Skupina ãesk˘ch chovatelÛ na v˘pravû v Belgii
Pokud by se podobn˘ ãlánek
o nákupu zvíﬁat v zahraniãí vûnoval jinému neÏ belgickému modrobílému plemeni, bylo by jej
v dne‰ní dobû zbyteãné vÛbec
sepisovat. V pﬁípadû tak málo
poãetného plemene jak˘m belgické modré u nás je, je to v‰ak
témûﬁ raritní záleÏitost a pozornost si tato událost, myslím,
zaslouÏí. Proto dovolte, abychom
se i s ostatními ãtenáﬁi podûlili
o tom, jak se skupina ãesk˘ch chovatelÛ vypravila do Belgie, aby zde
poprvé v novodobé historii nakoupila plemenná zvíﬁata do sv˘ch
chovÛ.
Plemeno belgické modré získává i v na‰í republice na oblibû,
a proto se nûkolik na‰ich chovatelÛ rozhodlo vypravit se do zemû
pÛvodu plemene, aby zde vybrali
nûkolik plemenn˘ch jalovic. Po
první „seznamovací“ náv‰tûvû,
která byla zrealizována loni na
podzim (reportáÏ z této cesty
jsme pﬁinesli ve zpravodaji 4/2010),
jsme se koncem ledna do Belgie
vypravili znovu, tentokráte v‰ak jiÏ
ryze obchodnû. Bûhem dvou
nároãn˘ch dní jsme nav‰tívili celkem sedm chovÛ, které se mohou
„chlubit“ statutem I4, coÏ pﬁeloÏeno do ãeské terminologie znamená IBR prost˘ chov. V na‰ich
podmínkách, kde probíhá národní
ozdravovací program od IBR a kdy
máme prost˘ch cca 60 % chovÛ by

se mohlo zdát, Ïe obdobnû by
tomu mohlo b˘t i v zemích
západní Evropy a Ïe poÏadavek na
v˘bûr zvíﬁat z I4 farem nebude
problémem. V pﬁípadû Belgie je
v‰ak opak pravdou. Zde je takto
certifikovan˘ch pouze asi 10 %
chovÛ, takÏe vybrat z nich farmy,
jeÏ nabízí plemenn˘ materiál, není
zase tak jednoduché.
Jako první jsme nav‰tívili znám˘
chov „Elevage de la Bocheroule“,
odkud pochází mnoho vynikajících
plemeníkÛ, kteﬁí se nesmazatelnû
zapsali do historie plemene. Za
v‰echny jmenujme napﬁ. b˘ky Lascar de la Boucheroule, Nomade de
la Boucheroule ãi u nás známého
Milana 3645 Boucheroule (ZBM224). Na této farmû bylo k vidûní
zhruba 250 kusÛ skotu, pﬁiãemÏ
o kvalitû zvíﬁat jsme se pﬁesvûdãili
ihned po vstupu na farmu, kde
náv‰tûvníky „vítala“ velká tabule
s fotkou vítûzky nûkolika národních v˘stav (Brusel, Tournai) – krávy
Merveille de la Bocheroule. Kvalita
je v‰ak drahá, a tak finanãní poÏadavky chovatele byly pro nás neakceptovatelná (8000 EUR za jednu
z bﬁezích jalovic je opravdu pﬁíli‰
mnoho), a proto jsme se posunuli
o nûkolik desítek kilometrÛ na
farmu „Elevage de Tohogne“. Tuto
farmu ve stejnojmenné vesnici
Tohogne vede se sv˘m otcem pan
Guy Gaillard. RovnûÏ i tento chov
patﬁí ke ‰piãce mezi belgick˘mi
farmami, a tak zde rozhodnû bylo
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z ãeho vybírat. Pro toho, komu zní
jméno farmy aspoÀ trochu povûdomû pﬁipomeÀme, Ïe z této
farmy pochází napﬁ. i u nás vyuÏívan˘ b˘k Artic de Tohogne (ZBM200), jehoÏ dávky byly v minulosti
do na‰í republiky dovezeny pro
úãely komerãního kﬁíÏení. Nejprve
jsme si prohlédli kolekci mlad˘ch
jalovic a poté i star‰ích, bﬁezích
jalovic. PﬁestoÏe nabízená zvíﬁata
byla velmi kvalitní, tak i ceny za nû
byly na pﬁijatelné úrovni. Proto se
pro nás stal tento chov favoritem
a ve finále jsme zde vybrali nejvût‰í
poãet zvíﬁat.
Dal‰ím nav‰tíven˘m chovem
byla farma „Elevage du Ronchy“
chovatele pana Edouarda Materne.
Tento chov nám byl sympatick˘
pﬁedev‰ím z dÛvodu, Ïe praktikuje
pro nás standardní chov masného
skotu, kter˘ v Belgii není zase aÏ
tak bûÏn˘ – tzn. sezónní telení
a následn˘ pastevní odchov telat
spoleãnû pod matkami. Na rozdíl
od mnoha jin˘ch chovatelÛ v celé
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Belgii, kteﬁí se soustﬁedí pﬁedev‰ím na kvalitu oslavení, tento farmáﬁ vûnoval velkou pozornost
pﬁedev‰ím funkãním znakÛm jako
je kvalita konãetin ãi utváﬁení
vemen matek. Zejména z tûchto
dÛvodÛ jsme na této farmû vybrali
dvû bﬁezí jalovice.
