Jde to...
Kamil Malát, âSCHMS
Pﬁipadá vám tento titulek
zvlá‰tní? Na první pohled urãitû
ano, ale pokud se zaãtete do
následujících ﬁádkÛ, jeho smysl
jistû velmi brzy pochopíte.
Není Ïádnou novinkou, Ïe
nûkteré chovatelské kluby jsou
prostﬁednictvím âeského svazu
chovatelÛ masného skotu ãleny
svûtov˘ch ãi evropsk˘ch sdruÏení
chovatelÛ
masn˘ch
plemen
skotu. Vedle plemen charolais,
aberedeen angus ãi blonde
d'Aquitaine jsou tak i zástupci
chovatelÛ belgického modrobílého skotu zapojeni do mezinárodního uskupení chovatelÛ
s názvem Belgian Blue International (BBI). A stejnû jako u jin˘ch
plemen, i tato organizace poﬁádá
v urãit˘ch ãasov˘ch intervalech
mezinárodní setkání sv˘ch ãlenÛ,
aby se zde vzájemnû informovali
o aktivitách a perspektivách
chovu daného plemene v zemích,
kde je plemeno chováno a poznali
zpÛsob a systém chovu v dané
lokalitû. Leto‰ní kongres BBI se po
‰estileté odmlce konal na území
Velké Británie, konkrétnû ve
Walesu a ãásteãnû také v Anglii.
Pro úplnost uveìme, Ïe tato
organizace zaloÏena v ãervenci
1986 v Belgii, a letos tedy slaví
pûtadvacáté v˘roãí od svého
vzniku. Na poãátku jejího zaloÏení
tehdy stálo pût ãlensk˘ch zemí
samozﬁejmû v ãele s Belgií pod-
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❒ Skupina mladých plemenných býčků připravených na prodej na farmě „Seifion“
(foto: Kamil Malát)

porované chovatelsk˘mi organizacemi z Francie, Velké Británie,
Nizozemí a Dánska. Velkou roli pﬁi
zakládání BBI hrál rovnûÏ dnes
jiÏ zesnul˘ profesor Hanset,
vûhlasn˘ propagátor plemene
a odborník na slovo vzat˘, kter˘ je
nejenom v Belgii povaÏován za
hlavní osobu, která se zaslouÏila
o rozkvût plemene a jeho celosvûtov˘ rozmach. Av‰ak po dlouh˘ch pûtadvaceti letech se struktura delegátÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ v˘raznû promûnila,
a tak na leto‰ním kongresu byli
úãastni pouze dva zástupci, kteﬁí
mohli nostalgicky zavzpomínat
na tehdej‰í dobu, neboÈ byli
osobnû na ustavujícím zasedání
pﬁítomni. Bûhem doby se v‰ak
i v˘znamnû roz‰íﬁil poãet ãlen-

sk˘ch zemí, a tak dnes oproti 5
zemím jeÏ stály u zrodu BBI, je
ãleny celkem 16 státÛ z celého
svûta.
Jak jiÏ bylo uvedeno, leto‰ní
hostitelskou zemí se stala Velké
Británie. Nutno ﬁíci, Ïe volba na
uspoﬁádání kongresu na britsk˘ch ostrovech byla více neÏ
oprávnûná, neboÈ zdej‰í populace
belgického modrobílého skotu,
co se roz‰íﬁenosti plemene
a poãtu registrovan˘ch chovatelÛ
t˘ká, je celosvûtovû jednou z nejv˘znamnûj‰ích. Ke konci loÀského
roku bylo ãleny „British Blue
Cattle Society“ celkem 679 chovatelÛ a aãkoliv poãet registrovan˘ch ãistokrevn˘ch telat tûchto
chovatelÛ jen mírnû pﬁesahuje

