Struãná zpráva z v˘jezdního zasedání
Klubu chovatelÛ belgického modrobílého
Jednoho krásného dne padl na
Klubu chovatelÛ plemene belgické modrobílé návrh, Ïe by bylo
dobré vyrazit na cestu za chovateli
tohoto u nás málopoãetného plemene a zjistit co se v jeho domovinû dûje nového, zajímavého
a inspirativního. Proto jsme se
rozhodli ve spolupráci se Svazem
uspoﬁádat
v˘jezdní
zasedání
Klubu, z nûhoÏ jsme se rozhodli
podat struãnou zprávu, která dle
na‰eho názoru mÛÏe b˘t pouãná
i pro ostatní chovatele.

❒ Zhruba roční býčci v chovu
pana Lamarche v Gerompontu
(foto: Anna Marcinková)

Ve druhé polovinû ﬁíjna vyrazila
dvû osobní auta smûrem k Belgii.
Kam také jinam neÏ do zemû, kde
to v‰echno zaãalo a kde je v ãistokrevné podobû chováno více neÏ
1,5 milionÛ kusÛ, abychom absolvovali nûkolikadenní a pomûrnû
nabit˘ program, jehoÏ souãástí
byly nejen náv‰tûvy nûkolika chovatelÛ plemene belgické modrobílé, ale také exkurze do inseminaãních stanic, odchovny ple-

menn˘ch b˘kÛ, prohlídka trhu
s dobytkem i jatek.
Po pomûrnû dlouhé cestû jsme
se dostali na první odbornou
zastávku na‰í cesty, a to na farmu
pana Michela Lamarche v Gerompotu, kde jsme mûli pﬁíleÏitost
spatﬁit nejen velmi pûknou skupinu belgick˘ch krav, kter˘ch má
chovatel 54 (celkem se na jeho
farmû nachází asi 120 kusÛ „belgiãákÛ“), ale také skupinu mlad˘ch
b˘ãkÛ star˘ch jeden aÏ jeden
a pÛl roku. Pﬁítomní chovatelé se
hned zaãali zajímat o situaci
ohlednû IBR, která je v Belgii na
odli‰né úrovni neÏ v âeské republice. V Belgii totiÏ zatím není
v úãinnosti oficiální ozdravovací
program od této nemoci (povinnost ozdravovat a vakcinovat by
mûla zaãít platit od roku 2011),
a tak je zde pouze malé procento
chovÛ, které mohou deklarovat
status IBR negativní (tzv. I4), kdy
se v chovu nevyskytují zvíﬁata
s protilátkami proti IBR (ani po
vakcinaci), ani nevakcinují. Dále se
tu rozli‰ují je‰tû tﬁi dal‰í stupnû
zdravotního statusu: stupeÀ I3,
kde vakcinují a nachází se zde
pouze zvíﬁata s protilátkami po
vakcinaci; stupeÀ I2, kde vakcinují
a zvíﬁata mají protilátky nejen po
vakcinaci; I1 má neznám˘ status.
Vzhledem k této zdravotní situaci, je velmi ãast˘m statusem
chovu I3, protoÏe to je z pohledu
chovatele nejbezpeãnûj‰í stav.

❒ V chovu Du Fond de Bois jsou telata
po narození umístěna v „slaměných
kotcích“ (foto: Anna Marcinková)

Du Fond de Bois
Pomalu se zaãínalo ‰eﬁit, ale nás
ãekala je‰tû jedna farma, a tou byl
chov Du Fond de Bois pana Monforta, kde jsme mûli moÏnost
dÛkladnûji nahlédnout do zpÛsobu odchovu telat a mladého
dobytka, kter˘ se zde velmi
podobá intenzivnímu odchovu
známému z chovÛ dojen˘ch plemen. Telata jsou krátce po narození oddûlena od matek a napájena nejprve mlezivem a poté
mléãnou náhraÏkou. Zhruba po
dvou t˘dnech jim zaãne chovatel
pﬁidávat koncentrovanou krmnou
smûs (starter). Ustájení mlad˘ch
telat tu bylo organizováno pro
nás dost netradiãním zpÛsobem –
ve stáji byly jednotlivé kotce
vymezeny jednotliv˘mi balíky
slámy. Padl i dotaz na mortalitu
telat, která byla i v nûkter˘ch ãesk˘ch chovech dost velk˘m problémem. Tady si chovatel velmi chválil informace o v˘skytu letálních
faktorÛ, které byly v posledních
letech u belgického modrobílého

