❒ Početná dánská skupina navštívila
jako první Statek Kašperské hory
(foto: Michaela Jelínková)

v Horním Slavkovû a pojedeme do
LeÏnice na farmu pana Franti‰ka
Bartonû.

Ale... Ráno do‰lo k mírnému
(asi 1,5 hod) zpoÏdûní...
A pﬁi pﬁíjezdu k BartoÀov˘m
zaãalo pr‰et. MoÏná víc lilo, neÏ
pr‰elo. Prostû smÛla. Proto jsme
s radostí uvítali moÏnost posadit
se do klubovny u BartoÀov˘ch,
obãerstvit se a podívat se na prezentaci o farmû, kterou mûli BartoÀovi zpracovanou. Tak dán‰tí
hosté vidûli pûknû „v suchu“, jak
se co na této farmû dûlá, jak
vypadá zimovi‰tû a proã jsou

nainstalované kamery. Velk˘ ohlas
mûla i novû nainstalovaná fotovoltaická elektrárniãka na stﬁe‰e
zimovi‰tû. Dopoledne nám uteklo
velmi pﬁíjemn˘m povídáním a ãas
utíkal tak rychle, Ïe na‰i hosté
uznali, Ïe se radûji je‰tû v klidu
a jiÏ bez de‰tû podívají na farmu
manÏelÛ BartoÀov˘ch a plánovanou odpolední náv‰tûvu hlavního
mûsta Prahy nechají na jindy.
MÛÏeme se tedy snad tû‰it, Ïe
tato jejich náv‰tûva nebyla
poslední.
Rozhodnû by v‰ak mûla vstoupit do historie, protoÏe po akcích
na mezinárodní úrovni, kter˘ch
se úãastní chovatelé plemen
aberdeen angus a charolais, se
jedná o dal‰í velkou propagaci
ãeského chovatelství. VÏdyÈ na‰i
republiku nav‰tívilo 40 (!) chovatelÛ ze zemû, kterou já osobnû
(a doufám, Ïe nejsem sama) povaÏuji za evropskou chovatelskou
‰piãku. A aÈ si ﬁíká, kdo chce a kde
chce, dánská genetika na‰i simentálskou populaci posunula mnohem dále, neÏ jsme byli napﬁíklad
pﬁed 10ti lety. Tuto náv‰tûvu

povaÏujme za velkou událost a za
uznání práce v‰ech na‰ich chovatelÛ, tedy nejen tûch, které stihla
tato delegace nav‰tívit.
Obrovsk˘ dík patﬁí v‰em, kteﬁí
nám pomáhali s organizací exkurze, tj. managementu Statku
Ka‰perské Hory s. r. o. (ing. Jaroslav Kratochvíl, Michaela Jelínková) a vedení mûsta, panu Franti‰ku Koláﬁovi a celé jeho rodinû,
manÏelÛm AlÏbûtû a Franti‰ku
BartoÀov˘m, ing. Lumíru Dvorskému a vedení firmy Jihoãesk˘
chovatel a.s., která nám umoÏnila
akci uskuteãnit.
Dán‰tí pﬁátelé dostali na v‰ech
farmách propagaãní materiály
a reklamní pﬁedmûty a odjíÏdûli
plni kladn˘ch dojmÛ. To, Ïe i pro
nû byla tato náv‰tûva inspirující,
jsme se pﬁesvûdãili pﬁi na‰í
následné ﬁíjnové náv‰tûvû, kdy
jsme o v‰em znovu diskutovali.
Vûﬁme tedy, Ïe se nejednalo
o náv‰tûvu poslední, a Ïe pﬁí‰tû
bude více ãasu a lep‰í poãasí, abychom mohli ukázat i farmy
dal‰ích chovatelÛ.
Je‰tû jednou díky v‰em!

