Lineární hodnocení plemene belgické modré v Belgii
Ve Valonské oblasti Belgie je lineární hodnocení u plemene belgické modrobílé v souãasné dobû
provádûno kaÏdoroãnû u tisíce
farem. Bûhem posledních deseti
let se poãet provádûn˘ch hodnocení neustále zvy‰uje. Proto si
v tomto ãlánku shrneme, co víme
o systému hodnocen˘ch znakÛ.
Od nedávné doby je sbûr údajÛ
v terénu ulehãen pouÏíváním nového pﬁístroje – kapesního poãítaãe, tzv. „PDA“. K jeho pﬁedstavení
se vrátíme na konci ãlánku. Nejprve si pﬁipomeneme obecné principy hodnocení exteriéru plemene
belgické modré, tak jak se provádí
v zemi pÛvodu.
RozloÏení znakÛ lineárního
hodnocení
Tabulka ã. 1 uvádí pﬁehled znakÛ
hodnocen˘ch bûhem lineární klasifikace. ·kála doporuãen˘ch cílov˘ch hodnot je v ní oznaãena zelenou barvou (viz legenda). Urãité
znaky, i pﬁesto, Ïe se hodnotí, se
v dílãím v˘poãtovém vzorci, a tedy
ani ve finálním, neberou v úvahu
(v tabulce jsou oznaãeny ‰edou
barvou). Oproti tomu jiné aspekty,
na které je kladen siln˘ dÛraz, se ve
v˘poãtech objevují dvakrát (‰íﬁka

hrudi,
‰íﬁka Graf ã. 2: Grafické znázornûní prÛmûrÛ hodnocen˘ch znakÛ –
pánve, osvale- souhrnné charakteristiky
ní zádi z pohledu zezadu
a z pohledu
z boku). V‰imnûte si, Ïe
dva znaky mají
maximum 25
(chÛze a stavba plece) a
Ïe
„celkov˘
vzhled“ je klasifikováno
nejv˘‰e známkou 20.
Nesmíme
zapomenout,
Ïe do dílãích známek postoje (kon- chozím mûﬁítkem pro b˘ky v testu,
ãetin) zasahuje ‰est pﬁím˘ch srá- pro v˘bûr matek b˘kÛ a dárkyÀ emÏek: ‰patn˘ postoj pﬁedních a zad- bryí, jakoÏ i pro b˘ky z inseminaãních konãetin, pﬁední spûnka, pro- ních stanic. Jakmile se finanãní prohnuté patní klouby, zadní spûnka, stﬁedky staly dostupn˘mi (v roce
váãky v podkolení. KaÏd˘ prvek cel- 1994), bylo lineární hodnocení prokového rozloÏení znakÛ tak musí vádûno u v‰ech zvíﬁat samiãího
pohlaví.
b˘t pﬁi interpretaci zapoãítán.
Trocha historie
Plemeno belgické modré bylo
prvním masn˘m plemenem u kterého se zaãal systém lineárního
hodnocení rutinnû provádût. Od
roku 1988 se hodnocení stalo v˘-

Lineární hodnocení:
objektivní pohled
Na rozdíl od mléãn˘ch plemen,
nemÛÏe plemeno belgické modré
obhájit své ekonomické v˘kony
pﬁesn˘m mûﬁícím pﬁístrojem, tak

Tab. ã. 2: V˘voj prÛmûrÛ hodnocen˘ch znakÛ v jednotliv˘ch letech dle roãníku narození zvíﬁat
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Graf ã. 1: Grafické znázornûní prÛmûrÛ hodnocen˘ch znakÛ – dílãí znaky