❒ Na farmě D’Izier zůstává část telat s matkami (foto: Anna Marcinková)
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plemene objeveny. Díky tomu, Ïe
k zaji‰tûní reprodukce vyuÏívá
pouze inseminace (inseminuje si
sám a úspû‰nost má 65 %) a z pﬁipaﬁovacího plánu vyﬁadil v‰echny
b˘ky-pﬁena‰eãe, tak se mu
pomûrnû brzy podaﬁilo v˘raznû
sníÏit úhyny u telat. U jalovic jsme
se také setkali s vyvrácením
„m˘tu“ o vûku pﬁi prvním otelení
a „belgiãácích“ jako pozdním plemenu. Chovatel vyuÏívá intenzivní
rÛstové schopnosti mlad˘ch zvíﬁat a jalovice zapou‰tí ve vûku
kolem patnácti mûsícÛ, aby vûk
prvního otelení spadal mezi 25–27
mûsíc vûku. Je to tﬁeba, pokud
chce dostat od krav dvû aÏ tﬁi
telata a je‰tû je v˘hodnû zpenûÏit
na jatkách, protoÏe za belgiãanky
se dostane nejlep‰í cena právû do
vûku pûti let.
D’Izier
Dal‰ím chovem, kter˘ jsme nav‰tívili, byla farma D’Izier pana
Jean-Marie Lamberta, kter˘ má
krom stáda belgick˘ch modrobíl˘ch (ve kterém produkuje plemenná zvíﬁata – s nûkolika b˘ky
jsme jiÏ mûli moÏnost se v inseminaci setkat) také nûkolik hol‰t˘nsk˘ch krav, které jsou nejen velmi
dobr˘mi pﬁíjemkynûmi embryí,
ale také produkují mléko pro „belgiãácká“ telata. Vût‰ina telat je
krátce po narození odstavena od
matek, protoÏe „belgiãanky“
nejsou zrovna rekordmankami
v mléãné produkci a zejména
prvotelky by mohly mít problémy
své tele dostateãnû dobﬁe nakrmit. Tak proã riskovat, Ïe kvÛli
nízké mléãnosti matky zÛstane
nevyuÏit obrovsk˘ rÛstov˘ potenciál telete. Matky, které neodchovávají samy svá telata, jsou v podstatû ihned po porodu zasu‰eny
a pﬁipravovány na dal‰í zapu‰tûní.
Prvotelky tak mají mimo jiné
velmi dobrou pﬁíleÏitost dokonãit
rÛst, aniÏ by je zatûÏovala produkce mléka pro tele. I zde je
praktikováno intenzivní krmení
v prÛbûhu odchovu, coÏ dovoluje
jalovice pﬁipou‰tût tak, Ïe se vûk
pﬁi prvním otelení se tu pohybuje
na hranici 27 mûsícÛ. Chovatel
pro zaji‰tûní reprodukce vyuÏívá
hlavnû inseminaci a v pﬁípadû nejlep‰ích plemenic vyuÏívá embryotransfer. PrÛmûrnû získá 3,5

