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Belgické modrobílé plemeno
a jeho chovatelé drÏí mnohá
prvenství. Belgické modrobílé
bylo napﬁíklad prvním masn˘m
plemenem na svûtû, pro které bylo vyvinuto a do rutinní praxe
zavedeno lineární hodnocení
zevnûj‰ku. Vedle toho jsou v Belgii na tamních odchovnách plemenn˘ch b˘kÛ jiÏ 40 let peãlivû
sbírána a zpracovávána data t˘kající se spotﬁeby a vyuÏitelnosti
krmiv testovan˘ch b˘kÛ. Na
základû tûchto dat pocházejících
z mûﬁení spotﬁeby krmiva u více
neÏ 6000 b˘kÛ, bylo zji‰tûno,
Ïe pouÏitím kvalitního b˘ãka se
mÛÏe vyuÏitelnost krmiva zv˘‰it
aÏ o 1 kg/kg.
V Belgii existují dvû specializované odchovny, tzv. „Centre de
Sélection Bovine“. První z nich se
nachází ve Vlámské ãásti Belgie
v mûsteãku Ciney. Tato odchovna
zahájila ãinnost jiÏ v roce 1973
a má ustájovací kapacitu aÏ 320
b˘kÛ roãnû. Druhá, novûj‰í odchovna v mûsteãku Ath, je
v provozu od roku
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1995 a má kapacitu 200 b˘kÛ.
Obû odchovny slouÏí pouze pro
b˘ky plemene belgické modré,
pﬁiãemÏ na stanici v Athu se také
kaÏdoroãnû testuje nûkolik b˘kÛ
kombinovaného uÏitkového typu.
Údaje ze stanice v Athu jsou
od roku 2005 vyuÏívány jako referenãní, potﬁebné k rozvoji genomické selekce plemene belgické
modrobílé.
Stanice v Ciney od roku
1985, a odchovna v Athu
od zahájení provozu,
slouÏí k individuálnímu
testování
uÏitkov˘ch
vlastností ãistokrevn˘ch
plemenn˘ch
b˘ãkÛ
plemene
belgické
modrobílé. Vlastní
test,
kterému
stejnû jako u nás
pﬁedchází
pﬁípravné období,
probíhá od vûku
7 mûsícÛ a konãí
ve stáﬁí 13 mûsícÛ.
Bûhem
tohoto
období jsou b˘ci
intenzivnû sledováni
a provádí se jejich
hodnocení. B˘ci se
pravidelnû mûﬁí a váÏí,
sleduje se denní pﬁírÛstek,
pﬁíjem
krmiva
a poãítá se koeficient

spotﬁeby krmiva (spotﬁeba koncentrátu na 1 kg pﬁírÛstku).
Bûhem celého období testace je
pomocí systému Calan, a od roku
2007 pomocí automatick˘ch krmn˘ch boxÛ, zaznamenáván individuální pﬁíjem krmiva kaÏdého
b˘ãka. Na konci testaãního
období se pak provede lineární
hodnocení zevnûj‰ku a odhad tzv.
trÏní hodnoty b˘ka (jednotka je
EURO, dﬁíve belgick˘ frank), která
se odvozuje z ceny masa ve
vztahu k Ïivé hmotnosti b˘ka ve
13 mûsících.
Po skonãení testu provádí komise sloÏená z chovatelÛ a technick˘ch pracovníkÛ plemenné
knihy v˘bûr b˘kÛ. Pﬁi nûm se
posuzují v˘sledky, kter˘ch b˘k
dosáhl bûhem testaãního období,
tûlesná stavba, chÛze a postavení
konãetin, v˘‰ka v kohoutku, zdravotní stav, temperament a zda
b˘k odpovídá poÏadavkÛm standardu plemene.

Pﬁi v˘bûrech jsou b˘ci zaﬁazováni
do tﬁí základních kategorií:
1. nejlep‰í b˘ci kvalifikovaní jako
plemenní (40 aÏ 50 %) –> prodej
na aukcích chovatelÛm a inseminaãním stanicím
2. plemenní b˘ci s hor‰ími
v˘sledky (30 aÏ 40 %) –> vrací
se zpût chovateli s tím, Ïe

mohou b˘t pouÏiti jako plemenní ve stádech, odkud
pocházejí
3. vyﬁazení b˘ci (10 aÏ 20 %) –>
jatka