❒ Skupina matek s telaty na farmě pana Ernieho Hemmingse („Paulern Herd“)
(foto: Kamil Malát)

dvû tisícovky, pak poãet telat,
jejichÏ otec je plemeník belgického modrobílého plemene, pﬁesáhl 175 000 kusÛ. Od období prvních importÛ do této zemû v roce
1982 ubûhla jiÏ dlouhá doba
a tamní populace doznala oproti
té pÛvodní zásadních zmûn. Velká
Británie není Belgie, a tak tamní
trh má zcela odli‰né poÏadavky
na které brit‰tí chovatelé, chtûjí-li
uspût, musí reagovat. Pﬁednû je
potﬁeba uvést, Ïe drtivá vût‰ina
ãistokrevn˘ch jedincÛ je chována
pro úãely produkce plemenného
materiálu, zejména pak b˘kÛ, pro
komerãní chovy. Systém chovu
krav bez trÏní produkce mléka je
zde postaven témûﬁ v˘hradnû na
kﬁíÏení, a tak i v˘sledn˘m produktem je hovûzí maso pocházející
z kﬁíÏencÛ s masn˘mi plemeny.
U drtivé vût‰iny chovatelÛ to funguje tak, Ïe i ti plemenaﬁící mají
svÛj chov z velké ãásti postaven˘
na kﬁiÏbû a pouze men‰í ãást
chovají oddûlenû v ãistokrevné
formû. âastá je rovnûÏ kombinace
chovu belgického modrobílého
plemene s chovem plemene
limousine. Poptávka po belgick˘ch plemenících se kaÏdoroãnû
zvy‰uje, a tak k rychlej‰ímu rozmoÏení ãistokrevn˘ch jedincÛ
chovatelé ve velké míﬁe vyuÏívají
také embryotransferu.
Trochu odboãím a pro lep‰í ilustraci uvedu pár ãísel t˘kajících se
rozloÏení chovu masného skotu
ve Velké Británii. Pokud jde
o poãty chovatelÛ a zapsan˘ch
zvíﬁat v plemenné knize, tak plemenem ãíslo jedna je na britsk˘ch
ostrovech limousine (32 %), následované plemenem charolais
(15 %) a aberdeen angusem
(14 %). âtvrtou a pátou pﬁíãku
shodnû obsadila plemena masn˘
simentál a právû belgické modrobílé (obû shodnû 10 %). V porovnáních s pﬁedchozími lety je to
právû belgické modrobílé plemeno, jehoÏ stavy za poslední
období rostou nejrychleji.
Pozorní ãtenáﬁi jistû postﬁehli,
Ïe se dopou‰tím jisté chyby
v názvosloví plemene. Od roku
2007 se totiÏ z „British Belgian
Blue Cattle Society“ stala jen
„British Blue Cattle Society“ a plemeno by se tedy v ãeském pﬁekladu mûlo správnû naz˘vat „brit-

❒ Graymar Electra – šampionka plemene na Royal Welsh Show 2011,
narozena: 16. 8. 2009, otec: Gitan Du P’Tit Mayeur, matka: Bringlee Beth,
chovatel: Matthew Jones (foto: Kamil Malát)

ské modré“. Nicménû z hlediska
plemenáﬁské evidence a vedení
plemenn˘ch knih se samozﬁejmû
stále jedná o jedno a totéÏ plemeno, a proto z dÛvodu zjednodu‰ení toto pomineme.
DÛvody, které vedly chovatele
ke zmûnû názvu plemene a asociace byly v podstatû dva: tím prvním byl fakt, Ïe britská populace
se od doby prvních dovozÛ natolik zmûnila a odli‰ila od té belgické, Ïe i brit‰tí chovatelé cítili
potﬁebu b˘t „odli‰eni“. Ten druh˘
je pak ãistû komerãní, kdy si
chovatelé, ale stále ãastûji i bûÏní
spotﬁebitelé, spojují belgické
modrobílé plemeno s císaﬁsk˘mi
ﬁezy, a to v zemi, kde organizace
ochráncÛ práv zvíﬁat mají velmi
poãetn˘ poãet pﬁíznivcÛ, není
Ïádoucí. Odli‰né poÏadavky britsk˘ch spotﬁebitelÛ se velkou
mûrou promítají do smûru, kter˘m se bude ubírat ‰lechtûní na
kter˘ následnû reagují chovatelé
odli‰n˘mi prioritami a rovnûÏ rozdíln˘m managementem chovu.
A co tedy tu britskou populaci
natolik odli‰uje od té belgické?
Pojìme si uvést nûkolik zásadních rozdílÛ: smyslem chovu ãistokrevného skotu ve Velké Británii je produkce plemenného
materiálu zatímco v Belgii je hlavním úãelem chovu ãistokrevn˘ch
zvíﬁat produkce kvalitního hovûzího masa (prodej plemenn˘ch
zvíﬁat je pro belgické chovatele
pouze finanãním pﬁilep‰ením).
Osvalení není pro britské chova-