telete na krávu (jak jsme zmiÀovali v˘‰e, není to ani tak proto, Ïe
by krávy více telat nedaly, ale kvÛli
cenû za jateãnou krávu, kdy je pro
chovatele lépe mít velmi dobﬁe
zpenûÏenou krávu, neÏ prÛmûrné
tele a podprÛmûrnû zpenûÏenou
krávu) – nejlep‰í plemenice jsou
vyuÏívány jako dárkynû embryí.
Celkem chovatelé hospodaﬁí na
150 ha travních porostÛ, na 10 ha
pûstují obilniny a na 30 ha kukuﬁici. Telata dostávají v prvních
dnech mlezivo a mléko od matek
nebo od hol‰t˘nek, pak postupnû
pﬁechází na krmení koncentrovanou smûsí (starterem). Telata,
která zÛstávají u sv˘ch matek jsou
v prÛbûhu pastevního období,
které je díky pﬁírodním podmínkám o nûkolik t˘dnÛ del‰í neÏ
v âesku, s matkami na pastvû. Ve
vûku od 9 do 15 mûsícÛ jsou mladá
zvíﬁata krmena stejnou smûsnou
krmnou dávkou jako hol‰t˘nky
(senáÏ, siláÏ, koncentráty), od 15
mûsícÛ dostávají krom senáÏe
a siláÏe, navíc krmnou smûs obsahující sóju, obilniny a cukrovarské
ﬁízky. Vût‰ina jaloviãek zÛstává
v chovu, ãást b˘ãkÛ je urãena
k prodeji do plemenitby (ti nejlep‰í putují na odchovnu) a ãást
jich je urãena k v˘krmu.
De La Béole
Do tﬁetice jsme nav‰tívili farmu
De La Béole pana Jean-Marie Wilmeta v Namuru. Po vﬁelém pﬁivítání se omluvil, Ïe budeme tro‰ku
chvátat, protoÏe odpoledne dûlají
siláÏe – ale ve skuteãnosti nám
vûnoval spoustu ãasu a Ïádn˘
spûch se neprojevil. Chovatel
hospodaﬁí na 100 ha (65 ha travní
porosty, 35 ha obilniny a kukuﬁice,
5 ha cukrovka, 5 ha fazolí). Na
farmû jsou chována dvû stáda – 40
hol‰t˘nek a 160 krav belgického
modrobílého plemene, které jsou
v‰echny zapsány v plemenné
knize (celkem mají 400 belgiãákÛ).
Chov je ﬁízen tak, aby se vûk pﬁi
prvním otelení pohyboval kolem
25 mûsícÛ a od kaÏdé krávy je
snaha získat 2–4 telata. Po druhém
teleti chovatel krávy selektuje –
nejhor‰í jsou dokrmeny na jatka,
prÛmûrné jsou je‰tû jednou
zapu‰tûny (na jatka jdou po tﬁetím
teleti, kdy se na jatkách dostane
je‰tû velmi dobrá cena) a od nej-

❒ Mladí býčci na odchovně v Ciney
(foto: Anna Marcinková)

lep‰ích krav je snaha získat 4–5
telat, pﬁípadnû je zaãne vyuÏívat
jako dárkynû embryí (pﬁíjemkynûmi jsou hol‰t˘nské jalovice).
Reprodukci chovatel zaji‰Èuje
pﬁeváÏnû inseminací – inseminuje
od pÛlky listopadu do konce
dubna, pak jdou krávy na pastvu
a tehdy je k nim pﬁidán b˘k, aby
doskoãil zbylé kusy. SnaÏí se, aby
pﬁes léto (ãerven-srpen) netelili.
Jalovice jsou poprvé inseminovány ve vûku 14–15 mûsícÛ, kdyÏ
jejich hmotnost dosáhne cca
400 kg. Chovatel ﬁekl, Ïe pokud se
jalovice dokáÏe naÏrat a narÛst,
tak zvládne i bﬁezost. KdyÏ se blíÏí
termín porodu, tak jsou plemenice umístûny ve stáji, kde je chovatel veãer kontroluje a u tûch,
které mají dûloÏní krãek dostateãnû otevﬁen je proveden císaﬁsk˘ ﬁez. Jinak chodí kontrolovat
zvíﬁata je‰tû kolem 11 hodiny
veãer a je-li to nutné „odrodí“ je.
Neriskuje ztrátu telete nebo
matky pﬁi „normálním porodu“.
Telata po narození oddûluje od
matek (pﬁiãemÏ se snaÏí, aby byla
napojena mlezivem od vlastních
matek). Mlezivo k napojení telat
pouÏívá jak od belgiãanek, tak od
hol‰t˘nek – má zamraÏenou
zásobu, aby v pﬁípadû potﬁeby
mohl tele bez problémÛ vãas
mlezivem napojit.

