Austrian Concepts for Pig Breeding

Weil wir an die
nächste Generation glauben!
Тому що ми думаємо про майбутні покоління!
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Weil‘s unser Leibspeis ist!
Тому що це наша улюблена їжа!

Leistungen von pig.at:
Послуги pig.at:
• Zuchtschweine:
•
•
•
•

Pietrain
Edelschwein
Landrasse
Ö-Hyb F1 Sauen

• Племінні свині:
pig.at verfügt über ein dichtes Netz an Züchtern und Besamungsstationen in ganz Österreich und bietet erstklassige
Zuchttiere und Sperma von Spitzenebern. Hochfruchtbare
Sauenlinien sowie Pietraineber mit Spitzenwerten bei Mastleistung und Fleischqualität finden sich im Angebot. Gebündelte Kompetenz für den gesamten Schweinebereich von
der Zucht bis zur Mast findet sich unter pig.at gebündelt.
Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und Beratern im
Bereich Stallbau, Veterinär und Fütterung ist pig.at ein
kompetenter Partner für die Umsetzung von erfolgreichen
Gesamtkonzepten in der Schweinehaltung.
pig.at має широку мережу свинарських господарств і
станцій штучного осіменіння по всій Австрії і пропонує
першокласні племінні особини і сперму. Ми пропонуємо
плодовиту материнську лінію, а також піетрейни з високими показниками по відгодівлі та якості м’яса. Всі професійні знання про свинарство - від розведення до відгодівлі
- зібрані на pig.at.
Завдяки співпраці з партнерами і консультантами у сфері
будівництва хлівів, ветеринарії та відгодівлі pig.at – це
компетентний партнер у забезпеченні успішної загальної
концепції в свинарстві.

•
•
•
•

Піетрейн
Свині покращеної породи
Ландрас
Свиноматки Ö-Hyb F1

• Sperma mit bestem genetischen Standard von PRRS
freien Besamungsstationen
• Сперма, що відповідає високим генетичним стан-

дартам, зі станцій штучного осіменіння, без PRRS.

• Selektionsberatung
• Консультації з селекції
• Individuelle Remontierungskonzepte
• Індивідуальні концепції відновлення породи
• Beratung für Produktionstechnik und Management
• Консультації з виробничої технології та менеджменту

• Hybridferkel für eine erfolgreiche Mast
• Гібридні поросята для успішної відгодівлі
• EDV Programme für Zucht und Betriebsmanagement
• Програми з електронною обробкою даних (EDV)
для розведення та управління виробництвом

Weil wir es genau nehmen!

Тому що ми серйозно до цього ставимося!

Pietrain
Піетрейн
Vaterrasse für magere und
sehr fleischreiche Schlachtkörper mit hervorragender
Fleischqualität.
Батьківські породи для
нежирних і дуже м’ясистих
туш з високою якістю
м’яса.

• Bester Typ
• Кращий вид
• Extrem fleischreich
• Дуже м’ясисті
• Effiziente Futterverwertung
• Ефективна конверсія
корму

Edelschwein
Свині
покращеної
породи
Die bewährte Sauenlinie mit
besten Reproduktionsleistungen.
Випробувана материнська
лінія з високою репродуктивною здатністю.

• Hohe Fruchtbarkeit
• Висока плодючість
• Beste Fleischqualität
• Найвища якість м’яса
• Hohe Tageszunahmen
• Високий приріст маси
в день

•
•

bestes Fundament
Міцні кінцівки

Landrasse
Ландрас

Ö-HYB F1
Ö-HYB F1

Der ideale Kreuzungspartner
in der Hybridzucht mit den
unübertroffenen Muttereigenschaften.
Ідеальний партнер для
схрещування у розведенні
гібридів з неперевершеними якостями свиноматки.

Fruchtbare Hybridsau für die
wirtschaftliche Schweineproduktion.
Плодовита гібридна свиня
для дохідного промислового
свинарства.

• Fundamentstabil und
widerstandsfähig
• З міцними кінцівками і

• Hohe Fruchtbarkeit
витривала
• Висока плодючість
• Vital
• Idealer Kreuzungs• Життєстійка
partner
• Ідеальний партнер для
схрещування
• Beste Muttereigenschaften
• Кращі якості свино• Großrahmig für beste
•

Tageszunahmen
Крупний для кращого
приросту маси в день

матки

• Ausgezeichnete Fleischqualität
• Відмінна якість м’яса

Weil wir uns
persönlich darum kümmern!

Тому що ми особисто піклуємося про це!

Spitzengenetik mit
geprüfter Mast- und
Schlachtleistung
Генетика вищого
рівня з перевіреними
показниками відгодівлі
та продуктивності по
забою

Top-Fruchtbarkeit für
die wirtschaftliche
Ferkelproduktion
Топова плодючість
для дохідного
промислового
розведення поросят

Modernste Selektionsstandards mit
BLUP Zuchtwertschätzung garantieren
höchste Leistungen.
Відгодівля і продуктивність по забою
більше ніж 4000 тварин щорічно тестується в незалежній випробувальній
лабораторії.
Обширні дані про походження багатьох поколінь підтверджують надійність продуктивності.
Найсучасніші стандарти селекції з
оцінкою розведення методом найкращого лінійного незміщеними прогнозу
(BLUP) гарантують найвищі показники
продуктивності.

Gesunde Zuchttiere sind die Basis für
den Betriebserfolg.
Sämtliche Zuchtbetriebe werden laufend vom österreichischen Tiergesundheitsdienst kontrolliert.
Screeningprogramme sichern höchste
Gesundheitsstandards.
Österreich ist frei von anzeigepflichtigen Tierseuchen.

Die Mast- und Schlachtleistungen von
über 4000 Tieren werden jährlich
in einer unabhängigen Prüfstation
geprüft.
Umfangreiche Abstammungsinformationen über vielen Generationen geben
Leistungssicherheit.

Top Gesundheit
Відмінне здоров‘я

Mehr als 120.000 Würfe werden jährlich im der Internetdatenbank erfasst.
Sämtliche Informationen aus den
Zucht- und Produktionsbetrieben werden genutzt.
Forschung und Innovationsprojekte
sichern den langfristigen Zuchtfortschritt.
В інтернет-базі даних щорічно
реєструється більше 120 000 анкет.
Використовуються всі дані племінних і
промислових (товарних) господарств.
Дослідницька діяльність та проекти
з впровадження інноваційних
технологій забезпечують тривалий
генетичний прогрес.

Здорові племінні тварини – це запорука успіху підприємства.
Всі племінні господарства контролюються австрійської службою нагляду
за здоров’ям тварин.
Скрінінгові програми забезпечують
найвищі стандарти здоров’я.
В Австрії не потрібно реєструвати
епізоотію.
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