A mais inovadora
empresa de genética
suína do mundo

A Topigs Norsvin é reconhecida pela sua abordagem inovadora
na implementação de novas tecnologias e pelo seu foco
contínuo na produção de suínos com a melhor relação
custo-benefício possível. O nosso foco na criação inovadora
significa que alcançamos um maior progresso genético a cada
ano. Isto cria mais valor agregado e novas possibilidades para os
nossos parceiros. O nosso melhoramento genético baseia-se em
dois pilares fundamentais: sustentabilidade e eficiência. Nas nossas
palavras: criação equilibrada e eficiência total na alimentação.
A Topigs Norsvin é propriedade do produtor e tem uma
filosofia de pagamento de dividendos através do progresso
genético. Isto significa que geramos o máximo valor agregado
para os nossos clientes.
A Topigs Norsvin oferece o melhor serviço e suporte. Uma equipe
de especialistas local com apoio global aconselha e ajuda os
parceiros. Isto permite aos produtores captar todo o potencial
da genética da Topigs Norsvin.
Graças à nossa presença local, conhecemos as necessidades
e circunstâncias individuais. Isto faz da Topigs Norsvin a primeira
escolha natural para parcerias de longo prazo para toda a indústria
suinícola. Temos orgulho em trabalhar em conjunto com os nossos
parceiros para encontrar novas soluções e ajudar os seus negócios
a prosperar.
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Linha
Materna
A Topigs Norsvin possui linhagens maternas puras que
apresentam características únicas. Suas combinações
possibilitam a produção de fêmeas comerciais adaptadas
a diferentes sistemas de produção. Isso significa produzir
o melhor leitão em todos os sistemas de produção.
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Linha Z
Bisavô e Bisavó

A linha Z é uma linhagem Large White, reconhecida pela sua
alta fertilidade e robustez, que produz leitões de alta viabilidade
e com baixas taxas de mortalidade em todas as fases de produção.
É uma fêmea fácil de manejar e com excelente habilidade materna.
Sua robustez e fortes aprumos possibilitam menores taxas de
reposição de fêmeas jovens dos plantéis de matrizes.
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Características relacionadas a desempenho de terminação e
qualidade de carcaça estão dentro de seus objetivos de seleção,
conferindo à sua progênie um elevado conteúdo de carne magra
e ótima eficiência alimentar.
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Linha L
Bisavô e Bisavó

Linhagem Landrace pura desenvolvida pela Norsvin na
Noruega. Seus objetivos de seleção estão fortemente focados na
produtividade, tamanho de leitegada e eficiência dos terminados.
Essas características fazem com que esta linhagem seja única e
reconhecida como a melhor linhagem Landrace do mundo.
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Quando introduzida nos sistemas de produção, proporciona
aumento da lucratividade devido à sua excelente eficiência
alimentar, aliada à elevada taxa de ganho de carne magra e
excepcional qualidade de carcaça, obtidas tanto na produção
de marrãs de reposição quanto no produto final. Possui alta
prolificidade com ótima habilidade materna, sendo capaz
de desmamar um grande número de leitões com excelente
uniformidade.
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TN70
Fêmeas Comerciais F1
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Fêmea híbrida F1 Landrace (L) x Large White (Z) possui
uma combinação única entre excelente habilidade materna,
alta eficiência reprodutiva e excelente eficiência na produção
de suínos terminados. Produz um grande número de leitões
nascidos fortes e vigorosos, que resultam em terminados
uniformes, com extraordinária eficiência alimentar, elevado
ganho de peso diário, elevado percentual de carne magra
e excelente qualidade de carcaça.
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Machos
Terminadores
Os vários segmentos de mercado exigem diferentes
características do produto final. A Topigs Norsvin
possui diferentes linhagens de machos terminadores
capazes de oferecer soluções específicas para atender
às exigências de diferentes sistemas de produção,
tais como: eficiência alimentar, ganho de peso diário
e qualidade de carne e carcaça.
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TN Talent
Machos Terminadores

O TN Talent é um reprodutor sintético originado de uma linhagem
Duroc. Sua progênie é muito eficiente, combina elevado ganho de
peso com excelente eficiência alimentar e qualidade de carne.
Seus terminados são uniformes, vigorosos e apresentam baixas taxas
de perdas por mortalidade. Além disso, apresentam elevado percentual
de carne magra, com excelente pernil e qualidade de carne e carcaça,
sendo adequados a sistemas de alimentação à vontade. TN Talent é
adequado a mercados que desejam máxima eficiência alimentar aliada
a rápido crescimento e qualidade de carne e carcaça.
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Norsvin Duroc
Machos Terminadores