❒ Na farmě De la Béole jsou krávy
chovány na pastvě
(foto: Anna Marcinková)
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Na tomto chovu jsme také
vidûli skupinu krav, se kter˘mi se
chovatel úãastnil v˘stav. Jednalo
se o velmi pûkné kusy, které prezentovaly nejen v˘born˘ rámec,
ale také velmi pûkné osvalení
a utváﬁení konãetin.

❒ Skupina cestovatelů před odchovnou
belgických modrobílých plemenných býků
(foto: Anna Marcinková)

Do tﬁí t˘dnÛ jsou telata umístûna v individuálních kotcích
a pak jdou do skupin. Telata jsou
do vûku 58 dní napájena 2x dennû
po 2 litrech mléka (cca po t˘dnu
je jim nabídnut starter), pak zaãnou dostávat 4 litry mléka jednou
dennû, a kdyÏ telata pﬁijímají starter, tak mnoÏství mléka postupnû
sniÏuje. Jakmile telata spotﬁebují
3 kg starteru, jsou odstavena.
Pokud jde o krmnou dávku krav,
tak pﬁes léto je zaji‰tûna pastvou,
zimní krmení tvoﬁí ze 75 % senáÏ
a kukuﬁiãná siláÏ, jalovice mají do 18
mûsícÛ pﬁidáno asi 1,5 kg bílkovinného koncentrátu s 19 % bílkovin.
Postupn˘ a plynul˘ pﬁechod mezi
rÛzn˘mi krmn˘mi dávkami se tu
nepraktikuje – krávy z pastvy jdou
do porodny, kde dostanou zcela
odli‰nou krmnou dávku. Na dotaz
na problémy pﬁi zmûnû krmení,
chovatel udivenû zdvihl oboãí –
proã by mûly mít nûjak˘ problém,
to se pﬁece belgiãanek net˘ká. Pravou je, Ïe krávy ani na pastvinû ani
ve stáji nevykazovaly sebemen‰í
problémy – byly ãilé, pozorné
a Ïravé. Inu, asi jim nikdy nevyprávûli o nálevnících v bachoru.
B˘ci dostávají kukuﬁiãnou siláÏ
a koncentrát s 26 % bílkovin s dávkováním 1 kg koncentrátu na 100
kg Ïivé hmotnosti (limit je 5 kg
koncentrátu). Tímto zpÛsobem
jsou b˘ãci krmeni do 14 mûsícÛ.
Ve vûku 14 mûsícÛ jsou selektováni – buì jsou pÛjdou do v˘krmu
(dojde zmûna koncentrátu na
v˘krmov˘) nebo do plemenitby
(a zÛstávají na stejném krmení).
Ve vûku 18–19 mûsícÛ je v˘krm
ukonãen a b˘ci jsou na jatka (480
kg JUT). V‰echny jalovice jsou
urãeny pro obnovu stáda, 25 %
b˘kÛ je vybíráno do plemenitby
a 75 % b˘kÛ je urãeno na jatka.
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Odchovna plemenn˘ch b˘kÛ
a inseminaãní stanice
Do odchovny plemenn˘ch b˘kÛ
jsou naskladÀováni b˘ãci od jednoho t˘dne do pûti mûsícÛ vûku,
aby byli odchováni a testováni na
vlastní uÏitkovost. KaÏdé zvíﬁe
musí mít v poﬁádku zdravotní
zkou‰ky. Pﬁed vstupem na odchovnu musí b˘t negativní na IBR, pak
zaãne stanice testovat dal‰í choroby (napﬁ. brucelozu, leukózu,
TBC, paratuberkulózu) – v prÛbûhu prvních dvou mûsícÛ v karanténû jsou u kaÏdého b˘ãka provedeny tﬁikrát v‰echny potﬁebné
zdravotní zkou‰ky. Pokud by se
v té dobû objevilo ve skupinû
pozitivní zvíﬁe, tak je toto vyﬁazeno a celá skupina je opût testována. Zdravotní zkou‰ky jsou také
provádûny po celou dobu odchovu v pravideln˘ch intervalech.
Podle toho, v jakém vûku b˘ãek
na stanici pﬁichází, musí chovatel
zaplatit za odchov. V pﬁípadû, Ïe
dá chovatel b˘ãka na odchovnu
ve vûku jednoho t˘dne, pak za
odchov do 13 mûsícÛ zaplatí 1500
euro (pokud je b˘ãek na
odchovnû krat‰í dobu, pak chovatel zaplatí pomûrnou ãástku
podle poãtu krmn˘ch dnÛ) –
v této cenû jsou zahrnuty
v‰echny zdravotní zkou‰ky provádûné na stanici. V prÛbûhu testu,
kter˘ zaãíná v sedmi mûsících
vûku b˘ãka a pﬁed jehoÏ zahájením jsou b˘ãci pﬁedselektováni na
základû hodnocení zevnûj‰ku,
jsou sledovány nejen pﬁírÛstky,
ale také spotﬁeba krmiva a kvalita
v˘voje zevnûj‰ku. B˘ãci jsou
v prÛbûhu testu krmeni koncentrovanou smûsí, jejíÏ mnoÏství je
sledováno a vyhodnocováno.
KaÏdé dva t˘dny jsou b˘ãci ve
vûku od 9 do 11 mûsícÛ váÏeni
a mnoÏství krmiva je upravováno
podle pﬁírÛstkÛ. Po ukonãení
odchovu jsou v˘sledky z testu
vyhodnoceny a komise, jejíÏ sloÏení se kaÏdé tﬁi roky mûní, delegovaná plemennou knihou a slo-