tele na rozdíl od jejich belgick˘ch
kolegÛ primárním selekãním kritériem – tím je naopak motorika
pohybu, kvalita konãetin a tûlesné rozmûry (zejména v˘‰ka
a délka tûla). DÛvod je nasnadû:
chtûjí-li brit‰tí belgiãtí plemeníci
v pﬁirozené plemenitbû v dojen˘ch ãi masn˘ch komerãních stádech uspût v ostré konkurenci
s b˘ky ostatních masn˘ch plemen, musí b˘t v tûchto aspektech
„konkurenceschopní“. Je to dáno zejména zpÛsobem chovu
KBTPM, kter˘ je velmi blízk˘ tomu
na‰emu, tzn. klasick˘ pastevní
systém matek s telaty. Naproti
tomu v Belgii se uÏ i odchov telat
velmi ãasto „odehrává“ ve stájích,
kdy jsou telata ihned po narození
odstavena a intenzivnû krmena.
RovnûÏ i vûk pﬁi prvním zapou‰tûní je odli‰n˘ – zatímco v Belgii
je trendem získat první tele uÏ ve
dvou letech, ve Velké Británii se
vût‰ina jalovic poprvé otelí aÏ ve
tﬁech letech. Dal‰ím rozdílem je
pﬁístup chovatelÛ k telení, kter˘
pﬁímo souvisí právû s vûkem pﬁi
prvním zapu‰tûní – díky tlaku
veﬁejnosti je ve Velké Británii pro
tamní chovatele snadnost telení
velmi dÛleÏitá i u ãistokrevného
skotu, zatímco Belgiãané to pﬁíli‰
zatím neﬁe‰í. Je sice pravdou,
Ïe i v Belgii a Nizozemí existují
projekty na mûﬁení ‰íﬁky pánve
plemenic, zatím se v‰ak u chovatelÛ nesetkaly s pﬁíli‰ pozitivní
odezvou. Proã, to se doãtete
dále.
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❒ Bringlee Sandy ET je považována za královnu „British Blues“ (vlevo na obrázku z roku 2004, foto: Wayne Hutchinson). Tato
kráva má již více než 100 potomků - mnoho býků působí v inseminaci nejenom na britských ostrovech, ale i v Belgii (např. býk
Bringlee Blackstar). I ve svých 11,5 letech se těší velmi dobré kondici (na obrázku vpravo). Dlouhověkost má zřejmě v genech,
neboť ve stádě pana Grahama Bringleeho, odkud pochází, působí stále i její 17ti letá matka Bringlee Nestor. (foto: Kamil Malát)

Reáln˘ pﬁíklad z britské praxe
demonstruje, jak jsou poÏadavky
na welfare zvíﬁat ve spojení
s komerãním tlakem obchodníkÛ
pro britské chovatele nekompromisní: pﬁi vyjednávání chovatelÛ
se spoleãností Tesco její zástupci
chovatelÛm oznámili, Ïe pokud
chtûjí i nadále chovatelé dodávat
maso z belgického plemene do
jejich ﬁetûzce, musí otázce porodÛ
vûnovat dostateãnou pozornost.
Jin˘mi slovy ﬁeãeno: obchodníci
nebudou prodávat maso pocházející z plemene, kde je císaﬁsk˘ ﬁez
systematick˘m prostﬁedkem k vybavení telete z tûla matky. A jelikoÏ
je stejnû jako u nás drtivá vût‰ina
masa prodávána prostﬁednictvím
tûchto velk˘ch marketÛ, nezbylo
britsk˘m chovatelÛm nic jiného
neÏ to akceptovat, neboÈ vidina
ztráty tak velkého trhu by pro nû
mohla b˘t smrtící ránou. Dnes je

