
do 3% niższe koszty produkcji 

do 1% wyższa wydajność tuszy i 0,7% wyższa wydajność szynki

TERMINALNE LINIE OJCOWSKIE 

TN Talent
Potomstwo knurów TN Talent (typ Duroc) 
wykazuje wyróżniające się parametry 
w końcowej fazie tuczu, łącząc 
wysoką zdolność wykorzystania 
paszy i wartość rzeźną z doskonałą 
jakością mięsa.

Cechy potomstwa TN Talent:
 wysokie przyrosty dzienne i niska konwersja paszy
 odporne i pełne wigoru tuczniki
 wysoka jakość tuszy, wysoka procentowa zawartość mięsa

WYSOKA ZDOLNOŚĆ WYKORZYSTANIA PASZY
ODPORNOŚĆ I WIGOR
DOSKONAŁY PRZYROST ZAWARTOŚCI MIĘSA CHUDEGO
WZROST WARTOŚCI PRZY OBNIŻONYCH KOSZTACH PRODUKCJI

wydajność rzeźna 48%

jakość mięsa 17%

jakość tuszy 13%krzepkość 19%

wielkość miotu 3%
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PRZYROSTY DOBOWE i PRZYROSTY 

§ Poprawa przyrostów dobowych o 150 g I konwersji paszy o ponad 0,25 w ciągu 5 lat

§ Znacząca poprawa wydajności dzięki stosowaniu na szeroką skalę systemu rejestracji poboru
paszy

GRUBOŚĆ OKA POLĘDWICY I SŁONINY 

§ Wzrost grubości oka polędwicy o 2,0 mm i zmniejszenie grubości słoniny o 0,4 mm  w ciągu
5 lat

§ Znacząca poprawa jakości tuszy dzięki stosowaniu na szeroką skalę badań USG

PRZEŻYWALNOŚĆ 

§ Wzrost wskaźnika przeżywalności o 1,2 % w ciągu 5 lat

§ Poprawa odporności dzięki gromadzeniu danych dotyczących witalności
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