Ïená ze zástupcÛ chovatelÛ a pracovníkÛ plemenné knihy provede
u b˘ãka bonitaci. Pﬁed tím neÏ je
b˘ãek nabídnut v aukci je také
kontrolována jeho schopnost
dávat sperma a kvalita – pokud by
se objevil problém, tak b˘ãek do
aukce nejde. B˘ãek, kter˘ úspû‰nû absolvuje odchov, následnou
klasifikaci a kontrolu spermatu, je
nabídnut v aukci – vyvolávací cena
zaãíná na 2500 euro, pﬁiãemÏ prÛmûrná prodejní cena se pohybuje
kolem 4500 euro.
Kromû odchovny jsme nav‰tívili
také inseminaãní stanice spoleãnosti BBG v Ciney a Wavre. Oba
objekty se sobû velmi podobají.
Prosklen˘m oknem z ochozu je
moÏné nahlédnout do pﬁipou‰tûdla nebo do laboratoﬁe a ustájené b˘ky je moÏné si prohlédnout pﬁi procházce prosklen˘m
koridorem. V‰ichni noví b˘ci, kteﬁí
mají jít na inseminaãní stanici,
jsou testováni na nositelství
sedmi genetick˘ch vad, aby se
v inseminaci vyuÏívali v maximální
míﬁe negativní plemeníci. Tím lze
v˘raznû sníÏit v˘skyt „‰patn˘ch
genÛ“ v populaci ãistokrevn˘ch
belgick˘ch zvíﬁat.
TrÏnice v Ciney
âást na‰eho programu byla
vûnována i náv‰tûvû trÏnice, kde
se prodává skot urãen˘ pro v˘krm
nebo na poráÏku. Mûsto Ciney má
v poﬁádání trhÛ hospodáﬁsk˘ch
zvíﬁat dlouholetou tradici – uÏ od
osmého století se zde scházeli
chovatelé, aby svá zvíﬁata nabídli
kupcÛm a témûﬁ dvû tﬁetiny zvíﬁat, která jsou nabízena k prodeji
na veﬁejn˘ch trzích, jsou zobchodovány právû na trhu v Ciney.
Dvoukﬁídlá budova trÏnice s prostorem cca 16 tisíc metrÛ ãtvereãních, 88 rampami pro vykládku

