Renesance pﬁehlídek plemenn˘ch b˘kÛ
Kamil Malát
V˘stavy hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat,
soutûÏní pﬁehlídky potomstva
inseminaãních b˘kÛ ãi veﬁejné
pﬁedvádûní plemenn˘ch b˘kÛ
– to v‰e jsou akce, které mají za cíl
prezentovat v˘sledky ‰lechtûní
a plemenáﬁské práce a v chovech
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat mají své
nezastupitelné místo. U belgického modrobílého skotu, kde
zevnûj‰ek hraje snad je‰tû
v˘raznûj‰í roli neÏ u jakékoliv
jiného plemene, je tradice v poﬁádání podobn˘ch akcí zakoﬁenûna
je‰tû hloubûji. Tím spí‰e, Ïe o belgick˘ch chovatelích je pomûrnû
dobﬁe známo, Ïe pﬁíli‰ nehledí
na plemenné hodnoty ãi jiné
genetické ukazatele, ale spí‰e
dÛvûﬁují tomu, co vidí na vlastní
oãi. Na první pohled by se mohlo
zdát, Ïe tento jednoduch˘ zpÛsob v˘bûru nejlep‰ích jedincÛ
je zastaral˘ ãi dávno pﬁekonan˘
a Ïe v dobû genomické selekce
nemá ‰anci obstát. To, jak se
Belgiãané nov˘m trendÛm pﬁizpÛsobí, ukáÏe teprve ãas, ale
dnes uÏ je jasné, Ïe minimálnû
do dne‰ní doby tento systém
selekce funguje a BelgiãanÛm
se plnû osvûdãil. Belgické modrobílé plemeno skotu v‰ak není jedin˘m pﬁíkladem úspû‰né práce
belgick˘ch chovatelÛ – pietrain-

40

ské prase ãi belgick˘ chladnokrevník jsou moÏná svûtovû je‰tû
vûhlasnûj‰í neÏ belgické modrobílé plemeno. Pojìme se ale vrátit
ke skotu a k pﬁehlídkám b˘kÛ, kter˘m je tento krátk˘ pﬁíspûvek
vûnován.
Historie pﬁehlídek b˘kÛ
V minulosti, kdy v Belgii existovaly dvû hlavní plemenáﬁské organizace s vlastními inseminaãními
stanicemi – Haliba a Linalux – byly
pﬁehlídky b˘kÛ skuteãn˘m svátkem, na kter˘ se vÏdy sjelo obrovské mnoÏství chovatelÛ z celé
zemû, ale i sousedního Nizozemí
a severov˘chodní ãásti Francie.
Po fúzi tûchto dvou organizací
v roce 2003 a vzniku spoleãnosti
Belgian blue group (BBG) vûhlas
tûchto akcí na urãitou dobu
opadl, nicménû posledních nûkolik let se za‰lá sláva tûchto prezentací vrací v plné síle. Dnes na
belgickém trhu pÛsobí ãtyﬁi
hlavní inseminaãní spoleãnosti
(BBG, GAB, BBCI a Fabroca), pﬁiãemÏ první tﬁi z nich podobné
pﬁehlídky pravidelnû poﬁádají, byÈ
kaÏdá firma ãásteãnû odli‰n˘m
zpÛsobem.
Kromû spoleãenského rozmûru
takov˘ch akcí, kdy se potkají
chovatelé ze v‰ech koutÛ Belgie
a blízkého okolí, je hlavním
z dÛvodÛ, proã se pﬁehlídky b˘kÛ

mezi belgick˘mi chovateli tû‰í tak
velkému zájmu, fakt, Ïe belgiãtí
chovatelé vyuÏívají ve sv˘ch chovech velmi hojnû inseminaci.
Velká vût‰ina chovatelÛ, aÈ
komerãních, tak i tûch plemenaﬁících (byÈ v Belgii mezi tûmito typy
chovÛ aÏ tak velk˘ rozdíl zase
není), reprodukci zaji‰Èuje pﬁeváÏnû inseminací. V prÛmûru celé
Belgie a Nizozemí pak více neÏ
60 % v‰ech bﬁezostí pﬁipadá na
umûlou inseminaci, coÏ je u masného plemene z celosvûtového
mûﬁítka ãíslo nevídané. Je proto
tedy vcelku pochopitelné, Ïe chovatelé mají zájem vidût b˘ky také
„na Ïivo“ a ne pouze na fotografiích v katalogu (kdo jim také dnes
v dobû digitálních poãítaãov˘ch
úprav mÛÏe vûﬁit, Ïe?) ãi v lep‰ím
pﬁípadû pak na krátkém videu na
internetu.
Právû z tûchto dÛvodÛ se spoleãnost BBG, kdyÏ pﬁed nedávnem
stavûla své dvû nové inseminaãní
stanice v Ciney a Wavre, rozhodla
pﬁi projektování obou stanic
vybudovat spojovací chodbu, kde
si chovatelé mohou pﬁes sklo
b˘ky v urãenou dobu prohlédnout. Jednou roãnû pak zde pro
chovatele organizují také pﬁehlídku vybran˘ch b˘kÛ, která v‰ak
pﬁes sklo není zrovna komfortním
záÏitkem (byÈ úãel samozﬁejmû
splní).

