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HYPOR LIBRA  A VILÁG ELSŐ KÖLTSÉGHATÉKONY KOCÁJA

Immár a költségek csökkentése mellett fokozhatja sertéshús-termelését. Bemutatkozik az új Hypor 

Libra*, a világ első költséghatékony kocája – egyszerre szapora és hatékony, nagyobb bevételt hozva 

Önnek, miközben csökkenti költségeit. A Hypor Libra* a csúcsgenetika, a századfordulós technológia 

eredményeként született, a teljes rendszer jövedelmezőségre összpontosítva.

www.hypor.com



BEMUTATKOZIK A VILÁG ELSŐ KÖLTSÉGHATÉKONY KOCÁJA,
AMELY SEGÍT A SERTÉSTARTÓKNAK „ELÉRNI A CSILLAGOKAT”

 A Hypor Libra*, a Hypor által alkotott új árutermelő koca, hátterében a csúcs lapály genetika, nyolc év genetikai tesztelés és a csúcstechnológia, 
a sertéstartókat támogatja a teljes rendszer jövedelmezőség elérésében. „Ez a világ elsőszámú költséghtékony kocája - a szapora és a hatékony 
összevonásával,” mondja Alvarez Hoggan, a Hypor európai vezérigazgatója. „Kiegyensúlyozza a szaporaságot a hatékonysággal, segítve a 
termelőket elérni a csillagokat és megvalósítani a teljes rendszer jövedelmezőséget.”

 A Hypor Libra* (kiejtve a Libra Star) nevét a Mérleg csillagképről kapta, mivel képes egyensúlyba hozni a termelést, minőséget és hatékonyságot, 
miközben megtartja jellemzőit a malacnevelés, a hosszú élettartam és a szervezeti szilárdság terén.

 „Fontos, hogy mindezeket a tulajdonságokat egyensúlyban tudjuk,” mondja a Hypor Kutatás-fejlesztési igazgatója, Abe Huisman. Kifejti, habár 
a Hypor Libra* nem áll az első helyen egyik tulajdonság terén sem, ugyanakkor a legjobb kombinációja az összes jellemzőnek. 

 „Könnyű egyetlen tulajdonságra összpontosítani, és azt fejleszteni, de nem akarunk olyan állatokat, melyek gyorsan gyarapodnak, de érzékenyek 
másféle környezeti tényezőkre.

 A Hypor Libra* a genetika betetőzése a Hypor nagyfehér és a Hypor lapály+++ (a három vezető lapály szubpopuláció hibridje a szaporaságban, 
színhúsban és malacnevelő képességben) felhasználásával.

 „A jók legjobbjainak genetikáját kombináltuk a Hypor Libra kifejlesztéséhez,” mondja Huisman. „Nagyobb genetikai előrehaladást biztosít a 
termelőknek, és elérhetővé teszi a teljes rendszer jövedelmezőséget.”

 „Végülis a termelőknek olyan kocára van szükségük, amely szapora és hatékony is egyben,” mondja Alvarez. „A Hypor Libra* mindkettőt teljesíti. 
Íme közelebbről nézve, miként segít a Hypor Libra* a sertéstartóknak elérni a csillagokat:”

• Fontos az alomméret - és ugyanígy az alom minősége. „Megalkottuk a kocát, amely a születéskor egyöntetű, kellő súlyú malacokat állít elő,” 
 nyilatkozta Alvarez. „Ez jobb kezdést biztosít a malacoknak, és jobb teljesítményt későbbi életük során.” A Hypor Libra* nagyobb malacnevelő 
 képességgel rendelkezik, és képes 30-nál több malac előállítására évente.

• A magas napi tömeggyarapodás kulcsfontosságú a jövedelmezőséghez. A Hypor Libra* 900 g-nál magasabb napi tömeggyarapodással 
 büszkélkedhet. „Öt százalékkal magasabb napi tömeggyarapodás a növendékeknél 12 százalékos profitnövekedést jelent,” mondja Alvarez. 
 „Példaként: ez 265.000 euró többletet jelentene egy 15 ezres fialástól a hizlalásig rendszerű üzemben.” A Hypor Libra* malacainak kb. 178 
 napra van szükségük a 120 kg-os testtömeg eléréséhez.

• A húsminőség közvetlenül befolyásolja a termelők üzemi eredményét. „A Hypor Libra igen nagy színhúsaránnyal rendelkező koca, ezzel 
 hozzájárul a feldolgozók igényeit kielégítő féltest-minőség előállításához,” mondja Alvarez. „Az alacsonyabb takarmány-értékesülési arány és a 
 kívánatos féltest-minőség csökkenti a teljes takarmányozási költséget és növeli a húsfeldolgozó bevételét.”

*Függ a teleptől és a takarmány tulajdonságaitól.

 A Hypor egyike a világ vezető sertésgenetikai ellátóinak. Elkötelezett a kimagasló genetika nyújtásában, amely elősegíti a jövedelmezőséget 
a sertéshús értékláncban. Boxmeerben, Hollandiában lévő székhelyével a Hypor stratégiai helyet foglal el, összekötve egymással az észak-
amerikai, európai és ázsiai tenyésztő központokat. További információ elérhető innen: www.hypor.com

 A Hypor a Hendrix Genetics részeként vezető, több állatfajjal foglalkozó tenyésztő vállalat, fő tevékenységi területe a tojó, pulyka, sertés, 
aquakultúra és hagyományos pulykatenyésztés. Boxmeerben, Hollandiában lévő székhelyével a Hendrix Genetics több mint  100 ország 
termelőinek nyújt szakértelmet és erőforrásokat, 24 országban tevékenykedik és rendelkezik közös vállalkozással, 2400 alkalmazottal 
világszerte. További információ elérhető innen: www.hendrix-genetics.com
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További információkért kérjük, keresse:

CSÍKÁSZ SZABOLCS
ügyvezető igazgató

szabolcs.csikasz@ubm.hu
Tel.: +36 30 274 0795
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szaktanácsadó

szabolcs.gal@ubm.hu
Tel.: +36 30 427 3604
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