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Dûdiãnost zbarvení u plemene belgické modré
Kamil Malát, Alena Svitáková
âSCHMS
V‰ichni, kdo mají alespoÀ základní povûdomí o plemeni belgické modrobílé, vûdí, Ïe toto plemeno se chová ve tﬁech základních
barvách: modré, bílé a ãerné. Ale co
ãervená? Ano, i takto zbarvení jednici se v populaci plemene vyskytují. Dlouhou dobu ale byli zcela na
okraji zájmu. To se nyní mûní. ·lechtitelé a chovatelé z vlámské ãásti
Belgie reagují na zvy‰ující se poptávku po ãervenû zbarven˘ch
b˘cích, kteﬁí by byli vhodní do uÏitkového kﬁíÏení s podobnû zbarven˘mi plemeny (montbeliard, fleckvieh atd.), a tak nikoho nepﬁekvapí, Ïe inseminaãní firma BBG
pﬁed nedávnem zaﬁadila do svého
programu nového ãervenû zbarveného b˘ka jménem New Red.
Pﬁi svém formování koncem
19. a zaãátkem 20. století vznikalo
plemeno belgické modrobílé
(tehdy naz˘vané race de Moyenne
et Haute Belgique) pﬁedev‰ím za
pomocí tehdy velmi populárního
plemene shorthorn, a tak v˘skyt
ãerveného zbarvení u nûkter˘ch
jedincÛ belgického modrobílého
skotu je logick˘m „pozÛstatkem”
vycházející z historie plemene.
âerven˘ New Red
âervenû zbarven˘ch zvíﬁat se
v populaci belgického modrobílého skotu ale vyskytuje jen velmi
málo a tak je tûÏké zajistit, aby
nedocházelo k pﬁíbuzenské plemenitbû (inbreedingu). B˘k New
Red mÛÏe b˘t ﬁe‰ením. Tento plemeník je synem inseminaãního
b˘ka Vega du Falgi, kter˘ je nositelem red faktoru (otec Vegy je
Lennie van het Caloenhof). Matka
2027 je dcerou jiného inseminaãního Tarzan du Falgi (ZBM-327),
kter˘, aã je sám bíle zbarven˘, je
taktéÏ nositelem red faktoru,
a vnuãkou velmi slavného b˘ka
Adajio de Bray (ZBM-273).
âerven˘ faktor není u belgického modrobílého plemene, stejnû
jako u jin˘ch plemen, dominantní,
ale recesivní. New Red má 100 %
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 New Red (foto: MacGregor Photography, BBG)

krve plemene BM, ale souãasnû je
homozygotem pro ãervenou barvu (ee). Pﬁipu‰tûní b˘ka New Red
(ee) na krávu, která je také homozygotem pro ãervené zbarvení
(ee), zpÛsobí, Ïe 100 % potomstva
bude mít ãervené zbarvení.
New Red má genotyp pro skvrnitost ss, coÏ se fenotypovû projeví v ãervenobílém zbarvení. Zda
budou potomci b˘ka New Red
celoplá‰Èovû ãervení nebo jen
s ãerven˘mi fleky, záleÏí na genotypu S u matky. Pokud má matka
uniformní ãervené zbarvení (genotyp SS), bude v‰echno potomstvo mít jednotné ãervené zbarvení srsti (Ss). Pokud bude mít
matka genotyp Ss, potomstvo
bude z 50 % uniformní (Ss) a z
50 % bude flekaté (ss). Pokud má
matka genotyp ss, budou v‰ichni
potomci ss, tedy s ãerven˘mi
odznaky (fleky). Detailnûji se o dûdiãnosti zbarvení mÛÏete doãíst
v druhé ãásti ãlánku.
Dal‰í pﬁíklady úspû‰n˘ ãerven˘ch
zástupcÛ plemene BM
Dal‰ím pﬁíkladem ãervenû zbarveného b˘ka, jehoÏ inseminaãní
dávky nabízela v minulosti belgická spoleãnost BBG, je Boshoeve
Damian. Ten ale pocházel z Nizozemí. V této zemi je ãervené zbarvení pﬁeci jen populárnûj‰í neÏ
v Belgii a to pﬁedev‰ím díky roz‰í-

