REPORTÁŽ

Blanc-Bleu Belge v záři reflektorů
Chov belgického modrobílého skotu je v České republice v plenkách.
I přesto, že letos uplynulo již deset let od narození prvních čistokrevných
telat tohoto plemene ve VÚŽV Uhříněves, je chovatelská základna u nás
stále malá. Naproti tomu v Belgii je „modrobílá“ téměř polovina stád
skotu, což čítá více než 1,5 milionu jedinců. Časopis Náš chov přijal
pozvání belgických šlechtitelů na přehlídku plemenných býků – tzv. Open
Door Day Show, která se tradičně konala v belgickém městečku Ciney.

C

iney je bez nadsázky Mekkou
belgického modrobílého skotu.
V kraji rozkládajícím se jižně asi
50 km od Namuru, kde toto městečko
leží, téměř nenarazíte na jiné plemeno.
Většina farem je zaměřena na odchov
a výkrm či produkci plemenných zvířat.
Travnaté plochy jsou využívány k pastevnímu chovu. Ciney je významným centrem šlechtění výše zmíněného plemene –
sídlo zde má nejenom nově vzniklá plemenářská společnost Belgian Blue Group
(BBG), dnes ústřední šlechtitelská organizace, spravující inseminační stanici, ale

také plemenná kniha (Herd-Book BlancBleu Belge) a jedna ze dvou odchoven
plemenných býků.
Na přehlídku se pátečního večera
14. listopadu sjeli podívat chovatelé
a příznivci z celé Belgie. V osm hodin,
kdy show začínala, praskala vytopená
a náležitě osvětlená hala v Ciney ve
švech. Podle hrubého odhadu zde bylo
dobrých 4000 návštěvníků. Po úvodních
projevech čelních představitelů BBG
a CR Delta do arény vkročil první býk.
Více než písmo ale prozradí následující
fotoreportáž.

Tallboy van Het Oud Hof

Debordant de Biourges – syn známého býka Osborne van
Terbeck a z vynikající krávy Tartine de Biourges. Za osvalení
má známku 90,3, jeho celkové hodnocení je 88,1 b.

Libro van Het Negenbonder – na akci bylo přítomno více než
4000 diváků

Nádherně osvalení býci Bivouac du Vivier a Hibou de Mehogne

Do arény vchází Rabbin de Cras Avernas
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Joker du Pont d'Herbais – býk po otci Torrero du Grand Courty
narozený 6. července 1999, hmotnost ve stáří 50 měsíců 1150 kg,
kohoutková výška 148 cm. Celkové hodnocení 88,7 bodů.

Detail vyholené zádi Adjectiva de Rocourt

Gitan du P'tit Mayeur – jeden z nejnadějnějších býků: jeho
hodnocení za výšku je 98 b., za osvalení 88,2 b., celkem 88,5 b.
Narodil se 4. srpna 2001, v 25 měsících vážil 910 kg a měřil
142 cm v kohoutku (o 9 cm vyšší, než je průměr)

Danseur d'Embise – jeden z nejzajímavějších býků BBG, známky
za osvalení (93,7) a za končetiny (89,0) už samy napovídají
o jeho vynikajícím potenciálu. Modrobíle zbarvený Danseur
se narodil v květnu 2000, ve 40 měsících vážil 1110 kg.
Celková známka je 91,0 bodů! Chovatelé si však velmi cení
životaschopných telat, která se tomuto býkovi rodí

Depute de Boiron – kohoutková výška ve 23 měsících 136 cm (+5),
hmotnost 840 kg, narozen 6. října 2001, celkové hodnocení 87,6 b.
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Diabolo d’Embise v porovnání s Jokerem du Pont d’Herbais
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Na show byla předvedena a okomentována velmi pěkná kolekce 25 převážně
mladých plemeníků. Na dvou projekčních plochách v rozích haly bylo rovněž
s náležitým komentářem představeno dalších deset býků. Každý návštěvník obdržel

barevný katalog býků pro rok 2004, který
byl k dispozici v několika jazycích.
Je až obdivuhodné, kolik lidí v Belgii
má v pátek večer čas a zájem zhlédnout
přehlídku skotu. Ale dobu začátku jistě
organizátoři nezvolili náhodou, vždyť far-

mář má volno opravdu pouze večer. Z toho
bychom si u nás při pořádání podobných
akcí možná měli vzít příklad.
Lukáš Rytina
Kamil Malát, Natural, s. r. o.
Foto Lukáš Rytina