❒ Pohled do velké haly tržnice v Ciney
(foto: Oldřich Rozsévač)

❒ Krávy, se kterými byl chovatel
Jean-Marie Wilmet na výstavě
(foto: Anna Marcinková)

a nakládku zvíﬁat a témûﬁ tﬁemi
kilometry v˘vazi‰È pro zvíﬁata,
vãetnû pﬁilehlého velkého parkovi‰tû byla vybudována v roce 1985
na pozemku o rozloze zhruba
26 ha. KaÏd˘ ãtvrteãní veãer (po
22. hodinû, ale do areálu trÏnice
jsou vpu‰tûni aÏ po pÛlnoci) se
sem sjedou chovatelé z celé Belgie s dobytkem urãen˘m k prodeji (asi 200 náklaìákÛ a v prÛmûru 3000 zvíﬁat), aby ho od
páteãního od rána mohli nabídnout pﬁítomn˘m kupcÛm. Malá
hala se otevírá v ‰est hodin ráno
a velká o hodinu pozdûji.
V nabídce b˘vají jak telata a mladé
kusy, tak i vykrmená nebo tﬁeba
i vyﬁazená zvíﬁata. Ne kaÏd˘ chovatel má moÏnost mladé nebo
vyﬁazené kusy vykrmit do jateãné
hmotnosti, a tak se tu sjíÏdûjí pracovníci jatek a v˘krmen, aby si
vybrali to, co jim bude nejvíce
vyhovovat. Prodávají se tu nejen
rÛzné kategorie, ale také rÛzná
plemena skotu – i kdyÏ pﬁeváÏnou
vût‰inu z tûch zhruba tﬁech tisícovek kusÛ tvoﬁí zástupci belgického modrobílého plemene – inu,
co jiného by se v Belgii na trhu
s jateãn˘m dobytkem dalo ãekat.
Pﬁi prodeji a nákupu pﬁichází na
ﬁadu smlouvání o cenû – chovatel
musí vûdût za kolik chce prodat
a nákupãí za kolik chce nakoupit,
pak se dohadují a pokud nejsou
jejich pﬁedstavy pﬁespﬁíli‰ odli‰né,
tak se dovedou dopracovat
k ãástce, pﬁi které jsou oba spokojeni. Jakmile je obchod sjednán
mÛÏe jít dobytek pﬁes váhu na
vÛz. Náv‰tûvníci si musí pﬁi procházení halou dávat pozor nejen
na to, aby do nûãeho malého ne‰lápli, ale také na to, aby nûco vût‰ího ne‰láplo na nû. Tak se stalo,
Ïe jsme museli nakvap z cesty
uh˘bat ponûkud temperamentnûj‰ímu hol‰t˘nskému b˘kovi,
kter˘ se rozhodl, Ïe se mu na vÛz