Celkové v˘sledky 6000 b˘kÛ, kteﬁí
pro‰li odchovnami:
• doba testace: 7–13 mûsícÛ
• hmotnost pﬁi naskladnûní:
260 kg ± 30
• hmotnost na konci testu:
546 kg ± 50,4
• prÛmûrn˘ denní pﬁírÛstek:
1,47 kg ± 0,19
• konverze krmiva (kg koncentrátu/1 kg pﬁírÛstku):
5,63 kg ± 0,66
Nûkteﬁí velmi proslulí b˘ci
v rámci plemene belgické modrobílé, jako napﬁ. Galopeur des
Hayons (nar. 1986) ãi Riant (nar.
1982), mûli hodnotu konverze
krmiva extrémnû nízkou: 5,24
kg/kg resp. 5,36 kg/kg. V této souvislosti je nutné uvést, Ïe star‰í
údaje hodnoty konverze krmiv
nelze srovnávat s daty zveﬁejÀovan˘mi u b˘kÛ v souãasné dobû.
Novû se totiÏ hodnota konverze
krmiva uvádí pouze za období od
osmého do jedenáctého mûsíce
testace a tento údaj je kalkulován
v˘hradnû ze spotﬁeby koncentrátu (bez spotﬁeby sena a slámy).
Pﬁízniv˘ efekt genu pro dvojí
osvalení
âtyﬁi dﬁíve provedené studie,
které analyzovaly data získaná na
stanici Ciney, potvrdily pozitivní
vliv plemeníkÛ belgické modrobílé na konverzní pomûr krmiva
a prÛmûrn˘ denní pﬁírÛstek.
První studie poukázala na zlep‰ení konverze krmiva u plemeníkÛ s dvojit˘m osvalením
(54 b˘kÛ), ve srovnání s b˘ky
pÛvodního kombinovaného ple-
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mene belgického modrobílého
skotu (64 b˘kÛ). V˘sledek sledování ukázal zlep‰ení v konverzi
z 6,32 kg na 5,85 kg koncentrátu
na 1 kg pﬁírÛstku.
B˘ãek, kterému je podávána
v rozmezí 7–12 mûsícÛ vûku
krmná dávka na bázi koncentrátÛ
(2,8 Mcal ME/kg su‰iny a 14 % straviteln˘ch dusíkat˘ch látek) a slámy ad libitum, vykázal zlep‰ení aÏ
0,5 kg. Zlep‰ení v konverzi krmiva
u dvojitû osvalen˘ch b˘kÛ je
vysvûtlováno lep‰ím vyuÏitím
proteinÛ z krmné dávky.
Druhá studie porovnávala BM
b˘ky s dvojit˘m osvalením (n =
622), b˘ky belgického modrobílého plemene kombinovaného
typu (n = 236), kﬁíÏence BM x hol‰t˘n (n = 94) a kﬁíÏence BM x MRI (n
= 20) chovan˘ch ve stejn˘ch experimentálních podmínkách. Pomûry konverze krmiva byly u jednotliv˘ch skupin b˘ãkÛ zji‰tûny
následující (kg koncentrátu/1 kg
pﬁírÛstku): 5,85 – 6,41 – 6,66 – 6,67.
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Tﬁetí srovnání se t˘kalo b˘kÛ
plemene hol‰t˘n, MRI (MeuseRhine-Issel) a kﬁíÏencÛ BM x MRI
a BM x hol‰t˘n. V˘sledky konverze
Ïivin byly získány následující
(kg koncentrátu/1 kg pﬁírÛstku):
hol‰t˘n 6,54 – BM x hol‰t˘n 6,21 –
MRI 6,54 – BM x MRI 6,31. B˘ãci
s podílem krve BM tedy vykázali
o 3,5 % aÏ 5 % lep‰í konverzi
krmiva neÏ-li v˘chozí plemena.
âtvrtá studie byla provedena na
dvou univerzitních pracovi‰tích
v Gembloux a Liege. Anal˘za
rÛstov˘ch schopností u skupiny
hol‰t˘nsk˘ch b˘kÛ a kﬁíÏencÛ BM
x hol‰t˘n, kteﬁí byli krmeni krmenou dávkou na bázi koncentrátÛ,
kukuﬁiãné siláÏe podané ad libitum (2,6 Mcal/kg su‰iny) a doplnûnou ﬁízky z cukrové ﬁepy
a sójou, ukázala, Ïe b˘ãci s podílem krve BM vykazují v prÛmûru
o 7 % vy‰‰í denní pﬁírÛstek
a souãasnû niÏ‰í spotﬁebu krmiva
neÏ-li b˘ci ze skupiny hol‰t˘nského plemene.
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❒ Kříženec BM x gasconne na chovu pana Aloise Vöröse
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❒ Kříženci BM x holštýn v ZD Všetary
(foto: Martina Sasáková)