tedy 85 % z celkem 2233 narozen˘ch a registrovan˘ch ãistokrevn˘ch telat v roce 2010 narozeno
bez pomoci císaﬁského ﬁezu.
Zkrátka jde to... A jsme zpátky na
zaãátku u na‰eho titulku, nicménû
na‰e vyprávûní je‰tû rozhodnû
nekonãí. Chci se s vámi podûlit
o to, jak toho brit‰tí chovatelé
dosáhli.
Vût‰ina si patrnû bude myslet,
Ïe je to pouze za cenu v˘razného
sníÏení osvalení zvíﬁat. Vûzte ale,
Ïe to tak úplnû pravda není. Je
jistû neoddiskutovatelné, Ïe
oproti belgické populaci je stupeÀ osvalení na niÏ‰í úrovni, pﬁesto ale v porovnání s ostatními
masn˘mi plemeny je stále vysoce
nadprÛmûrné. V‰e je pouze a jen
otázkou managementu chovu,
kdy chov a v˘bûr zvíﬁat do plemenitby není postaven v˘hradnû na
maximálním osvalení, ale dÛraz je
kladen na zcela jiné znaky. V˘razn˘m pozitivem plemene,
které pﬁi snadnosti porodÛ
sehrává také dÛleÏitou
roli, je i to, Ïe doba bﬁezosti belgick˘ch plemenic je
ze v‰ech masn˘ch plemen nejkrat‰í, coÏ je dobr˘m pﬁedpokladem niÏ‰í porodní
hmotnosti telat. DosaÏení
telení pﬁirozenou cestou
není Ïádná vûda, staãí jen
dÛslednû dodrÏovat nûkolik stûÏejních zásad:
1. ãistokrevné jalovice se pﬁipou‰tí aÏ pokud je jejich rÛst
a v˘vin dostateãn˘ a je pﬁedpo-

❒ Tweeddale Ebony na výstavě Royal Welsh Show
(otec: Blak du Baty d’Eprave) (foto: Kamil Malát)
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klad, Ïe v dobû porodu je jiÏ jejich
pánev natolik vyvinuta, Ïe jsou
schopny tele na svût pﬁivést normální cestou – tzn. poprvé se
zapou‰tí aÏ ve 24 – 26 mûsících.
2. k pﬁipu‰tûní jalovic se pouÏívá b˘k jiného plemene (velmi
ãasto limousine), kter˘ je provûﬁen na snadnost telení.
3. pﬁi v˘bûru plemeníkÛ se velk˘
dÛraz klade na vyuÏití plemeníkÛ
s vysokou plemennou hodnotou
pro snadnost telení. Velká Británie je zaﬁazena do australského
systému v˘poãtu plemenn˘ch
hodnot Breedplan, kde jedním
z vyhodnocovan˘ch ukazatelÛ je
také tento znak.
4. je dÛraznû dbáno na to, aby
jalovice, ale i krávy cca 6 – 9 t˘dnÛ
pﬁed otelením dostávaly pouze
seno a minerální doplÀky.
5. posledním aspektem, kter˘
v‰ak není otázkou managementu, ale financí je to, Ïe britská
asociace chovatelÛ „British Blue
Cattle Society“ uvalila „daÀ“ na
telení pomocí císaﬁského ﬁezu.
Pﬁed lety totiÏ zavedla poplatek
10 liber, které pﬁi registraci novû
narozeného telete musí chovatel
zaplatit navíc oproti registraci
telete narozeného pﬁirozenou
cestou. ByÈ se v kontextu ostatních poplatkÛ svazu nejedná
o nijak vysokou sazbu, dává to
veﬁejnosti jasn˘ signál, Ïe chovatelé tomuto problému vûnují
pozornost.
Velká Británie v‰ak není zdaleka
jednou zemí, která se vydala cestou telení pﬁirozen˘m zpÛsobem.
Dal‰ím z pﬁíkladÛ je Dánsko. Dán-