jako má mléãná kontrola uÏitkovosti. Jeho zvlá‰tnost, t˘kající se
extrémní zmasilosti, je reprezentována rozmûry a stavbou (svalovou vyvinutostí), objemem a kvalitou jeho produkce. Bonitace
a hodnocení tvarÛ má u masného
skotu funkci faktické (reálné) kontroly produktivity.
Princip lineárního hodnocení
spoãívá v posouzení dle biologického mûﬁítka (u belgického modrého
stupnice od 1 do 50ti), kaÏd˘ stupeÀ v sobû zahrnuje v‰echna kritéria, vyjadﬁující kompletní popis co
do morfologick˘ch charakteristik
zvíﬁete. Klasifikovat je moÏné
v‰echna zvíﬁata od stáﬁí deseti mûsícÛ. Bonitér vût‰inou na farmû
ohodnotí v‰echny kusy ve vûku 15ti
mûsícÛ. Rozdíl oproti klasifikaci
mléãn˘ch plemen je v tom, Ïe hodnocení lze provádût celoroãnû, nezávisle na urãit˘ch faktorech.
Celkovû se uvádí celkem tﬁicet
znakÛ, které mÛÏeme rozdûlit do
nûkolika skupin:
• osvalení (4 znaky)
• konstituce, tzv. masn˘ typ
(5 znakÛ)
• velikost (1 znak)
• konãetiny (13)
• pﬁímé sráÏky (6)
• celkov˘ vzhled.
Na pomoc si vezmeme tabulku
„RozloÏení znakÛ lineárního hodnocení“, kde je uvedena ‰kála kaÏdého hodnoceného kritéria. Hodnocení zvíﬁat je zárukou kvality
bonitérÛ. Po ‰estimûsíãním období ‰kolení, jsou bonitéﬁi posuzováni dva aÏ tﬁikrát za rok, aby

byla zaji‰tûna jejich neustálá objektivita. Na základû v˘sledkÛ obdrÏen˘ch v testu obnovuje plemenná kniha sloÏení bonitérÛ
oprávnûn˘ch provádût lineární
hodnocení. Principem hodnocení
je udûlit ãíselnou hodnotu kvalitám a nedostatkÛm zvíﬁete a stá-

du celkovû. Toto hodnocení dovoluje vydávat stájové prÛmûry
a porovnat v˘sledky.
Porovnání lineárního hodnocení
v letech 1994 aÏ 2006
V roce 1994 provádûl lineární
hodnocení pouze jeden bonitér.
V souãasnosti pro plemennou
knihu pracuje 8 bonitérÛ (z nichÏ 6
je z AWE). V hodnotících kritériích
nebyly uãinûny v˘znamné zmûny,
kromû doplnûn˘ch ‰esti pﬁím˘ch
sráÏek, zmínûn˘ch v˘‰e. Druhá
uvedená tabulka ukazuje v˘voj
hodnotících kritérií, s v˘jimkou
protuãnûlosti a celkové známky,
které si svou úroveÀ uchovaly. Je
moÏné konstatovat, Ïe od té doby
nedo‰lo ke zmûnám ve známkování. Bûhem doby, co se hodnocení zevnûj‰ku provádí, získali bonitéﬁi bohaté praktické zku‰enosti,
které napomáhají objektivitû udûlovan˘ch známek.
•
PﬁeloÏeno z ãasopisu Wallonie Elevages
1/2007

Tab. ã. 1: RozloÏení znakÛ lineárního hodnocení
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MASN¯ TYP

OSVALENÍ
KÒÎE

Mûﬁítko: silná (tlustá) aÏ jemná (tenká)
Hodnotíme na úrovni od posledního Ïebra
k ramennímu kloubu.
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 30

Osvalení PLECE

Mûﬁítko: málo osvalená aÏ hodnû osvalená
Plec musí b˘t jasnû viditelná.
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 33

DÉLKA

Délka se hodnotí od zaãátku plece
ke konci zádû.
Mûﬁítko: malá aÏ velká
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

V¯·KA

VzrÛst se hodnotí od kohoutku k úpatí
pﬁední konãetiny.
Mûﬁítko: mal˘ k velk˘
Minimum poÏadované pro kus spadající do
první kategorie je 25 v tabulce hodnocení
(tabulka hodnotící samce a samice).