❒ Skupina jaloviček po otci Imperial de l’Ecluse

Pﬁedstavení firmy Genetique
Avenir Belgimex
Tu pravou pﬁehlídku b˘kÛ v záﬁi
reflektorÛ a za zvuku hudby
a fundovaného komentáﬁe pak ve
dvoulet˘ch intervalech poﬁádá
druhá nejv˘znamnûj‰í inseminaãní spoleãnost – Genetique
Avenir Belgimex (GAB). Ta pÛsobí
na trhu od roku 2004 a vznikla
jako reakce na nesouhlas s tehdej‰í monopolizací v oblasti
nabídky inseminaãních dávek po
spojení v˘‰e zmínûn˘ch firem.
Filozofie spoleãnosti GAB, která
funguje jako druÏstvo, je na první
pohled velice jednoduchá – preferují kvalitu nad kvantitou. V jejich
katalogu proto nenajdete takové
mnoÏství b˘kÛ jako právû u BBG,
ale peãliv˘ v˘bûr b˘kÛ, kteﬁí
budou do inseminace zaﬁazeni,
zaruãuje chovatelÛm, Ïe pﬁi
v˘bûru b˘ka z nabídky GAB neu-

dûlají chybu, aÈ sáhnout prakticky
po jakémkoliv z nich. Na konkrétní plemenice musí samozﬁejmû vÏdy vybírat typovû vhodného b˘ka.
Na leto‰ní pﬁehlídce, která se
konala v sobotu 9. listopadu ve
Wuustwezelu, bylo ve zcela zaplnûné hale prezentováno celkem
14 b˘kÛ této spoleãnosti. Realita
bûhem pﬁehlídky jednoznaãnû
odpovídala filozofii firmy – v‰ichni
pﬁedvedení b˘ci bez v˘jimky vynikali vynikající zmasilostí. Je pravdou, Ïe zmasilost je plemenn˘m
znakem tohoto plemene, vûzte
v‰ak, Ïe zku‰ené oko chovatele
a odborníka rozeznává v kvalitû
osvalení tak drobné nuance, které
nezasvûcenému pﬁipadají zcela
bezv˘znamné. Právû tyto drobné
rozdíly v‰ak hrají velice podstatnou roli pﬁi zpenûÏování zvíﬁat na
jatkách, neboÈ zde je samozﬁej-

mostí v˘kup zvíﬁat v mase a placení podle jejich skuteãné kvality.
Vût‰ina poráÏen˘ch belgick˘ch
zvíﬁat je zaﬁazována do tﬁídy zmasilosti S (v˘jimeãnû E), kde je
v souãasné dobû u b˘kÛ cena
v prÛmûru 5 EUR/kg (ve tﬁídû E
4,30 EUR/kg) a u krav 4,40 EUR/kg
(ve tﬁídû E pak 3,90 EUR/kg).
A k tomu je nutno dodat, Ïe
poslední t˘dny se cena ãásteãnû
propadla... Není potom divu, Ïe
je plemeno belgické modrobílé
v Belgii a Nizozemí tak populární.
VraÈme se v‰ak k vlastní pﬁehlídce
b˘kÛ.
Pﬁehlídka b˘kÛ firmy Genetique
Avenir Belgimex
Ze ãtrnácti pﬁedveden˘ch b˘kÛ
bylo 8 ve vûku 11 aÏ 26 mûsícÛ a ti
byli chovatelské veﬁejnosti pﬁedvedeni vÛbec poprvé jako potencionální kandidáti pro zaﬁazení do

❒ Téměř šestiletý býk Impérial de l’Ecluse je i se svými
1378 kg hmotnosti stále ve velice dobré kondici

❒ Picadilly de St Fontaine je v současné době prodejní
jedničkou firmy Genetique Avenir Belgimex

❒ Halifax van de Bremberg po otci Lasso van’t Kookshof
(ZBM-195) je jedním z nejnadějnějších mladých býků
společnosti Genetique Avenir Belgimex

