyensúlyozott tenyésztési célokat tűz ki, 
amelyeket rendszeresen felülvizsgál. Ezáltal biztosított, hogy a DanBred 

Duroc, a DanBred Landrace és a DanBred Yorkshire állományok genetikai 
előrehaladása maximális hasznot hoz, és az ügyfelek befektetésének 

megtérülése fenntarthatóan magas. Tekintse meg tenyésztési célkitűzéseinket 
a www.danbred.com oldalon.

A DanBred alapját jól dokumentált genetikai megoldások és átfogó 
szolgáltatások képezik. Ezáltal a DanBred a vezető sertéstenyésztők 
első számú választása világszerte. Ők optimális és kiszámítható üzleti 

eredményekre számítanak. 

A DanBred P/S tulajdonosa a Danish Agriculture and Food Council (Dán 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tanács), a Danish Agro és a korábbi 

DanBred International A/S (most Holdingselskabet DBI A/S).


