Vzácná náv‰tûva
Luká‰ Rytina, Kamil Malát
V pﬁedvánoãním ãase minulého roku âeskou republiku nav‰tívili chovatelé a pracovníci plemenné knihy
plemene belgického modrobílého. Cílem této náv‰tûvy bylo prohloubit spolupráci a získat poznatky o aktuální situaci v chovu tohoto plemene v obou
zemích. V rámci svého krátkého tﬁídenního programu
jsem belgické delegaci zprostﬁedkoval náv‰tûvu inseminaãní stanice v Hradi‰tku pode Medníkem, pracovi‰tû VÚÎV Uhﬁínûves, ZD Ch˘‰È a odchovny plemenn˘ch
b˘kÛ Cunkov a Osík.
Belgické modrobílé dob˘vá svût
Belgie patﬁí mezi nejvût‰í v˘robce hovûzího masa
v Evropské unii. Poãet jedincÛ belgického modrobílého
skotu je v souãasné dobû 1 500 000, coÏ pﬁedstavuje
50 % celé populace chovaného skotu v Belgii. V malém
poãtu, asi 10 000 registrovan˘ch krav, se plemeno
chová v pÛvodní – kombinované uÏitkovosti. Jako specializované masné plemeno se chová zhruba 500 000
krav, z toho je asi 100 000 zapsáno v plemenné knize.
Popularita plemene a poptávka po kvalitním jemném a libovém hovûzím mase vzrÛstá, takÏe se
„Blanc-Bleu Belge“, jak se v originále plemeno naz˘vá,
tû‰í v‰ude znaãné oblibû. V Nûmecku, Anglii, ·panûlsku ãi Dánsku je plemeno hodnû vyuÏívané pro uÏitkovém kﬁíÏení s mléãn˘mi, kombinovan˘mi, ale i jin˘mi masn˘mi plemeny. Porody jsou díky malé hmotnosti
telat dobré a kﬁíÏenci mají v˘bornou zmasilost.
I francouz‰tí ﬁezníci a majitelé restaurací jsou dychtiví po mase z belgického modrobílého. Kﬁehká a ‰Èavnatá svalovina se dobﬁe hodí k pﬁípravû steakÛ. Ve Francii,
kde je asi 4500 chovatelÛ belgického modrobílého
skotu, vznikla v roce 1994 i ochranná známka La belle
bleue, zaruãující kvalitní produkty z tohoto plemene.
Inseminaãní dávky a embrya jsou exportována nejen
po Evropû, ale také do Severní a jiÏní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Kanad‰tí ‰lechtitelé si chválí kﬁíÏení BM s masn˘mi plemeny, napﬁ. s aberdeen angusem ãi herefordem. Dosahují o 5 aÏ 10 % lep‰í podíl
svaloviny, coÏ je ekonomicky zajímavé.
V zámoﬁí nepodceÀují ani propagaci, vytvoﬁili si
vlastní „label“ (obchodní onaãení). ProtoÏe i lidé
v USA chtûjí kupovat zdravé potraviny, na propagaãních materiálech obvykle uvádûjí za názvem pleme-
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ne: „low fat, low cholesterol“ – nízk˘ obsah tuku
a cholesterolu.
Plemenná kniha Blanc-Bleu Belge sídlí v mûsteãku
Ciney. Jde o neziskovou organizaci, která má v souãasnosti 2400 ãlenÛ (v roce 1981 mûla pouze 300 ãlenÛ).
Pod patronací plemenné knihy byla zaloÏena také mezinárodní organizace BBI (Belgian Blue International),
jejíÏ ãlenem je hlavnû díky souãasnému ﬁediteli âeského svazu chovatelÛ masného skotu i âeská republika.
VyuÏili jsme pﬁíleÏitosti a ﬁediteli plemenné knihy
Pierrovi Mallieuovi jsme poloÏili nûkolik otázek:

Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, plemeno si vede dobﬁe v mezinárodním mûﬁítku.
Ano – zákazníci stále více dávají pﬁednost kvalitû –
nejvût‰í konkurenãní v˘hoda plemene je kvalita
masa. V poslední dobû vzrÛstá zájem o BM skot hlavnû v Nûmecku a v Itálii. V Kanadû a USA jsou zase Ïádána zvíﬁata s co nejvût‰ím podílem ãerného zbarvení. Export zvíﬁat, inseminaãních dávek i embryí se
kaÏd˘m rokem zvy‰uje, coÏ je hlavním ukazatelem
neustále expanze plemene. Kvalita masa, ale i ekonomiãnost plemene jsou hlavními konkurenãními v˘hodami v porovnání s ostatními masn˘mi plemeny.
âiní pﬁi zu‰lechÈování plemene problémy inbreeding?
Co se t˘ãe pﬁíbuzenské plemenitby, zatím není
u belgického modrobílého vût‰í problém, je asi stejn˘
jako u hol‰t˘nského plemene. V populaci je 43 rodin
bez pﬁíbuznosti. Podíl pﬁíbuznosti je men‰í neÏ 6 %.
Více jak polovina bﬁezostí je z inseminace a chovatelé
mají moÏnost volit nepﬁíbuzné b˘ky. Nûkdy ale zkou‰í
i velice pﬁíbuzné kombinace, neboÈ v pﬁípadû úspûchu
mohou vydûlat slu‰né peníze. Podobnû farmáﬁi rádi
riskují pﬁipaﬁováním neprovûﬁen˘ch b˘kÛ.
Jak se zmûnila selekãní kritéria?
Vlivem silného selekãních tlaku na zmasilost se v minulosti u belgického modrobílého zmen‰il tûlesn˘
rámec, neboÈ mezi osvalením a velikostí tûla je záporná korelace.
Selekãní kritéria se v‰ak ãásteãnû zmûnila. V popﬁedí
zájmu jsou nyní ekonomické ukazatele a znaky fitness,
které se odráÏejí v ﬁadû dílãích vlastností. Hlavní z nich je
tûlesná stavba, mortalita a plodnost. Velk˘ dÛraz je kladen na odolnost a vitalitu telat, která je dána také dobrou