Hodnocení
BELGICKÉ
pod

·Í¤KA HRUDNÍKU

Mûﬁítko: úzká aÏ ‰iroká
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

SKLON ZÁDù (pánve)

Sklon se mûﬁí od zaãátku kyãelního
v˘bûÏku ke konci h˘Ïdí.
Mûﬁítko: vodorovn˘ aÏ ‰ikm˘ sklon
Optimální poãet bodÛ: 25–32

KONâETINY
H¤BETNÍ linie

Mûﬁítko: sedlovitá aÏ vydutá
Optimální poãet bodÛ: 25

ÎEBRA

Mûﬁítko: ploch˘ aÏ obl˘
Optimální poãet bodÛ: 30–35

NASAZENÍ OCASU

Mûﬁítko: zapu‰tûn˘ aÏ odstávající
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 25
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·Í¤KA ZÁDù

Mûﬁítko: úzká aÏ ‰iroká
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

HLEZNO

Mûﬁítko: rovné aÏ zalomené
Optimální poãet bodÛ: 25

Osvalení H¤BETU

plemene
MODRÉ
lupou

Mûﬁítko: málo osvalená aÏ hodnû osvalená
Záì musí b˘t ‰iroká a dobﬁe stavûná.
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 30

Osvalení ZÁDù

– pohled z boku

Mûﬁítko: ploch˘ aÏ obl˘
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

Délka PÁNVE

Mûﬁítko: krátká aÏ dlouhá
Mûﬁí se od kyãlí (beder) k h˘Ïdím.
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

Osvalení ZÁDù – pohled zezadu
Mûﬁítko: silnû zavalitá
zavalitá
Minimální pﬁijateln˘ poãet bodÛ: 38

KOSTRA

STAVBA PLECE

Mûﬁítko: pevn˘, velk˘ (siln˘)
aÏ subtilní (slab˘)
Minimální pﬁijateln˘
poãet bodÛ: 33

Mûﬁítko: rozcházející se (odloupnutá,
odtrÏená) aÏ setﬁelá, vyhlazená
Optimální poãet bodÛ: 25

ZADNÍ KONâETINY
zezadu
Mûﬁítko: zakﬁivení konãetin
(zda do X ãi rovné)
Hodnocení orientace podkolení.
Optimální poãet bodÛ: 25

SPùNKY zadní profil
Mûﬁítko: vysoko poloÏená
aÏ dlouhá patní kost
Optimální poãet bodÛ: 25

SPùNKY pﬁední profil
Mûﬁítko: vysoko poloÏená
aÏ dlouhá patní kost
Optimální poãet bodÛ: 25

P¤EDNÍ KONâETINY
zepﬁedu
Mûﬁítko: zakﬁivení konãetin
(zda do X ãi rovné)
Optimální poãet bodÛ: 25–28
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Belgiãtí bonitéﬁi se vybavili zaﬁízením PDA
Názor bonitéra
Jeana-Philippa Cosse
Od ãervence tohoto roku bylo
‰est bonitérÛ, pracujících pro spoleãnost AWE vybaveno nov˘m pﬁístrojem PDA. Tento mal˘ pﬁenosn˘
poãítaã jim umoÏÀuje pﬁímo zaznamenat bodové hodnocení kaÏdého zvíﬁete. Jean-Phillippe Cosse,
kter˘ pracuje jako bonitér jiÏ
deset let nám tento nov˘ pﬁístroj
pﬁedstavil.
„Chovatel
v podstatû
nevnímá, Ïe
je tento pﬁístroj pouÏíván“, vysvûtluje
JeanPhilippe.
„Princip
funkce tohoto
pﬁístroje
Jean-Philipp Cosse (foto: AWE)
je, Ïe umoÏÀuje zaznamenávat informace
pﬁímo. Proto tato technologie
sk˘tá mnohé v˘hody. První z nich
je pﬁístup k informacím. Pﬁed kaÏdou náv‰tûvou si bonitér pﬁipraví
data o farmách, které se chystá
nav‰tívit. Tak si svÛj plán, kter˘