sko jiÏ dnes sice nechová tolik
kusÛ jako kdysi (zhruba 500 kusÛ
chovan˘ch 45 chovateli), ale bylo
první zemí na svûtû vÛbec, která
plemeno belgické modrobílé na
své území dovezla. Stalo se tak jiÏ
v roce 1972, tedy dokonce je‰tû
rok pﬁed tím, Ïe v Belgii plemeno
dostalo své oficiální jméno. Na
rozdíl tﬁeba od Velké Británie, zde
v‰ak telení pﬁirozenou cestou
není diktováno pouze trhem ãi
tlakem spotﬁebitelÛ jako je tomu
jinde, ale pﬁímo ministerstvem
spravedlnosti! V roce 1998 totiÏ
tamní televizní stanice odvysílala
v televizi poﬁad se zábûry císaﬁského ﬁezu, coÏ mûlo na veﬁejnost témûﬁ okamÏit˘ negativní
dopad. V souladu se zákonem na
ochranu zvíﬁat smí dán‰tí chovatelé volat veterináﬁe a poÏadovat
provedení císaﬁského ﬁezu aÏ
teprve pokud se plemenice není
schopna otelit sama. Není tedy
moÏné „císaﬁe“ dûlat preventivnû,
jak je tomu zvykem v Belgii. Av‰ak
ani to se nezdálo dostateãné,
a tak dánská veterinární správa
poloÏila otázku, zda je vÛbec
správné chovat plemeno, u kterého je vysok˘ pﬁedpoklad obtíÏn˘ch porodÛ. Do celé záleÏitosti
se tedy vloÏilo ministerstvo spravedlnosti a dalo dánsk˘m chovatelÛm doslova „nÛÏ na krk“, kdyÏ
ustanovilo, Ïe chovatelé musí
podíl císaﬁsk˘ch ﬁezÛ sníÏit z tehdej‰ích padesáti na 10 % bûhem
pûti let! Chovatelé tuto „v˘zvu“
pﬁijali a „pûtiletku“ dokonce pﬁekroãili. Bûhem pouh˘ch 4 let se

jim podaﬁilo procento císaﬁsk˘ch
ﬁezÛ dostat pod
úroveÀ 10 %. Aby
tento trend dán‰tí
chovatelé
dlouhodobû
udrÏeli, dánská
chovatelská
organizace v roce 2005 rozhodla
Na farmě „Paulern“ (Hay Lane Farm) bylo k vidění mnoho
o tom, Ïe chova- ❒
vynikajících plemenic (foto: Kamil Malát)
telé musí jalovice pﬁipou‰tût plemeníky jin˘ch napadl u Evropského soudního
plemen neÏ belgického modro- dvora, kter˘ zákaz zru‰il s odvolábílého plemene. KaÏd˘ rok musí ním na jeho nezákonnost podle
rovnûÏ dánská asociace chovatelÛ práva EU. ·véd‰tí politici, skupiny
belgického modrobílého pﬁed- spotﬁebitelÛ a i nûkteﬁí zemûdûlci
kládat ministerstvu spravedlnosti na tento verdikt reagovali negazprávu o tom, jak se daﬁí chova- tivnû, a tak se na nûkolik let strhla
telÛm podíl císaﬁsk˘ch ﬁezÛ sni- vlna odvolávání a diskuzí na téma
Ïovat.
etiky v chovu hospodáﬁsk˘ch zvíJe‰tû o krok dále v boji proti ﬁat. V roce 2000 zaãal pÛvodní
belgickému modrobílému skotu chovatel pﬁeci jen prodávat
‰li ‰védské úﬁady, které v minu- hovûzí maso potomkÛ krav, které
losti dokonce poÏadovali úpln˘ byly zapu‰tûny spermatem b˘kÛ
zákaz chovu tohoto plemene. belgického modrého plemene,
Evropské veterinární komisi pﬁed- pﬁiãemÏ ‰védská vláda následnû
loÏili návrh, aby zakázala pouÏí- stanovila podmínky pro vyuÏívání
vání zvíﬁat nesoucí jakékoliv neÏá- tohoto plemene. Av‰ak roce 2001
doucí genetické zmûny s tím, Ïe ‰védsk˘ odvolací soud potvrdil
v˘slovnû poukazovali na belgické dﬁívûj‰í rozhodnutí, na základû
modrobílé. PﬁestoÏe usnesení kterého Národní rada pro zemûnebylo pﬁijato, ·védsko zavedlo dûlství zakázala ‰védskému farzákaz chovu belgického modrého máﬁi inseminovat jeho krávy
vãetnû dovozu Ïiv˘ch zvíﬁat spermatem b˘kÛ belgického
a spermatu z dÛvodu, Ïe charak- modrého s odÛvodnûním, Ïe choteristické dvojité osvalení by vatel nesplnil v‰echny zákonné
mûlo b˘t povaÏováno za gene- podmínky pro chov. Pﬁesto v roce
tick˘ defekt, kter˘ zvíﬁata po‰ko- 2006 na základû Evropského práva
zuje. V roce 1998 v‰ak ‰védsk˘ far- padlo rozhodnutí, Ïe pouÏívání
máﬁ Gunnar Nilsson tento postoj genetiky
plemene
belgické