plemena ve v˘tûÏnosti z jateãnû opracovaného trupu.
Do testu byla
zahrnuta i tamní
nejoblíbenûj‰í
masná
plemena angus
a hereford. Pﬁi
kﬁíÏení dojn˘ch
krav s belgick˘mi modr˘mi
b˘ky dosáhnou ❒ Kříženec BM x české strakaté v ZD Chýšť
(foto: Oldřich Rozsévač)
kﬁíÏenci prokazatelnû lep‰ích vlastností neÏ tivnû pﬁená‰í i na kﬁíÏence s tímto
mateﬁské plemeno: lep‰í v˘tûÏ- plemenem. To se projevuje zlepnost, libovûj‰í a ménû tuãné ‰en˘m rÛstem zvíﬁat a kvalitou
maso, lep‰í konverzi krmiva JUT a masa vyjádﬁené vy‰‰í v˘tûÏa dal‰í.
ností a niÏ‰ím podílem tuku
a kostí. V˘sledky rovnûÏ ukazují,
Závûr
Ïe pomocí „modrobílé“ genetiky
Konverze krmiva má stﬁední dû- lze u kﬁíÏencÛ BM oãekávat zlepdivost, která závisí na poãáteãním ‰ení o 7 % v konverzi krmiva a zv˘vûku a hmotnosti a v prÛbûhu ‰ení rÛstov˘ch schopností.
období vzrÛstá. Konkrétnû u plePﬁi kﬁíÏení ve stádû dojného
mene belgické modrobílé vliv skotu (nebo pro dal‰í chov nedvojitého osvalení zvy‰uje prÛ- vhodn˘ch matek masného stáda)
mûrn˘ denní pﬁírÛstek a zlep‰uje by se mûlo pﬁibliÏnû 25 % krav
vyuÏitelnost (konverzi) krmiva, s nejniÏ‰ím genetick˘m potenciápﬁiãemÏ se tato vlastnost pozi- lem inseminovat dávkami belgick˘ch modr˘ch b˘kÛ. Tím se zlep‰í
zpenûÏení telat o cca 30 % (na
Nûkolik dÛvodÛ proã vyuÏívat belgické plemeníky pﬁi kﬁíÏení:
nizozemsk˘ch, belgick˘ch a nûmeck˘ch trzích aÏ o 100 %) bez
• zdravá a vitální telata
finanãních investic a zlep‰í se ren• bezproblémové telení
tabilita dojného (ãi masného)
• 8–10 % více prodejného masa
stáda, coÏ zajistí vy‰‰í v˘nos• velmi jemné maso
nost v budoucnu.
• nízk˘ obsah cholesterolu
• velmi krotk˘ temperament
âíselné údaje uvedené v tomto
• vysoké denní pﬁírÛstky = dosahuje vysok˘ch jateãn˘ch hmotností
ãlánku vychází z dat a studií zvebez nebezpeãí ztuãnûní
ﬁejnûn˘ch Herd-Book Blanc Bleu
• v˘borná konverze Ïivin = nejniÏ‰í náklady na krmivo na kg
Belge publikovan˘ch na internejateãného trupu
tov˘ch stránkách a v broÏuﬁe The
• vût‰ina masa v 1. tﬁídû = vy‰‰í prodejní cena
Belgian Blue in Crossing (2006).

Belgické modrobílé =
ekonomické ﬁe‰ení pro komerãní
kﬁíÏení
Zku‰ební kﬁíÏení mezi belgick˘mi modrobíl˘mi b˘ky a kravami
místních
plemen
probûhlo
v mnoha zemích a ve v‰ech pﬁípadech se ukázaly nadprÛmûrné
vlastnosti narozen˘ch kﬁíÏencÛ
spoãívající v rychlém rÛstu, v˘krmnosti a pﬁedev‰ím v osvalení.
KﬁíÏenci belgick˘ch b˘kÛ s kravami dojen˘ch a kombinovan˘ch
plemen (zejména hol‰t˘nsk˘mi)
mají v˘raznû lep‰í v˘tûÏnost
(o 4–5 %) a zmasilost (o 8 %).
Telata navíc vykazují vy‰‰í pﬁeÏitelnost, vy‰‰í denní pﬁírÛstek
a lep‰í konverzi krmiva. Díky niÏ‰ím porodním hmotnostem telat
v‰ak toto zlep‰ení není na rozdíl
od jin˘ch masn˘ch plemen doprovázeno zv˘‰en˘m poãtem obtíÏn˘ch porodÛ (úroveÀ tûÏk˘ch
porodÛ se pohybuje v prÛmûru
mezi 2–3 %). V sérii testÛ, které
byly provádûny na kﬁíÏencích rÛzn˘ch plemen pod zá‰titou Ministerstva zemûdûlství Spojen˘ch
státÛ, pﬁekonali kﬁíÏenci plemene
belgické modré v‰echna ostatní
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