
TN70
Krydsningsso baseret på L-Line (Landrace) og Z-Line 

(Yorkshire).

For svineproducenter der ønsker at skubbe grænserne 

for produktivitet og rentabilitet.
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Make your

TN70 

business
a #1 hit!



TN70 styrker 

Den perfekte so

• Frugtbar

• Robust

• Social

Moderen til de mest rentable slagtesvin

Vores vision om den perfekte so opfylder kravende fra de 

mest ambitiøse svineproducenter og samfundets fokus på en 

bæredygtig svineproduktion.

Vores vision om den perfekte so opfylder kravende fra de 

mest ambitiøse svineproducenter og samfundets fokus på en 

bæredygtig svineproduktion. Vores vision om den perfekte 

so opfylder kravende fra de mest ambitiøse svineproducenter 

og samfundets fokus på en bæredygtig svineproduktion.

TN70 er kulminationen på et balanceret avlsprogram. Dette 

er vores bidrag til svineproducenter over hele verden.
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Moderegenskaber

Pattegrisekvalitet

Slagtesvin og kødkvalitet

DINE FORDELE:

Simpel produktion og højere produktivitet

Øget værdi, højere sundhed og lavere 

omkostninger på arbejdskraft.

Lavere foderomkostninger, øget kapacitet 

og højere kødprocent.

Reproduktion 
Vigtige egenskaber  Kuldstørrelse, pattegriseoverlevelse, antallet af patter, fødselsvægt, fravænningsvægt

Effektivitet hos slagtesvin
Vigtige egenskaber Tilvækst, foderudnyttelse, kødprocent

Robuste søer
Vigtige egenskaber Benstyrke, osteochondrose, holdbarhed, huldscore

Avlsmål

Producttleaflet TN70 2020 edition

På 10 år:

34 kg mindre foder fra 
fravænning til slagt for 
TN70 afkom
= resultat af vores avlsprogram



TN70 polten er fodereffektiv og kræver fokus for at opnå optimal rygspæktykkelse ved løbning.

Vægten på 150-160 kg ved 1. løbning, er bedre end de “traditionelle” 140 kg.

 

TN70 polte bør flushes 10 dage før 1. løbning. Dette vil forbedre antallet og ensartetheden på de fødte pattegrise. 
 

Nogle TN70 polte har enkelte sorte pletter som de har arvet fra Norsvins Landrace. Dette er normalt.

 

Det er ikke kun vigtigt at fodre i diegivningsperioden. Det er også vigtigt at fodre korrekt i perioden fra indsættelse i farestald indtil 

faring. Overgangsfodring kan være en løsning.

 

Sørg for en rolig atmosfære i farestalden. Brug gerne halm eller andet rodemateriale for afstresse soen inden faring!

For mere information: www.topigsnorsvin.dk

topigsnorsvin.com

Kimmie Nissen 

Technical consultant Nordic countries

Kontakt det Nordiske team på www.topigsnorsvin.dk 

hvis du vil have flere tips og tricks.

Tips og tricks

Vægten på 150-160 kg 
ved 1. løbning, er bedre end 
de “traditionelle” 140 kg.
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