odesílá AWE, sestavuje t˘den dopﬁedu. Na základû organizace
práce bonitéra mÛÏe b˘t kaÏdé
farmû zasláno oznámení o jeho
chystané náv‰tûvû. V˘mûna informací mezi AWE a bonitérem v terénu se uskuteãÀuje pﬁes GPRS.
Po potvrzení pﬁíjmu staãí kliknout
na zvíﬁe, které se objeví na obrazovce a hodnocení mÛÏe zaãít.
U papírové verze mÛÏe bonitér
naopak zjistit pÛvody a hodnocení pﬁedkÛ kaÏdého zvíﬁete, aby je
mohl vzít v úvahu. Po posledním
hodnocení si chovatel mÛÏe rovnou vyÏádat známku, kterou
zvíﬁe obdrÏelo a porovnat ji se
známkami jeho pﬁedkÛ. Hodnotitel téÏ mÛÏe na základû tûchto
údajÛ jednodu‰e urãit samice –
matky b˘kÛ a/nebo dárkynû embryí. Kritéria hodnocení jsou stejná, jako vÏdycky. U papírové verze
obdrÏí chovatel kompletní informace (v˘sledky hodnocení a mûﬁení) bûhem 15ti dnÛ. Pﬁes jisté
obavy pﬁi zavádûní jsme s tímto
nov˘m mûﬁícím pﬁístrojem, vznikl˘m ze spolupráce mezi spoleãností zab˘vající se informatikou
R&D a spoleãností zab˘vající se
masnou produkcí AWE, moc spokojeni“, zdÛrazÀuje Jean-Philippe

Foto: AWE
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Cosse. „Velice oceÀuji úãast dvou
bonitérÛ pﬁi vytváﬁení programu
t˘mem programátorÛ. Jsme zvyklí, Ïe se bonitéﬁi se na v˘voji programu pﬁímo podíleli. Tento
systém vzájemné spolupráce by
se mohl stát standardem. Systém
umoÏÀuje jednodu‰e automatické uloÏení okna, jako v‰echny v˘poãetní programy. Je tﬁeba je‰tû
uãinit pár úprav.“
V˘hody
Rychlé dekódování zadan˘ch
dat/pﬁím˘ pﬁístup k informacím.
V˘sledky hodnocení dostupné
vzápûtí po jeho provedení.
Nev˘hody
Funkãnost závislá na pracovním
prostﬁedí.

Názor chovatele
Vincent Monjoie, chovatel
z Cantellerie, Scy
50 hodnocen˘ch kusÛ za rok
„Lineární
hodnocení je
pro mû v˘born˘m nástrojem pro
posun kupﬁedu v tom, co
chci
získat
jako koneãn˘
v˘stup.
V˘sledky
tohoto
Vincent Monjoie (foto: AWE)
hodnocení
dávají komplexní teoretick˘ obraz
o chovatelství dobytka. Lze podle
nich urãit nedostatky chovan˘ch
kusÛ. Podle mne je hodnocení nástrojem k objektivním pohledu na
zvíﬁe, které odráÏí budoucí obraz
reality. PovaÏuji jej za dÛleÏité,
neboÈ urãuje b˘ky do plemenitby.
To nás pﬁivádí na my‰lenku genetického zlep‰ení, kter˘m bychom se
mûli zab˘vat. Myslím si, Ïe je velice
dÛleÏité, aby byli bonitéﬁi ‰kolení,
aby si uchovali co nejvût‰í objektivitu v udûlovan˘ch hodnoceních.
OceÀuji v˘sledky, které dostávám
jednou za rok, neboÈ podávají celkov˘ pohled a dovolují nám vymezit se proti prÛmûru.“
•

