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Směr šlechtění plemene belgické modrobílé

Kamil Malát, ČSCHMS

Celosvětový trend využívání plemeníků plemene belgické modrobílé jako
koncového plemene v užitkovém křížení se nevyhnul ani České republice.
Totální nedostatek býků z vlastní zdrojů vedl v minulosti plemenářské společnosti k nákupu inseminačních
dávek, více či méně kvalitních býků.
V drtivé většině se jednalo o dávky pro
účely užitkového křížení.
V posledních letech se situace začíná pomalu měnit. Teprve loňský rok
však lze označit za průlomový, především co se počtu odchovávaných
a následně vybraných býčků týče.
I přesto, že genetické predispozice
býčků již z loňských výběrů dávaly
dobrý předpoklad velmi vysoké
kvalitě (většina z nich pocházela z přenosů embryí
nakoupených v Belgii), je
nutné objektivně přiznat,
že výsledek - zvláště u
některých býků - nebyl
takový jaký jsme očekávali. Důvodem nespokojenosti
byl především nedostatečný
rámec, nižší přírůstky a celková
horší harmoničnost několika býků. Přihlédneme-li ale k faktu, že chov plemene belgické modrobílé je v naší
republice stále v plenkách a chovatelé
se teprve učí jak zvládat, od ostatních
plemen v mnohém odlišný odchov, byl
celkový dojem z loňských výběrů spíše
kladný.
Je potěšitelné, že druhý turnus letošních výběrů, kdy bylo do plemenitby
vybráno celkem 5 býků (další dva býci
právě dokončují na OPB Osík test
v třetím turnusu), ukázal, že problémy

loňského roku lze úspěšně zvládnout a že
i našich podmínkách lze
odchovávat kvalitní býky,
kteří nahradí, alespoň
částečně, dovoz zahraničních plemeníků mnohdy nižších kvalit. Stejně
jako v loňském roce,
i letos většina býčků
pocházela z embryí, jak
z importu tak i z domácí
produkce.
Právě nedostatečný Skupina býků na odchovně v Osíku (zleva doprava): Leo ET (ZBM-216),
rámec se ukazuje jako Lux ET (ZBM-217) a Luis (ZBM-218) foto Kamil Malát
hlavní nedostatek se kterým se plemeno belgické modrobílé ních cenách při dražbách. I přesto, že
v konkurenci plemen velkého rámce se jednalo pouze o tři býky, kteří vstujako jsou charolais a blonde d´quitaine povali do aukce, bylo plemeno BM jedipotýká. Šlechtitelská práce (nejenom ným plemenem, u kterého vyvolávací,
pro produkci plemenných býčků) ale především prodejní cena převýšila
se proto bude i nadále soustře- hranici 100 000 Kč. Lze předpokládat,
dit především na zvyšování že se zvyšujícím počtem testovaných
rámce, pevnost končetin, a vybraných býků se prodejní ceny
kvalitní osvalení (ne však na budou snižovat, je však pravděpodobúkor ostatních znaků) a cel- né, že i tak zůstanou v porovnání
kově dobrý temperament s ostatními plemeny mezi nejvyššími.
Na poslední schůzce klubu chovate(dobrá životaschopnost bez
lů
BM v Litomyšli dne 14. 5. 2004 byl
druhotných exteriérových vad).
Podpořit tyto cíle je v současné po rezignaci ing. Pavla Kozáka navržen
době možné především při importu a poté zvolen nový předseda, kterým
inseminační dávek býků-otců (ale se stal pan Oldřich Rozsévač ze ZD
i kombinací embryí), kdy je potřeba se Chýšť (tel.: 723171315, email: o.rozsesoustředit na citlivý výběr býků z celo- vac@seznam.cz). Zároveň byla zvolesvětové populace (dobrou alternativou na tříčlenná rada PK za plemeno BM,
belgické populace se jeví především která bude pracovat ve složení: Oldřich
Velká Británie) a přednostně pak dová- Rozsévač (ZD Chýšť), ing. Pavel Kozák
žet kladně prověřené býky splňující (farma Ostrý, OPB Cunkov) a ing.
tato kritéria. Věříme, že již v příštím Anna Marcinková (CZ Delta, spol. s r.
roce se opatření, za tímto účelem při- o.). Další schůzka klubu se uskuteční
jatá, projeví a posunou kvalitativní dne 8. 10. 2004 na OPB Osík.
Veškeré informace týkající se plemelaťku opět o stupeň výš.
Narůstající zájem o belgické modrobí- ne BM naleznete na internetových
lé plemeno se projevil také při prodej- stránkách www.belgianblue.wz.cz.

Z jednání Klubu chovatelů francouzských
rustikálních plemen
Martina Krejčová, VÚŽV Uhříněves

Dne 22.5.2004 se členové Klubu
chovatelů francouzských rustikálních
plemen sešli již na VI. schůzi, která se
konala v malebné pošumavské vísce
Protivec. Klub existuje od roku 2000
a v současné době má 22 členů z řad
chovatelů a zájmových osob, kteří se
zabývají chovem plemen gasconne
a salers.
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Nabitý program schůze
zahájilo poutavé vyprávění p. E.
Kramla o návštěvě u francouzských chovatelů plemene
salers. Poté dostal slovo
inspektor ČSCHMS Ing. H.
Herrmann a pohovořil o zpřesnění PH pro býky na OPB,
které budou navíc počítány
i pro přírůstek v testu a znaky
lineárního popisu. Následovala
debata s Ing. Waldmannem ze

Chov salerse v Protivci (foto Hubert Herrmann)
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