❒ Vítěznou skupinou pěti se v ostré konkurenci 12 masných plemen na letošní Royal Welsh Show
stala skupina plemene belgické modrobílé resp. britské modrobílé (foto: Kamil Malát)
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coÏ se odráÏí i na
stavech belgického modrobílého
skotu.
Odhady hovoﬁí
o cca 500 telat ve
formû kﬁíÏencÛ.
Úspûch Gunnara
Nilssona v boji
s úﬁedníky lze
tedy spí‰e ozna❒ Všechny plemenice ve stádě „Nantyderri“ se již patnáct
ãit za Pyrrhovo
let telí pouze přirozeným způsobem (foto: Kamil Malát)
vítûzství...
modré není ve ·védsku ilegální,
Samostatnou kapitolou jsou
a tak ‰védské obchody nakonec pak zemû jako je Austrálie a Nov˘
zaãaly prodávat maso pocházejí- Zéland. Zde jsou dojezdové vzdácího z tohoto plemene. ·védská lenosti tak velké, Ïe ani nepﬁipadá
ministrynû pro zemûdûlství, Eskil v úvahu, aby chovatelé volali ke
Erlandsson, v té dobû navrhla, kaÏdému porodu veterinárního
aby ‰títek, kter˘m je povinnû lékaﬁe. Navíc jsou zde náklady za
v‰echno hovûzí maso v celé EU tento úkon pomûrnû vysoké,
oznaãeno, obsahovalo také údaje v pﬁepoãtu se pohybují nûkde
o plemeni, aby si ‰véd‰tí spotﬁe- mezi 300 – 400 EUR, jinde i více.
bitelé byli vûdomi toho, Ïe náku- Pokud tedy chtûli tamní chovapem tohoto masa podporují ple- telé toto plemeno vÛbec chovat,
meno, proti kterému dlouhá léta museli telení zvládnout bez
bojovali. Nicménû jak dobﬁe víme, pomocí císaﬁského ﬁezu, coÏ se
ostatnû
také
povedlo.
právní pﬁedpisy EU stanoví, Ïe jim
informace o plemeni nepatﬁí mezi V tûchto konãinách sice belgick˘
ty, jeÏ musí b˘t povinnû zveﬁejÀo- modrobíl˘ skot není tak populární
vané, a tak byl tento návrh nako- jako napﬁ. v Evropû, nicménû i zde
nec staÏen a plemeno belgické je nûkolik desítek farem, kteﬁí se
modré si po letech komplikací jeho chovu v ãistokrevné formû
na‰lo díky vytrvalému ‰védskému vûnují.
farmáﬁi svojí cestu na stÛl tamZ v˘‰e uvedeného je patrné, Ïe
ních spotﬁebitelÛ. Diskuze nad dÛvodÛ ke zlep‰ení snadnosti
tímto tématem v‰ak bûhem let porodÛ u ãistokrevného belgicdospûla do takového stádia, Ïe kého skotu existuje v rámci
i kdyÏ není chov ve ·védsku ile- celého svûta celá ﬁada. V Evropû
gální, mediální „masáÏ“ mûla na jsou to velmi ãasto tlaky ze strany
spotﬁebitele takov˘ vliv, Ïe kon- spotﬁebitelÛ prezentované prozumace masa z belgického mod- stﬁednictvím skupin ochráncÛ
robílého je na velmi nízké úrovni, zvíﬁat, jinde ve svûtû jsou dÛvody