schopností sát. V poslední dobû se také daﬁí opût zvût‰ovat tûlesn˘ rámec. Defekt dolní ãelisti u telat, kter˘ byl
v minulosti v populaci velk˘m problémem, se uÏ v populaci díky nekompromisní selekci témûﬁ nevyskytuje.

Rozvíjí se bezroh˘ program?
O cílem programu na bezrohost jak jej poslední dobu
mÛÏeme vidût napﬁ. u plemene charolais ve Francii
zatím neuvaÏujeme. Pﬁirozenû bezrohá zvíﬁata se
v na‰í v populaci zatím nevyskytují, a tak není na ãem
tento program stavût. Pokud by se v‰ak takov˘ jedinec
objevil, urãitû by se program zaãal rychle rozvíjet.
Jak se daﬁí kontrolovat a potlaãovat IBR?
V Belgii byla vakcinace nepovinná. Ministerstvo se
v‰ak pﬁed pûti lety rozhodlo, Ïe do programu kontroly IBR vstoupí. Podle monitoringu je v populaci 66 %
IBR pozitivních zvíﬁat (ãíslo zahrnuje jak vakcinované,
tak nakaÏené kusy). Ozdravovací program, kter˘ je
podporován státem, je stále dobrovoln˘ nebo spí‰e
ãásteãnû povinn˘. Od léta 2006 v‰ak musí b˘t v‰echna
zvíﬁata, která se úãastní v˘stav, IBR negativní. Nyní je
více neÏ evidentní, Ïe pokud se program nestane povinn˘m, nenastane nikdy v˘raznûj‰í obrat. JiÏ v tomto
roce (2007) by se proto mûlo zaãít s celorepublikov˘m
ozdravováním, náklady budou asi 16 eur na zvíﬁe a rok.
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nopolu vznikly po liberalizaci dvû spoleãnosti Linalux
se sídlem v Ciney a Haliba v Monsu. Nedávno se opût
uskuteãnila „revoluce“ a nyní je v Belgii ‰est organizací poskytujících plemenáﬁské sluÏby pro belgické
modrobílé plemeno. Jejich právní forma je druÏstevní,
vlastníci jsou pﬁeváÏnû farmáﬁi. Tﬁi z tûchto organizací
zaujímají 80 % trhu:
• BBG – vznikla slouãením Haliba v Linalux (dvû inseminaãní stanice po asi 70 b˘cích)
• Belgimex – (asi 40 b˘kÛ)
• Fabroca – (15 aÏ 20 b˘kÛ, spí‰e servisní a poradenská
sluÏba)
Dal‰í tﬁi men‰í organizace se dûlí o zbytek trhu.

Jak funguje financování plemenné knihy, jak˘ je podíl
farmáﬁÛ?
Roãní rozpoãet PK je asi 500 000 eur, je zde ‰est zamûstnancÛ. Zhruba tﬁetinu hradí chovatelé, druhá tﬁetina je z pﬁíjmÛ státního rozpoãtu (dotace) a z tﬁetiny
plemennou knihu financují propagaãní fondy (napﬁ.
AWEX – Agence wallonne a l'Exportation). Farmáﬁ platí
za ãlenství 15 eur roãnû, pﬁiãemÏ na poãtu chovan˘ch
zvíﬁat nezáleÏí. Za registraci (zápis) jednoho zvíﬁete do
plemenné knihy platí 5 eur. Plemenné hodnoty se
vypoãítávají na základû údajÛ dodan˘ch od servisních
organizací, které jsou ãásteãnû soukromé (AWE, VRV).
Které plemenáﬁské spoleãnosti pÛsobí nyní na trhu?
Sektor pro‰el ﬁadou zmûn. Z pÛvodnû státního mo-

Jak hodnotíte potenciál belgického modrobílého
plemene v âR?
Kvalita nûkolika málo zvíﬁat, které jsme bûhem na‰í
náv‰tûvy vidûli je velmi dobrá. Vidûli jsme v‰ak rovnûÏ
i ostatní plemena. Je-li toto reprezentativní vzorek
práce va‰ich chovatelÛ, je vidût, Ïe chovatelská práce
je ve va‰í zemi na velmi dobré úrovni. Jako nejvût‰í
problém vidím, dle toho co jsem sly‰el, nízkou poptávku po kvalitním hovûzím a nízkou spotﬁebu hovûzího
obecnû. V tomto ohledu musíte je‰tû projít urãit˘m
v˘vojem, kter˘m pro‰ly v‰echny evropské zemû západní Evropy. Ten se v‰ak nedá nijak urychlit. Jakmile
ale nastane obrat, jsem pﬁesvûdãen, Ïe pak i u vás plemeno belgické modrobílé zaznamená velk˘ nárÛst. •

Kříženec belgického modrého s českým strakatým skotem v ZD Chýšť (foto: Oldřich Rozsévač)
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