Belgické modrobílé bez problémÛ s porody –
fantazie nebo budoucnost?
Vûda je motorem pokroku,
nebo by alespoÀ mûla b˘t.
A nejedná se pouze o základní
v˘zkum, ale hlavnû o jeho aplikaci
v praxi. A právû genetika je vûdou,
která se vyvíjí a postupuje stále
rychleji. Zvlá‰tû ta v nejmodernûji
stﬁiÏeném molekulárnû genetickém hávu. O tom, ãím se chystá
pomáhat chovatelÛm, se doãtete
v následujících ﬁádcích.
Vûda jiÏ odhalila nejedno tajemství, a kdo se snad domnívá, Ïe
toho jiÏ mnoho nemÛÏe b˘t
vyzkoumáno, tak je na velikém
omylu. Stále je a v budoucnosti
urãitû bude nepﬁeberné mnoÏství
otázek, na které ãlovûk chce nebo
dokonce potﬁebuje znát odpovûdi. Pﬁi chovu skotu a dal‰ích
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat se stále
objevují nové problémy a na to
navazující snahy o nalezení cest
k jejich odstranûní. Stále ãastûji se
vûdci vydávají zkoumat genetic-

kou informaci – o pﬁeãtení
genomu skotu jsme se jiÏ dozvûdûli, ale samotn˘m pﬁeãtením
genomu to rozhodnû nekonãí.
Existuje je‰tû velká spousta bíl˘ch
míst v lidském poznání. V tomto
konkrétním pﬁípadû spí‰e neznám˘ch (nûkdo by tﬁeba pouÏil
slova temn˘ch) zákoutí smyãek
deoxyribonukleové kyseliny smotan˘ch v chromozomech skryt˘ch uvnitﬁ jader bunûk skotu.
Mnohá z tûchto tajemství bude
tﬁeba prozkoumat a odhalit úãel,
zákonitosti fungování a principy
spolupráce jednotliv˘ch ãástí
genomu.
Zkoumání genetického zaloÏení
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat kráãí mílov˘mi kroky stále vpﬁed a snaÏí se
sv˘mi v˘sledky pﬁispût k snadnûj‰ímu rozhodování chovatelÛ a ‰lechtitelÛ a v koneãném v˘sledku
k mnohem vût‰í efektivitû ‰lechtitelsk˘ch programÛ. AÈ uÏ jde
o pﬁedpovídání moÏné budoucí

uÏitkovosti daného jedince nebo
na druhé stranû tﬁeba odhalování
jeho náchylnosti k metabolick˘m
problémÛm, ãi predispozici k jin˘m zdravotním problémÛm,
které více ãi ménû ohroÏují uÏitkovost nebo dokonce Ïivot postiÏeného jedince.
V nedávné minulosti bylo
obrovského pokroku v odhalování genetick˘ch vad dosaÏeno
právû u belgického modrobílého
plemene. O velikosti tohoto
pokroku jasnû svûdãí skuteãnost,
Ïe právû u tohoto plemene bylo
bûhem nûkolika málo posledních
let odhaleno celkem sedm genov˘ch defektÛ, jejichÏ pÛsobení má
za následek nejen pokles úrovnû
uÏitkov˘ch vlastností postiÏeného jedince, ale v mnoha pﬁípadech i jeho smrt (o nûkter˘ch
defektech jste jiÏ mûli moÏnost
ve Zpravodaji ãíst). Právû takové
genové defekty mají vzhledem ke
svému snadnému zpÛsobu pﬁe-
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nosu v˘znamn˘ vliv na ekonomiku ãistokrevného chovu tohoto plemene nejen v Belgii. KdyÏ
jsme se pﬁi náv‰tûvû jednoho belgického chovatele mimo jiné
dostali také do debaty o genetick˘ch vadách a v˘znamu jejich
poznání pro praktického chovatele, tak jsme se dozvûdûli, Ïe
díky vyﬁazení b˘kÛ pﬁená‰ejících
genetické vady z pﬁipaﬁovacího
plánu dokázal on sám na své
farmû v˘raznû sníÏit mortalitu
telat. Díky poznání formy a zpÛsobu pﬁenosu a v˘voji testÛ na
odhalení pﬁena‰eãÛ lze relativnû
snadno v˘skyt tûchto vad v populaci minimalizovat.
Na‰tûstí se pro negativní projev
vût‰iny genetick˘ch postiÏení
musí sejít recesivnû homozygotní
kombinace alel, takÏe v pﬁípadû
uÏitkového kﬁíÏení se problémy
na jedinci nemají pﬁíli‰ ‰ancí projevit. Ale kdo ví, jak dlouho se na
to bude moÏné spolehnout. Není
to aÏ tak dlouho, co bylo zdvojené osvalení nebo bezrohost
„v˘sadou“ jen nûkter˘ch plemen.
A tak jako bylo objeveno dvojí
osvalení u plemene charolaise
a dal‰ích masn˘ch plemen nebo
se vyuÏívá objevení genÛ pro bezrohost u hol‰t˘na, limousina
a dal‰ích plemen, kde absence
rohÛ rozhodnû nebyla pÛvodním
plemenn˘m znakem, tak by
moÏná mohlo dojít k odhalení
i dal‰ích genov˘ch odchylek,
které se v souãasnosti vyskytují