Posledním chovem, kter˘ jsem
ve stﬁedu nav‰tívili, aby farma
„Elevage de la Faussie“. JelikoÏ
majitel chovu pan Marc Wittry,
dnes jiÏ osmdesátilet˘ chovatel na
odpoãinku, stavy zvíﬁat postupnû
sniÏuje, neboÈ nemá komu farmu
pﬁedat dál, tajnû jsme doufali, Ïe
se nûjak˘ch kusÛ rád „zbaví“ za
rozumné peníze – opak byl pravdou. Chovatel své stavy zredukoval jiÏ na 60 kusÛ a nastaven˘mi
cenami za které nám svá zvíﬁata
k prodeji nabízel se evidentnû dal‰ích zbavovat nechtûl...
âtvrteãní ráno pak patﬁilo
náv‰tûvû chovu „de Bray“ jeÏ patﬁí
rodinû pana Michela Cauchieho.
I pﬁesto, Ïe tento chov má dlouholetou historii, teprve poslední
dobou se dostává do ‰ir‰ího povûdomí
belgick˘ch
chovatelÛ.
O vûhlas a dobré jméno této farmy
se zaslouÏil jeden z nejlep‰ích
a také nevyuÏívanûj‰í b˘kÛ souãasnosti, kter˘ z tohoto chovu
pochází – Adajio de Bray (Empire
d’Ochain x Emigre de St Fontaine).
Tento ãernû zbarven˘ b˘k si získal
oblibu mezi belgick˘mi chovateli
zejména pro jeho excelentní osvalení podpoﬁené dobrou v˘‰kou

a délkou tûla a korektním utváﬁením konãetin. Nûkolik málo dávek
tohoto b˘ka, kter˘ je ustájen na
inseminaãní stanici spoleãnosti
Belgian Blue Group (BBG) v Ciney,
jsme pro úãely ‰lechtûní nakoupili
také do na‰í republiky. Spoleãnost
BBG vlastní také jeho bratra, b˘ka
jménem Kubitus de Bray. I pﬁesto,
Ïe se jedná o plného bratra Adajia,
tak jeho exteriérové kvality jiÏ
nejsou tak cenûny jako u jeho bratra. Nicménû i tak se stal dosud
nejdraÏ‰ím b˘kem, kter˘ kdy byl
v historii prodán na odchovnû
mlad˘ch b˘kÛ. Jeho cena ãinila
neuvûﬁiteln˘ch 33 000 EUR! Spoleãnost BBG je za tuto cenou koupila zejména z dÛvodu, aby konkurenãní inseminaãní spoleãnosti
nemûli pﬁístup ke stejné genetické
kombinaci a neubrali tak podíl na
trhu firmû BBG. My jsme si na této
farmû vybrali jednu bﬁezí jalovici
pﬁipu‰tûnou jak jinak neÏ b˘kem
Adajio.
I pﬁesto, Ïe jsme mûli vybráno,
co jsme chtûli, nav‰tívili jsme je‰tû
dal‰í dva chovy – „Elevage de la
Roquette“ a „Elevage du Stordeur“. Kvalita na obou chovech
byla sice dobrá, nicménû ani na
jedné z farem nám nebyly nabídnuty bﬁezí jalovice, které na‰i chovatelé upﬁednostÀovali.
Pﬁi závûreãné rekapitulaci v‰ech
nabídek jsme proto uÏ „jen“ potvrdili rozhodnutí, ke kterému jsme
dospûli bûhem náv‰tûv v‰ech
chovÛ. Díky této náv‰tûvû tak do
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âeské republiky poputuje 7 plemenn˘ch jalovic – 6 bﬁezích a
1 mladá roãní jalovice (pÛvodnû
bylo vybráno osm jalovic, bohuÏel
v‰ak jedna z nich si pﬁed transportem zpÛsobila váÏné zranûní,
a proto se poãet musel sníÏit).
Do âeské republiky se tak
dostává ‰piãková genetika, která
je v˘znamnû cenûna i v zemi
pÛvodu plemene. Vûﬁme, Ïe tento
genetick˘ potenciál se v na‰í
skromné populaci pozitivnû fenotypovû projeví a posune chov belgického modrého plemene u nás
zase o krÛãek dál.
Velk˘ díky za organizování na‰eho pobytu v Belgii patﬁí firmû Belgimex, jmenovitû Dominiqueovi
Malicemu a presidentovi této
organizace Michalovi Lamarchovi.
Podûkování smûﬁuje i k pracovníkÛm plemenné knihy, kteﬁí svojí
aktivní úãastí pﬁi v˘bûrech zvíﬁat
dodali celé akci patﬁiãnou prestiÏ
a váÏnost a potvrdili tak, Ïe si nás
váÏí a berou nás jako seriozního
partnera s dobr˘m potenciálem do
budoucna, a to i pﬁesto, Ïe poãet
nakoupen˘ch zvíﬁat v porovnání
s exporty do Francie ãi Irska nedosahuje ani zlomku vyvezen˘ch zvíﬁat do tûchto zemí. Právû Pierre
Mallieu, ‰éf belgické plemenné knihy a jeho mladá
kolegynû Aline Thibaut nám
byli svou nezaujatou radou
pﬁi v˘bûru velmi nápomocni.
Díky v‰em! To, Ïe âeská republika
patﬁí do hledáãku zajímav˘ch zemí
svûdãí i fakt, Ïe se jiÏ podruhé
chtûjí zúãastnit na‰í národní v˘stavy, která se bude konat
letos v ãervnu v Brnû.
Za klub chovatelÛ plemene
belgické modré Kamil Malát,
www.belgianblue.cz
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