Poslední živá show?
Belgian Blue Group (BBG) vznikla
jako nástupnická organizace firem
Linalux a Haliba a dnes funguje jako
plemenářská organizace zabývající
se šlechtěním belgického
modrobílého plemene v celé Belgii.
Její aktivity sahají i do Nizozemska
a zahraničí, ale nejen o tom jsme si
na přehlídce povídali s exportním
manažerem nově vzniklé
společnosti Guyem de Clercqem.
Víme, že ve vaší zemi došlo v loňském
roce k významným změnám z hlediska
managementu a obchodu s plemenným
materiálem belgického modrobílého.
Můžete nám o nich něco říci?
Haliba a Linalux dnes již neexistují. V létě 2003 vznikla místo nich Belgian Blue Group. Má sídlo v Ciney
a v Monsu. Úzce spolupracuje s Valonskou asociací chovatelů – AWE (Association Wallonne de l'élevage), s nizozemskou společností CR Delta a belgickou VRV. BBG nakupuje býky do inseminace a přes výše zmíněné společnosti

distribuuje inseminační dávky do Belgie
(AWE, VRV), Nizozemska (CR Delta)
a ostatních zemí.
Kdo rozhodl o sloučení společností?
O tom, že se společnosti sloučí, rozhodly částečně politické tlaky. Ministerstvo praví, že Belgie je příliš malá na to,
aby zde byly dvě konkurenční společnosti. Dalším impulsem pro sloučení obou
bývalých firem bylo také to, že na inseminační stanici firmy Haliba propukla
infekce IBR a všichni býci z této stanice
skončili na jatkách.
Co najdeme v novém katalogu?
Jak jsem již zmínil, býci z firmy Haliba museli být poraženi a většina zásob
inseminačních dávek zlikvidována, a proto převážná většina býků v katalogu jsou
mladí býci koupení po prvním dubnu
2003. Ti by se měli stát hlavními pilíři
našeho programu. Od některých starších
býků, jejichž majiteli byly společnosti
Haliba nebo Linalux, stále máme v nabídce inseminační dávky, a proto někteří
z nich jsou ještě v tomto katalogu.

Guy de Clercq – exportní manažer BBG

Kolik inseminačních dávek prodáváte?
Náš cíl je 1 200 000 ročně, ale zatím to
je o něco méně, protože se teprve rozjíždíme. Inseminační stanice jsou v Monsu
jihozápadně od Bruselu a přímo zde
v Ciney, kde je také sídlo AWE, nebo chcete-li bývalého Linaluxu. V Oosterzele na
severu země a ve Wavre je distribuční
centrum. To znamená že kompletní nabídka dávek nebo embryí je k dispozici po
celé Belgii.
Jak často pořádáte Open Door Day Show?
Těžko se mi o tom hovoří, ale to, co se
stalo počátkem loňského roku v Monsu,
ale také to, co se v současné době děje
v souvislosti s IBR v Nizozemsku – je to
asi poslední přehlídka. V budoucnu nás
čekají asi pouze videopřehlídky, obávám
se, že takovouto živou show vidíte dnes
naposledy. Je to velice riskantní.
Exportujete také do České republiky?
Ano, vyvážíme. Množství exportovaných dávek do České republiky je sice
malé, ale věříme, že díky dobré podpoře,
kterou našemu plemeni děláte, se i český
trh stane v budoucnu zajímavější. Jsme
však realisté a je nám jasné, že nemůžeme
nikdy dosáhnout takových objemů, jako
je export např. do sousední Francie
a Nizozemska, kam jsme za půl roku
vyvezli 106 000, resp. 270 000 dávek.

Jednoduše nejlepší, ale dnes už také jediní v genetice belgického modrobílého
– Belgian Blue Group
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Při návštěvě Belgie jsme navštívili několik farem belgického modrobílého v okolí
Ciney. Reportáž najdete v následujícím
čísle časopisu Náš chov.
Text a foto Lukáš Rytina
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