❒ Kráva s teletem na farmě „Dragon Blues“ (foto: Kamil Malát)
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o dost prozaiãtûj‰í. Je v‰ak evidentní, Ïe pokud má plemeno
v celosvûtové konkurenci uspût,
musí na tyto v˘zvy reagovat.
I pﬁesto, Ïe rostoucí svûtová
populace bude klást vy‰‰í poÏadavky na lep‰í efektivitu produkce a v˘roba potravin poroste,
dá se i tak pﬁedpokládat, Ïe tlaky
na zlep‰ení podmínek welfare
budou v budoucnu stále silnûj‰í
a dﬁíve ãi pozdûji jim bude ãelit
vût‰ina vyspûl˘ch zemí. Na tento
okamÏik se ostatnû pomalu pﬁipravují i chovatelé z Belgie a Nizozemí, kdy v tûchto zemích existuje projekt zamûﬁen˘ na sledování
pánevních
rozmûrÛ
plemenic. Jak je jiÏ uvedeno v˘‰e,
zatím se v‰ak nesetkává s pﬁíli‰n˘m zájmem chovatelÛ. DÛvod je
jednoduch˘ – nikdo jim totiÏ
nemÛÏe garantovat, Ïe získané
teoretické údaje z mûﬁení budou
v praxi platit a Ïe kráva (ãi jalovice) oznaãená jako plemenice,
která se potencionálnû dokáÏe
otelit sama, se také skuteãnû
sama otelí. A navíc nikdo pochopitelnû není chovatelÛm schopen
v pﬁípadû úhynu tele ãi dokonce
jeho matky kompenzovat vzniklou finanãní ztrátu. Navíc praktické poznatky ukazují, Ïe
aspektÛ ovlivÀujících obtíÏnost
resp. snadnost porodÛ je mnohem více a v nûkter˘ch pﬁípadech
se naopak dokáÏe samovolnû otelit plemenice u které teoretick˘
v˘poãet uvedl, Ïe to není reálné.
·lechtûní skotu je dlouhodobá
záleÏitost formovaná podnûty od
spotﬁebitelÛ,
které
vychází
z toho, za co je trh ochotn˘ farmáﬁÛm zaplatit. ·lechtûní na
samovolné porody je v‰ak bohuÏel v naprosto negativním vztahu
k tûlesné stavbû a pﬁedev‰ím
k osvalení a v belgick˘ch trÏních
podmínkách proto v tuto chvíli
nemá ekonomické opodstatnûní.
Z toho logicky pramení vlaÏn˘
zájem o zmûnu v pﬁístupu k této
problematice. Belgickému systému telení navíc nahrávají
i vûdecké poznatky, které ukazují,
Ïe telení pomocí císaﬁského ﬁezu
minimalizuje ztráty pﬁi porodu
a také ranou post-natální mortalitu. TudíÏ pﬁi velmi dobﬁe propracovaném managementu, kter˘
belgiãtí chovatelé pouÏívají, je to

❒ Bringlee Carlos, který působil i na inseminační stanici společnosti Cogent,
dnes předává své geny ve stádě „Cromwell“ (foto: Kamil Malát)

nejlep‰í a nejekonomiãtûj‰í zpÛsob jak získat a odchovat zdravé
tele. Je tedy zﬁejmé, Ïe etické
náhledy na problematiku telení
a vûdecké poznatky mohou b˘t
ãasto velmi protichÛdné. Mají se
tedy farmáﬁi chovat racionálnû
a ﬁídit se tím, co ﬁíká vûda nebo
mají „podlehnout“ a jednat ve
smyslu etického a emoãního
cítûní? Rozum nebo srdce?
Vskutku nelehká odpovûì...
Nicménû i pﬁes obtíÏe, kter˘m
musí chovatelé belgického modrobílého skotu na celém svûtû
ãelit, se poãet zemí, kde se toto
plemeno chová, rozrÛstá. VzrÛstající oblibu si plemeno získává
zejména pﬁi kﬁíÏení s dojen˘mi ãi
ostatními masn˘mi plemeny.
Ostatnû vyuÏití belgick˘ch b˘kÛ
jako koncového plemene pro produkci jateãného skotu je to, pro
co je plemeno ideálnû pﬁedurãeno, neboÈ kvalita potomstva ve
spojení se snadn˘mi porody jsou
devizy, kter˘mi se Ïádné jiné
masné
plemeno
pochlubit
nemÛÏe. Není tedy divu, Ïe plemeno se v kﬁíÏení stává stále oblíbenûj‰ím nejenom ve vût‰inû
evropsk˘ch zemí, ale i jinde ve
svûtû. Napﬁíklad v Nûmecku je
nûkolik let po sobû plemeno belgické modrobílé suverénnû ple-