pouze u nûkter˘ch plemen,
i u plemen dal‰ích. A to uÏ by
v sobû skr˘valo nebezpeãí nepﬁíli‰
dobﬁe odhadnuteln˘ch negativních následkÛ tﬁebas i pﬁi uÏitkovém kﬁíÏení.
Lze ﬁe‰it problematické porody
u „belgiãákÛ“?
Odpovûì na tuto otázku by
mohl pﬁinést projekt, na kterém
se podílí Nizozemsk˘ chovatelsk˘
svaz, univerzita ve Wageningenu
a Nizozemské ministerstvo zemûdûlství. Známou skuteãností je, Ïe
u belgického modrobílého plemene existuje „genetická vada“,
která dala vzniknout právû jeho
charakteristickému plemennému
znaku. Díky „vadnému genu“
kódujícímu bílkovinu zvanou
myostatin brzdící v urãité fázi
v˘voje jedince nárÛst svalové
tkánû, dochází u tohoto plemene
k v˘vinu dvojitého osvalení (tzv.
double muscling). Tento jev
s sebou pﬁiná‰í nejenom enormní
osvalení a s ním související
vpravdû mimoﬁádnou produkci
kvalitního hovûzího masa, ale
zároveÀ s sebou pﬁiná‰í i rÛzné
funkãní problémy. Tím snad nejznámûj‰ím problémem je nutnost
„rodit“ telata císaﬁsk˘m ﬁezem –
na vût‰inû farem je tak pﬁivedeno
na svût sto procent telat.
Na druhé stranû je dÛleÏité pﬁipomenout (jak jsme zjistili, tak to
je‰tû není zcela zaÏitá informace),
Ïe císaﬁsk˘ ﬁeÏ je obvykle nutné

❒ Pokud půjdou do inseminace pouze býci nepřenášející genetické vady, podaří se
jejich výskyt a projevy v populaci minimalizovat (zdroj: internet)
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❒ Budou takové jizvy u „belgičanek“
minulostí? (foto: Kamil Malát)

provádût pouze v pﬁípadû ãistokrevn˘ch
plemenic,
jejichÏ
nadmûrné osvalení zádí pﬁispívá
k hor‰í prÛchodnosti porodních
cest. Pokud je ale matkou telete
zdravá a normálnû vyvinutá kráva
ãi jalovice jiného plemene
a pouze otcem telete belgick˘
modrobíl˘ b˘k nevyskytují se
komplikované porody o nic více
neÏ u ostatních plemen. ZpenûÏitelnost takov˘ch kﬁíÏencÛ se
obvykle pohybuje v odli‰n˘ch
cenov˘ch relacích, takÏe uÏitkové
kﬁíÏení s „belgiãákem“ vyuÏívá
ﬁada chovatelÛ hol‰t˘nsk˘ch krav,
kteﬁí zrovna nebojují o kaÏdou
jalovici do obratu stáda.
Belgie a zbytek svûta…
JenÏe ne v‰ichni chovatelé
chtûjí produkovat kﬁíÏence, a ne
v‰ichni chovatelé ãistokrevn˘ch
„belgiãákÛ“ jsou ochotni se smíﬁit
s nutností chirurgick˘ch „porodÛ“. A tak v nûkter˘ch zemích
Evropy (napﬁ. ve Velké Británii ãi
Dánsku) zaãali ‰lechtitelé klást
dÛraz na zv˘‰ení v˘skytu spontánních porodÛ i v pﬁípadû ãistokrevn˘ch plemenic. BohuÏel, jejich
snaha jde ãasto na úkor masné
produkce (podobnû jako u jin˘ch
plemen ubylo uÏitku, kdyÏ se
zaãalo „‰lechtit“ na bezrohost),
kvÛli které je toto plemeno tak
oblíbeno a díky které jsou
zejména belgiãtí chovatelé s císaﬁsk˘mi ﬁezy smíﬁeni. Aãkoliv jde
bezesporu o nefyziologick˘ zásah
do organismu zvíﬁete, tak ekono-

