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Vážení chovatelé prasat,
zasíláme Vám nový informační bulletin s  informacemi, týkajícími se novinek 
z chovů prasat naší společnosti. Přejeme příjemné čtení, hodně pracovních a 
chovatelských úspěchů!

Výsledky reprodukce z Francie

Plemenářský program CBS pigs úzce kooperuje s  francouzským národním programem, konkrétně s firmou 
NUCLEUS. Spolupráce probíhá na úrovni odborné podpory a přístupu k „nejlepším genotypům“ z tohoto pro-
gramu. Touto cestou CBS pigs zprostředkovává svým klientům špičkovou světovou genetiku prasat. Zároveň 
je ke svým obchodním partnerům „blízko“ jak na platformě komunikace, tak i v procesu předávání odborných 
informací a technické podpory.

Níže uvedené tabulky 1 až 3 představují výsledky reprodukce plemenných chovů, to znamená čistokrevných 
prasnic LARGE WHITE a LANDRASE. Výsledky nejsou tedy potencovány heterózním efektem, který známe u 
hybridních prasnic. Dále je potřeba doplnit, že francouzské šlechtitelské chovy nepoužívají systém kojných pras-
nic a mléčných náhražek. Důvodem je snaha co nejvíce odhalit genotypy, které dokáží dosáhnout špičkových 
výsledků samostatně – tzv. autonomní prasnice.

Tabulka 1: Plodnost šlechtitelských farem (NUCLEUS)

Plemeno

Selat všech Selat živě Selat dochov
Odstav. selat na 

prasnici a rok
Průměr Maxim. Průměr Maxim. Průměr Maxim.

LARGE WHITE 16,5 17,3 15,3 15,9 13,1 14,1 33,3

LANDRASE 16,3 17,4 15,0 16,0 12,8 13,5 32,4



www.cbspigs.cz

Tabulka 2: Parametry obrátkovosti šlechtitelských farem (NUCLEUS)

Tabulka 3: Nejlepší reprodukční výsledky z plemenné populace 1800 LW a 1200 L prasnic (NUCLEUS)

Plemeno Mezidobí
(dny)

Servis perioda
(zapuš. – zabřez.)

(dny)

Doba kojení
(dny)

Věk při 1. vrhu
(měsíce) % prvních vrhů

In. porodní 
hmotnost

(kg)

LARGE WHITE 143,7 7,2 22,3 12,9 36 1,360

LANDRASE 142,7 5,8 21,3 13,0 40 1,290

Top 25% LW vrhů
(950 vrhů)

Top 25% L vrhů
(575 vrhů)

Všech narozených selat 18,14 17,97

Živě narozených selat 16,98 16,89

Odstavených selat na vrh 14,79 14,85

Odstavených selat za rok 37,34 38,16

Porodní hmotnost 1,33 1,26
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Produkční výsledky

Další kapitolou, která ovlivňuje ekonomiku chovu jsou produkční výsledky. Vzhledem k obrovskému nárustu 
cen krmných směsí narůstají na významu parametry růstu a především konverze. Tabulka 4 kompletuje infor-
mace o výsledcích z francouzských plemenných farem.

Pro posouzení intenzity růstu je nejobjektivnějším ukazatelem průměrný věk při dosažení 100 kg (popř. 110 kg). 
Ve světe se poměrně často využívá, protože eliminuje vliv počáteční hmotnosti ve výkrmu a různého typu dyna-
miky růstu. Při testaci finálních hybridů GENMAXIM (LW x L + BO x Pn) a GENMEAT (LW x L + Pn) byl dosažen věk 
při dosažení 100 kg na úrovni 120,3 respektive 120,4 dnů. Což ukazuje na obrovský růstový potenciál.

CBS genetika je známá, že dokáže akcelerovat růst již ve fázi předvýkrmu a prvních 2/3-nách  výkrmu, zatímco 
růstová křivka na konci výkrmu je spíše plošší. Otázkou je, který přírůstek je ekonomicky výhodnější. V před-
výkrmu jsou použity dražší krmené směsi, ale je lepší konverze a naopak. Odpověď dává tabulka 5, kde jsou 
použity aktuální ceny krmných směsí a výsledky z testace finálních hybridů. 

Pro kalkulaci byly požity skutečné spotřeby jednotlivých krmných směsí a aktuální ceny (květen 2022) na kg: Startét - 
21,0; ČOS - 11,1; A0 - 10,1; A1 - 9,3; A3 - 8,3 Kč.

Tabulka 4: Produkční výsledky plemenných farem (NUCLEUS)

Tabulka 5: Porovnání nákladů na krmení v předvýkrmu a výkrmu

Plemeno
Počet testovaných ks. Věk ve 100 kg

(dny)
Hřbetní tuk ve 100 kg

(mm) Dobré struky (ks)

Prasničky Kanečci Prasničky Kanečci Prasničky Kanečci Prasničky Kanečci

LARGE WHITE 16 000 5 000 158 151 12,1 10,6 16,1 16,3

LANDRASE 9600 4 400 156 150 12,4 11,4 16,0 16,0

% LM ve 100 kg / 
hloubka kotlety

PIETRAIN 6 100 6 000 142 137 7,9 7,2 68,5 / 73,3 68,4 / 70,1

Předvýkrm

testace ad -lib. Přírůstek (kg) Konverze Pr. Cena KS Cena krmení na 1 kg 
přírůstku (Kč)

GENMAXIM 0,547 1,52 13,28 20,19

GENMEAT 0.617 1,37 13,21 18,09

Výkrm

testace ad -lib. Přírůstek (kg) Konverze Pr. Cena KS Cena krmení na 1 kg 
přírůstku (Kč)

GENMAXIM 1,228 2,31 8,70 20,09

GENMEAT 1,157 2,5 8,71 21,77


