
TERMINALNE LINIE OJCOWSKIE

Norsvin Duroc
Linia ojcowska Norsvin Duroc charakteryzuje się 
odpornością, wysoką produktywnością i zawartością 
chudego mięsa, a jej 50-procentowy wkład w produk-
cję tuczników jest gwarancją wysokiej jakości produk-
tu końcowego. 

Linia ojcowska Norsvin Duroc pozwala uzyskać prosięta o znakomitej 
witalności i wysokich dziennych przyrostach. Norsvin Duroc wykazuje 
trend genetyczny w kierunku wysokiej zawartości procentowej mięsa 
chudego oraz optymalnej efektywności wykorzystania paszy, głównie 
dzięki stosowaniu technologii TK oraz stacji FIRE do rutynowych 
pomiarów. Czystorasowe knurki Duroc osiągają w testach wskaźnik 
FCR na poziomie 2,13 (wyniki za rok 2015, 40-120 kg).

Wyznacznikiem i celem programów hodowlanych Topigs Norsvin jest 
wysoka jakość mięsa potwierdzona zaawansowanymi metodami 
badań. Unikatowa, kompleksowa jakość jest pochodną korzystnych 
cech: IMF (zawartości tłuszczu śródmięśniowego), pH i wycieku 
naturalnego.

DOSKONAŁA ZDOLNOŚĆ 
WYKORZYSTANIA PASZY

ODPORNOŚĆ

PRZYROST MIĘSA CHUDEGO

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ MIĘSA

TUCZNIKI MIESZAŃCOWE NORSVIN DUROC

Wyniki tuczu
211 świń łącznie, locha = TN70

Jakość tuszy
367 świń łącznie, 93 kg, locha = Topigs 20

Waga początkowa, kg 29,6 Grubość słoniny, mm 13,2

Waga ubojowa, kg 122,4 Grubość polędwicy, mm 61,1

Średni dzienny przyrost, g/d 1045 Zawartość mięsa chudego, % 59,5

Konwersja paszy 2,33 Zawartość tłuszczu śródmięśniowego, % 2,53

Śmiertelność, % 0,5

1 gospodarstwo komercyjne, Norwegia, warunki SPF 
(brak specyficznych patogenów), 2014-2015 r.

Gospodarstwo wzorcowe Topigs Norsvin, Holandia, 2013-2014 r.
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47 % – wydajność tuczników

33 % – jakość tuszy

4 % – jakość mięsa 

16 % – odporność
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Norsvin Duroc

Przyrosty dobowe i wydajność

Grubość polędwicy i słoniny

Jakość mięsa

Dzienny przyrost 
masy (g/d)

Całkowita oszczędność paszy 
w końcowej fazie tuczu (kg)

Grubość słoniny (mm)

Zawartość tłuszczu śródmięśniowego (%)

Grubość polędwicy (mm) 

Wyciek naturalny (%)
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Diagramtittel 

Daily Gain (g/d) Total Feed Saved in Finishing (kg) 

Grams/day Kilograms 
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Diagramtittel 

Loin Depth (mm) Back Fat (mm) 

Millimeters 
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Diagramtittel 

Drip loss Intramuscular fat 

Percentage 

Poprawa przyrostów dobowych o ponad 100 g 
i oszczędność paszy – ponad 20 kg w ciągu 5 lat.

Znacząca poprawa wydajności dzięki stosowaniu na szeroką 
skalę systemu rejestracji poboru paszy oraz badań USG i TK.

Wzrost grubości polędwicy o 0,4 mm i zmniejszenie 
grubości słoniny o 0,7 mm w ciągu 5 lat.

Znacząca poprawa jakości tuszy dzięki stosowaniu na szeroką 
skalę badań USG i TK.

Norsvin Duroc charakteryzuje się doskonałą jakością 
mięsa. W ciągu ostatnich lat odnotowywano postęp 
genetyczny pod względem grubości polędwicy i słoniny 
– przy utrzymaniu na stałym poziomie wycieku naturalne-
go i zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Wyjątkowe 
połączenie cech uzyskano dzięki precyzyjnemu i zakrojo-
nemu na szeroką skalę systemowi gromadzeniu danych.
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