❒ Davina du Haut d’Arquennes: matka býka Imperial de
l’Ecluse a dalších významných býků (např. Etna de l’Ecluse)
a současně bába býka Picadilly de St Fontaine
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inseminace. Nejvût‰í pozornost
byla vûnována tﬁináctimûsíãnímu
b˘ãkovi Halifax van de Bremberg,
kter˘ pﬁítomné chovatele zaujal
zejména excelentním osvalením
(vyjádﬁené známkou 93 bodÛ) pﬁi
velmi korektním utváﬁení konãetin a bezchybné celkové harmonii. Halifax je synem b˘ka Lasso
van’t Kookshof (ZBM-195), kter˘
byl v minulosti vyuÏíván i na‰imi
chovateli. Neb˘vá ãasto zvykem,
aby se belgiãtí chovatelé v inseminaci vraceli ke star‰ím b˘kÛm
(Lasso se narodil v roce 1998), nicménû pokud se objeví b˘ãek,
kter˘ odpovídá souãasn˘m poÏadavkÛm na kvalitní inseminaãní
b˘ky, neváhají takového b˘ka
do inseminace nakoupit, byÈ se
jedná o star‰í genetiku. V na‰ich
omezen˘ch podmínkách se Lasso
jako otec nemûl vût‰í ‰anci prosadit, zatímco v Belgii i sousedním
Nizozemí je tento b˘k stále velmi
populární. Mnoho plemeníkÛ na
inseminaãních stanicích, stejnû
jako vítûzÛ nejrÛznûj‰ích v˘stav,
má Lassa v pÛvodu aÈ uÏ pﬁímo
v pozici otce nebo dále v jejich
rodokmenu. Zda se Halifax
prosadí v ostré konkurenci inseminaãní b˘kÛ, ukáÏe teprve
ãas, pﬁedpoklady k tomu rozhodnû má.
Mezi dal‰ími mlad˘mi zajímav˘mi b˘ky, kteﬁí byli bûhem
sobotního veãera pﬁedvedeni,

byli napﬁ. Hazard, Warrior ãi Praga
Khan. Otcové v‰ech tûchto b˘ãkÛ
jsou nejpouÏívanûj‰í inseminaãní
plemeníci souãasnosti: Panache
de Centfontaine (BBCI), Sheriff
de Centfontaine (BBCI) a Adajio
de Bray (BBG). U tûchto inseminaãních kandidátÛ platí totéÏ
co o Halifaxovi – svojí kvalitu
teprve budou muset potvrdit.
To v‰ak rozhodnû není pﬁípad
Adajia (ZBM-273), kter˘ své kvality
více neÏ dostateãnû prokázal
a bez jak˘chkoliv pochybností
se právem ﬁadí k opravdové
‰piãce plemene. To dokázal
i v âeské republice, kde byl rovnûÏ s úspûchem pouÏit. Jedním
z pﬁíkladÛ mÛÏe b˘t jeho syn
Varga z Ústra‰ic (ZBM-305), kter˘
se stal ‰ampionem plemene belgické modrobílé na národní
v˘stavû v Brnû.
Finále patﬁilo opût Imperialovi
Hlavními hvûzdami veãera pak
byli star‰í b˘ci Imperial de l’Ecluse
a jeho syn Picadilly de St Fontaine. Oba tito b˘ci jsou skuteãnû
skvostn˘mi pﬁedstaviteli plemene
a ideálnû kombinují v‰echny
vlastnosti, které od moderního
typu plemene belgické modrobílé
poÏadujeme: délku tûla, v˘‰ku,
excelentní osvalení, pevné konãetiny, jemnou kostru a celkovou
harmonii tûlesné stavby. Co je
v‰ak samozﬁejmû daleko dÛleÏi-

tûj‰í neÏ jejich vlastní zevnûj‰ek je
to, Ïe své kvality pﬁená‰í na
potomstvo. I pﬁesto, Ïe Imperial
uÏ není nejmlad‰ím b˘kem, je
stále ve velice dobré kondici
a vzbuzoval zájem chovatelÛ
stejnû jako na pﬁehlídkách v pﬁedcházejících letech.
Závûreãné pﬁedvedení Imperiala a Picadillyho spolu s mlad‰ími
b˘ky demonstrovalo, kam se
v˘bûr b˘kÛ spoleãnosti Genetique Avenir Belgimex ubírá. VzrÛstající podíl této spoleãnosti na
trhu s inseminaãními dávkami
potvrzuje, Ïe filozofie této firmy
funguje a Ïe odpovûdn˘ pﬁístup
jejich pracovníkÛ pﬁi v˘bûru b˘kÛ
do inseminace se vyplácí. Závûreãné vyfotografování celého
t˘mu spoleãnosti Genetique
Avenir Belgimex spolu s Picadillym bylo dÛstojnou teãkou za
tímto veãerním setkáním chovatelÛ ze v‰ech koutÛ Belgie a sousedního Nizozemí.
Náv‰tûvu podobné akce v‰em
chovatelÛm a nad‰encÛm vﬁele
doporuãuji, neboÈ se jedná o skuteãn˘ chovatelsk˘ záÏitek, kter˘
rozhodnû stojí za to. Je aÏ obdivuhodné, kolik lidí si udûlá
v sobotu pozdû veãer ãas, a se
zájem jde zhlédnout pﬁehlídku
b˘kÛ. Dobu zaãátku ale organizátoﬁi jistû nevolí náhodou – vÏdyÈ
farmáﬁ má volno opravdu
pouze veãer!

❒ Tým firmy Genetique Avenir Belgimex spolu
s býkem Picidally de St Fontaine po skončení přehlídky býků
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