menem ãíslo jedna pokud jde
o poãty prvních inseminací. V loÀském roce bylo v celém Nûmecku
provedeno 153 000 prvních inseminací, pﬁiãemÏ více neÏ polovina, pﬁesnû 70 859 pﬁipadá právû
na belgické modrobílé plemeníky.
Belgické modrobílé je v Nûmecku
dlouhodobû
nejvyuÏívanûj‰ím
plemenem a svojí pozici v konkurenci s ostatními plemeny si stále
vylep‰uje. Kupﬁíkladu nárÛst v poãtu proveden˘ch inseminací porovnání s rokem 2009 ãinil cel˘ch
23 % (v roce 2009 bylo 57 622
prvních inseminací BM b˘ky). Druh˘m nejoblíbenûj‰ím plemenem
v inseminaci je pak limousine
s 31 600 prvními inseminacemi,
tﬁetí je plemeno charolais. Uplatnûní v‰ak belgické modrobílé plemeno nenachází pouze v chovatelsky vyspûl˘ch státech, ale
i v ménû rozvinut˘ch zemích pﬁi
zu‰lechÈování místních plemen
skotu. Jedním z posledních pﬁíkladÛ kam se plemeno roz‰íﬁilo je
napﬁ. Pákistán ãi africká Namibie.
VzrÛstající popularita plemene je
patrná také v zemích jiÏní Ameriky, kde je chov masného skotu
postaven z velké ãásti na plemenech zebu a nelore. Tamní farmáﬁi
stále více vyuÏívají belgické ple-

❒ Skupina delegátů BBI na fotce s vítěznou „skupinou pěti“
na Royal Welsh Show (foto: Anthony Mosley)

meníky pﬁi kﬁíÏení s matkami
tûchto plemen, aby zlep‰ili kﬁehkost a jemnost masa.
Co napsat závûrem? Sílící tlaky
spotﬁebitelÛ na dohledatelnost
pÛvodu dodávan˘ch potravin ve
spojení se zvy‰ujícími se poÏadavky na welfare chovu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, skotu nevyjímaje,
staví pﬁed plemeno belgické modrobílé nové v˘zvy. Ty spoãívající
zejména v eliminaci obtíÏn˘ch
porodÛ jako hlavní etické námitky
proti chovu tohoto plemene.
Praktické zku‰enosti farmáﬁÛ
napﬁíã mnoha státy svûta ukazují,
Ïe docílit u ãistokrevn˘ch matek
telení bez pomoci císaﬁsk˘ch ﬁezÛ
je reálné. K dosaÏení tûchto cílÛ je
v‰ak nutné odklonit ‰lechtitelskou práci od jednostrannû zamûﬁené selekce smûrem k enormnímu osvalení a pozornost soustﬁedit také na druhotné znaky
jako rámec, v˘vin pánve ãi dal‰ích
znakÛ, které sice pﬁímo s obtíÏností porodÛ nesouvisí, ale pro
udrÏení konkurenceschopnosti
plemene jsou velmi podstatné,
jako je napﬁíklad kvalita konãetin
a celková motorika pohybu.
Základním pﬁedpokladem úspûchu pﬁi „pﬁechodu“ na pﬁirozené
telení je v‰ak zmûna managementu chovu, která hlavní mûrou
snadnost telení ovlivÀuje. Na
druhé stranû enormní celosvûtov˘ nárÛst obliby vyuÏívání belgick˘ch b˘kÛ v komerãním kﬁíÏení
je jasn˘m signálem, Ïe popularita
plemene sílí a Ïe jeho budoucnost
je svûtlá. Jak ﬁíká Pierre Mallieu,
ﬁeditel belgické plemenné knihy:
„Kdyby plemeno belgické modrobílé neexistovalo, dﬁíve ãi
pozdûji by vznikl poÏadavek
na jeho vytvoﬁení“.