nechce. To belgiãtí modrobílí b˘ci
se pohybovali o poznání rozváÏnûji. Proto musí mít belgiãtí
nákupãí nejen pﬁehled o kvalitû
a cenû zvíﬁat, ale také v˘bornou
kondici – coÏ osvûdãili, kdyÏ
„uprchlíka“ hnali zase pﬁes celou
tu dlouhou halu zpût a v poklusu
je‰tû stihli s úsmûvem zamávat
a podûkovat ustupujícím pﬁihlíÏejícím. Inu, jin˘ kraj, jin˘ mrav.
Jatka v Ciney
Program na‰í cesty po Belgii
nás zavedl i na místo „velkého
finále“ – mûli jsme moÏnost nav‰tívit jatka v Ciney. Tato jatka jsou
v soukromém vlastnictví a zhruba
60 procent zvíﬁat, která jsou zde
poráÏena, je vykoupeno pﬁímo
majiteli jatek a následnû jejich
maso prodáno, zãásti napﬁ. v pﬁilehlé „podnikové prodejnû“. Zb˘vajících 40 procent tvoﬁí poráÏky
pro ty, kteﬁí si maso následnû
odvezou a sami finalizují. PoráÏecí linka ani chladící místnosti se
nikterak neli‰í od jin˘ch jatek.
Pravda, jateãná tûla belgick˘ch
modrobíl˘ch b˘kÛ, jalovic a krav
vypadala i na háku vskutku impozantnû a nebylo jednoduché je
vmûstnat do objektivu. A je‰tû
jedna místnost celkem zaujala,
a to byl chladicí box, kde byly pﬁipraveny „balíãky“ pro konkrétní
zákazníky – napﬁ. ﬁeznictví a restaurace, které jen ãekaly na to, aÏ
bude ten správn˘ ãas je vyexpedovat. Vidûli jsme i dal‰í zajímavost: na tûchto jatkách je roãnû
upraveno cca 80 tun zvûﬁiny
(ãerné a vysoké).
RÛzné ceny „jednotného“ trhu
Jednou z otázek, která nás
velmi zajímala, byla cena, za kterou chovatelé prodávají jateãn˘
skot. Dozvûdûli jsme se, Ïe nyní
se situace ponûkud zlep‰ila, protoÏe dostávají nûco pﬁes 3 eura za
kilogram v Ïivém…
Jak praví parafráze starého
Ïidovského vtipu: Mezi prodejem
za 1,5 eura nebo za 3 eura je „jen“
jedenapÛl eura rozdíl. Nám se ale
ten rozdíl zdál více neÏ znateln˘.
Dostávat za srovnatelné zboÏí
polovic neÏ jinde na „jednotném“
evropském trhu vypadá jako
ponûkud diskriminující – zejména,
kdyÏ si uvûdomíme velikost do-

❒ Jatečná těla belgických modrobílých
býků na jatkách v Ciney
(foto: Anna Marcinková)

tací star˘ch zemí EU ve srovnání
a na‰imi a kdyÏ jsou nám ze v‰ech
médií pﬁedkládány informace
o tom, jak je nutné u nás zdraÏit,
protoÏe „na západû“ platí za
urãité sluÏby, zboÏí ãi komodity
podstatnû víc neÏ u nás (to Ïe
také podstatnû víc dostávají
nejen na nákupních cenách uÏ
média vût‰inou, kdo ví proã,
„taktnû“ mlãí). Pﬁi vstupu do EU
byly v‰ude hlásány v˘hody jednotného trhu, ale kdyÏ po létech
máme moÏnost vidût v˘sledky té
proklamované jednotnosti, dostává nejen ãesk˘ sedlák chuÈ táhnout na Brusel, i kdyÏ efektivnûj‰í
by moÏná bylo udûlat na domácí
nákupãí dlouh˘ nos a odvézt zvíﬁata tam, kde dají víc, nebo se
navzdory sloÏit˘m podmínkám
snaÏit dotáhnout do konce zhodnocení své produkce a dopravit ji
bez celé ﬁady pﬁekupníkÛ pﬁímo
(nebo aspoÀ co nejblíÏe) ke spotﬁebiteli.
Program, kter˘ se podaﬁilo
poskládat do tûch tﬁech podzimních dnÛ, byl skuteãnû rozmanit˘
a nabit˘. Chovatelé mûli pﬁíleÏitost získat spoustu nov˘ch informací a pﬁípadnû i inspiraci pro
dal‰í postup ve svém vlastním
chovu. Pﬁejme jim úspûch v dal‰ím podnikání a co nejménû pﬁekáÏek na cestû k vysnûnému
modrobílému cíli.
Anna Marcinková,
Ota Beran, Pavel Kozák
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