O Norsvin Duroc é um Duroc puro reconhecido em todo o mundo
por sua excelente eficiência alimentar e por produzir terminados
fortes e vigorosos. Com esta linhagem, você obtém uma progênie
robusta, de crescimento rápido e alto ganho de peso diário.
De acréscimo, os reprodutores Norsvin Duroc oferecem ao
mercado uma combinação única de alta deposição de carne
magra, com excepcional qualidade de carne. Portanto, sua
progênie produz carcaças de alto valor agregado com carne
suína saborosa e suculenta.
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TN Traxx
Machos Terminadores

O TN Traxx é um reprodutor híbrido, produzido por meio do
cruzamento entre uma linhagem Pietrain pura e o TN Talent. Sua
progênie combina eficiência com qualidade de carcaça. Os leitões são
vigorosos e robustos, resultando em menores taxas de mortalidade em
todas as fases de produção. Seus terminadores são muito eficientes,
apresentando excelente conversão alimentar e alto ganho de peso
diário, produzindo carcaças muito bem conformadas, com alto
rendimento e qualidade de carne. É adequado a mercados que desejam
máxima eficiência alimentar aliada à alta conformação de carcaça.
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As nossas 5
áreas de foco
Robustez e
bem-estar
animal

Qualidade
de carne e
carcaça

Ração e
eficiência
alimentar

Reprodução

A Topigs Norsvin é mais do que a melhor genética. Por meio
de um departamento internacional de pesquisa & desenvolvimento
abrangente e uma equipe de serviços técnicos, os nossos clientes
podem contar com conhecimento e apoio insuperáveis
e soluções sob medida. Fornecemos rápida e eficientemente
a melhor genética disponível e ajudamos os nossos clientes
a maximizar o potencial dos nossos produtos.

Aponte a câmera
do seu celular para
o QR Code e tenha
acesso ao conteúdo
completo.

Genética e
Genômica
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Sistema
InGene
Neste sistema de produção em núcleo fechado, você produz
sua própria autorreposição. Por meio da conexão da granja
com a base de dados da Topigs Norsvin, a seleção é realizada
na própria granja. É você junto ao topo da pirâmide genética.
O Sistema InGene é um sistema de produção em núcleo fechado, no
qual após o povoamento com as bisavós, avós e matrizes F1, a granja
passa a produzir sua autorreposição, recebendo apenas sêmen de machos
bisavôs e avôs de alto valor genético. Neste sistema, o plantel de matrizes
é integrado à base de dados da Topigs Norsvin (PigBase) na Holanda, por
meio de softwares de gerenciamento de granjas.
Assim, o programa de melhoramento é conduzido dentro da própria
granja sob a orientação, o acompanhamento e a supervisão dos técnicos
da Topigs Norsvin. O uso deste sistema reduz o custo genético e o risco
sanitário, aumenta a biossegurança e o progresso genético pela maior
proximidade com o topo da pirâmide genética, maximiza a adaptação das
marrãs de reposição produzidas localmente e possibilita a customização
de alguns critérios de seleção.

Central IA

Bisavós
Avós
F1
Terminados
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Topigs Norsvin

Com o Liquid, sua granja tem acesso
permanente, via sêmen, ao melhor da
genética Topigs Norsvin. Sempre com
o menor custo, sem barreiras geográficas
e com absoluto controle sanitário.

O sistema Liquid abre uma nova era de avanço
genético oferecendo às granjas o permanente acesso
a genes superiores, com vantagens excepcionais.
Informe-se a respeito.
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Canal de
Inovação e
Integração
A suinocultura é um braço importante do
agronegócio, que está sempre em constante
evolução, de forma competitiva e inovadora.
Para quem está nesse contexto, é muito importante
ficar atualizado sobre as inovações científicas
e de mercado que acontecem em todo o mundo.
A Topigs Norsvin entende a importância dessa
atualização para os seus clientes. E, por esse motivo,
o Programa de Relacionamento Connect foi criado
para oferecer serviços e vantagens, que fornecem
informações técnicas, de acordo com a necessidade
de cada um deles.
VANTAGENS

.Visitas periódicas .Visitas técnicas .Rodada genética
.Consultorias externas .Treinamentos .Informativos
.Simpósios .Investimento personalizado
CONNECT É VOCÊ NO TOPO DA SUINOCULTURA.
Para saber mais, fale com nossa equipe.
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Instagram topigsnorsvinbrasiloficial
Linkedin Topigs Norsvin Brasil

+55 (41) 3030-9000
ge ne tica @ t opi gsnorsvi n.com.br
www.t opi gsnorsvi n.com.br