mické v˘sledky, kter˘ch jsou chovatelé schopni díky tomuto plemeni dosáhnout, jim za tu
námahu a náklady navíc stojí.
Ale není to tak dlouho, co se
nûkteﬁí chovatelé v Belgii shodli
na tom, Ïe by vÛbec nebylo
‰patné, kdyby se jejich národní
plemeno dokázalo otelit samo
i v ãistokrevné podobû (aniÏ by
museli obûtovat v˘razné osvalení). Díky tomu by se totiÏ toto
plemeno mohlo v˘raznûji roz‰íﬁit
i do dal‰ích zemí, jejichÏ chovatelé nejsou ochotni akceptovat
„belgick˘ zpÛsob telení“.
Kudy mÛÏe vést cesta
k snadn˘m porodÛm?
Pravdou je, Ïe v dÛsledku takﬁka stoprocentního vyuÏívání
císaﬁsk˘ch ﬁezÛ nevûnovali chovatelé a ‰lechtitelé tohoto plemene
takﬁka Ïádnou pozornost utváﬁení zádí (samozﬁejmû s jedinou
v˘jimkou, a tou je v˘vin osvalení).
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe
krom velikosti telete a síly jeho
kostry mají rozmûry a utváﬁení
pánve matky na prÛbûh porodu
znaãn˘ vliv. A to je právû ta
základní my‰lenka, na jejímÏ
základû vznikl v Nizozemsku projekt, jehoÏ cílem je dosáhnout do
roku 2020 sníÏení ãetnosti porodÛ
veden˘ch císaﬁsk˘m ﬁezem na
padesát procent.
Velk˘ podíl na tomto projektu
má univerzita ve Wageningenu,
která uãinila první kroky na cestû
genetického pokroku k snadnûj‰ím porodÛm. Metodika tohoto
‰lechtitelského projektu je zaloÏena na v˘bûru zvíﬁat podle vnitﬁních rozmûrÛ pánve, protoÏe
bylo objeveno, Ïe od urãit˘ch
rozmûrÛ ‰ance na schopnost pﬁirozeného otelení v˘raznû stoupá.
Koeficient dûdivosti vybran˘ch
rozmûrÛ je navíc pomûrnû vysok˘
(0,65), takÏe by nemûl b˘t velk˘
problém vést naznaãen˘m smûrem efektivní selekci se zárukou
celkem rychlé odezvy. To s sebou
pﬁinese dal‰í akceleraci genetického pokroku, protoÏe uÏ pﬁi
nárÛstu
podílu
pﬁirozen˘ch
porodÛ z deseti na dvacet procent bude moÏné odhadovat pro
tuto vlastnost dostateãnû spolehlivé plemenné hodnoty. Pokud
budou chovatelé dostateãnû

motivováni k dÛsledné spolupráci
pﬁi v˘bûru a vyuÏití tûch správn˘ch zvíﬁat, tak se mÛÏe podaﬁit
stanoveného cíle dosáhnout.
Genomická selekce
je budoucnost
Ale abychom se nevûnovali
pouze problémÛm, na které se
díky vûdeck˘m pracím pﬁichází
nebo se jejich prostﬁednictvím
hledá cesta k nápravû, tak zmíníme i v˘zkum smûﬁující mimo
oblast genetick˘ch vad. V˘zkumníci se totiÏ na celém svûtû zab˘vají celou ‰kálou projektÛ. Jedním
z nich je vyuÏití genomick˘ch anal˘z u skotu. ·lechtitelé hol‰t˘na
(a nûkter˘ch dal‰ích plemen
s mléãnou produkcí) jiÏ mají nûjakou dobu k dispozici nástroje
zaloÏené na testování genomu
jednotliv˘ch zvíﬁat, díky kterému
mohou na základû v˘sledkÛ genotypizace odhadovat budoucí uÏitkovost mlad˘ch zvíﬁat, coÏ jim
sk˘tá moÏnost efektivnûji ﬁídit
‰lechtitelsk˘ program a dosahovat genetického pokroku rychleji,
neÏ pﬁi tradiãním odhadu plemenn˘ch hodnot na základû v˘sledkÛ
z testaãního pﬁipaﬁování.
Genomická selekce u masn˘ch
plemen
VyuÏití genomické selekce zaloÏené na anal˘ze DNA jiÏ nebude
v˘sadou pouze dojn˘ch plemen.
Francouzská organizace Limousine Sélection se ujala pozice lídra
v zavádûní genomické selekce do
‰lechtûní masného skotu a v ãervnu 2010 vznikla biotechnologická
spoleãnost IngenomiX, jejímÏ úkolem bude, napﬁíklad ve spolupráci
s univerzitou v Limoges, v˘voj
spolehlivého nástroje pro zv˘‰ení
efektivnosti ‰lechtitelského programu plemene limousin, zaloÏeného na vyhodnocení genetického potenciálu jednotliv˘ch zvíﬁat jiÏ v raném vûku. Spoleãnost
IngenomiX zamûﬁí v první ﬁadû
svou pozornost na plemeno
limousin, ale pozdûji se dozajista
naskytne
moÏnost
roz‰íﬁení
pÛsobnosti na dal‰í plemena
z domácích i zahraniãních populací. Firma se vehementnû pustila
do anal˘z. Pro v˘voj nové metody
je tím nejdÛleÏitûj‰ím úkolem získat vzorky DNA od dostateãného

❒ S genomickými informacemi by měl
být výběr snazší a cesta k dosažení
šlechtitelského cíle přímější
a rychlejší (foto: Anna Marcinková)

poãtu jedincÛ se znám˘mi uÏitkov˘mi parametry a znám˘mi
pÛvody. Hned na poãátku se
povedlo získat 12 tisíc vzorkÛ DNA
od ãistokrevn˘ch limousinsk˘ch
zvíﬁat se znám˘mi plemenn˘mi
hodnotami, a uÏ jich bylo více neÏ
3000 analyzováno. První informace
z „DNA ãipu“, by mohly b˘t k dispozici jiÏ v lednu 2011 a mûly by
poskytnout více informací k prÛbûhu porodÛ, intenzitû rÛstu,
utváﬁení osvalení a v˘voji kostry,
díky kter˘m by mûlo b˘t moÏné
odhadnout genomické plemenné
hodnoty pro tyto vlastnosti jiÏ
u velmi mlad˘ch zvíﬁat. Podobnû,
jako je tomu dnes napﬁíklad u hol‰t˘nÛ, kdy jsou plemenáﬁsk˘mi
organizacemi vybíráni do ‰lechtitelského programu pouze b˘ãci,
jejichÏ genomické plemenné hodnoty odpovídají urãit˘m limitÛm –
díky tomu není nutné kupovat
nebo testovat v‰echny plné bratry
narozené po embryotransferu, ale
vybráni jsou pouze ti nejlep‰í.
Jak rychle a jak˘m zpÛsobem se
tyto informace odrazí do praktického ‰lechtûní masného skotu,
ukáÏe budoucnost, která pravdûpodobnû není nijak vzdálená. Ale
jiÏ dnes se dá pﬁedpovûdût, Ïe
získané informace urychlí a zefektivní cel˘ ‰lechtitelsk˘ proces
masného skotu. VyuÏívání nejnovûj‰ích poznatkÛ genomiky tak
nejspí‰ bude nutné vbrzku zaﬁadit do plánování a realizace ‰lechtitelsk˘ch programÛ, pokud
tedy chtûjí b˘t chovatelé a firmy
zab˘vající se TOP ‰lechtûním masného skotu úspû‰né. IngenomiX
jde vpﬁedu a pro‰lapuje cestu…
uvidíme, kdo je bude následovat.
Anna Marcinková, Ota Beran
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