ﬁenému chovu tamního masného
plemene verbeterd roodbont, pro
které je ãervené zbarvení charakteristické.
Pﬁíkladem v˘stavnû úspû‰né
ãervenû zbarvené plemenice je
i kráva Epice du Falgi z Velké
Británie, která byla na Royal Welsh
show 2019 vyhlá‰ena reservní
‰ampionkou celé v˘stavy.
Genetika zbarvení pod
drobnohledem
Jak jsme jiÏ uvedli, bílá, modrá
a ãerná tvoﬁí základní paletu barev
plemene belgické modré. Navzdory tûmto omezen˘m moÏnostem
dûdiãnost zbarvení a odznakÛ
není zdaleka tak jednoduchá, jak
se zdá. Objevuje se srst bílá v kombinaci s modrou, bílá s ãernou nebo dokonce zcela bílá: coÏ jsou
hlavní barevné varianty belgického modrobílého skotu. Velice
vzácná je pak ãerveno-bílá kombinace. Stejné barevné kombinace
se vyskytují i u plemene shorthorn. Zvíﬁata tohoto plemene jsou
buì úplnû bílá, „plesnivá” nebo
ãervená. Podobnost tûchto plemen není s ohledem na dovoz
shorthornského nebo durhamského skotu do Belgie bûhem devatenáctého století tedy pﬁekvapující.
Studie dûdiãnosti barev probíhá
po celá desetiletí. Zbarvení srsti je
ve skuteãnosti relativnû sloÏitá
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 Epice du Falgi – rezervní šampionka Royal Welsh show 2019 (foto: Wayne Hutchinson)

disciplína. V˘slednou barvu srsti
jedince totiÏ urãuje mnoho genÛ
a jejich vzájemné pÛsobení. Jak
zvíﬁe v˘slednû vypadá, ovlivÀuje
cel˘ genom (cel˘ soubor v‰ech
genÛ zvíﬁete). KaÏd˘ ze sekvence
genÛ kóduje tvorbu specifick˘ch
bílkovin, v pﬁípadû zbarvení srsti je
naz˘váme pigmenty. KaÏdé zvíﬁe
obdrÏí dvû alely urãitého genu
jednu od matky a druhou od otce.
Pokud se jedná o alely shodné –
pak je zvíﬁe homozygot pro tento
gen. KdyÏ je kaÏdá alela jiná, hovoﬁíme o zvíﬁeti jako o heterozygotovi. Kombinace rÛzn˘ch alel urãuje v˘sledn˘ genotypov˘ vliv na
barvu srsti zvíﬁete.
Vlastní dûdiãnost zbarvení je
v‰ak mnohem sloÏitûj‰í, jak bylo
naznaãeno dﬁíve. V˘sledná barva
je totiÏ kombinací mnoha genÛ,
které na sebe navzájem pÛsobí.

Jeden z tûchto genÛ je zodpovûdn˘ za základní barvu. OvlivÀuje
tvorbu pigmentu a zpravidla se
tento gen oznaãuje „E”. Zajímavostí je jistû i to, Ïe pouze dva
pigmenty urãují rozmanitost barev v celé populaci skotu. Na
jedné stranû je to eumelanin,
kter˘ je zodpovûdn˘ za ãerné
zbarvení a je podmínûn˘ dominantní alelou E. Na druhé stranû
je pak barvivo phaeomelanin zodpovûdné za ãervenou barvu a je
podmínûn˘ recesivní alelou e.
Distribuce pigmentu nebo distribuce barvy celého tûla je pak
urãena mnoha dal‰ími geny.
Jedním z nich je tzv. „S” gen,
v angliãtinû se naz˘vá spotting
gen. Ten je zodpovûdn˘ za to, zda
bude zvíﬁe plá‰Èovû zbarvené, ãi
nikoliv. Tento gen urãuje vzorce
pro bílou barvu. Zvíﬁe, které je

 Červená barva se u plemene belgické modrobílé vyskytuje velmi omezeně
(foto: Veeteeltvlees)

homozygotnû dominantní a má
tedy kombinaci SS, je celoplá‰Èovû zbarvené. Pﬁíkladem tohoto
zbarvení mÛÏe b˘t ãernû nebo
ãervenû
zbarven˘
aberdeen
angus. Zde je vidût, Ïe záleÏí vÏdy
na kombinaci obou zmínûn˘ch
genÛ. Zvíﬁata, která jsou homozygotnû recesivní – ss, mají na svém
tûle skvrny bílé barvy. Jejich rozloÏení a velikost je pak dále ovlivnûna nûkolika dal‰ími geny a jejich vzájemnou interakcí.
Jeden z moÏn˘ch genÛ, kter˘
ovlivÀuje interakcí s ostatními
geny barvu zvíﬁat je gen „R”. Dominantní forma tohoto genu sniÏuje celkovou pigmentaci. Zvíﬁata
s genotypem RR jsou tedy plá‰Èovû bílá s v˘jimkou ãerné srsti
v horní ãásti u‰í. Tato bílá barva
vzniká z dÛvodu absence pigmentu v srsti. Jedna kopie dominantní alely R, jin˘mi slovy heterozygotní kombinace Rr, zpÛsobí
vznik barevn˘ch skvrn na bílém
plá‰ti zvíﬁat. Míchání tûchto pﬁipomíná houbové skvrny ãervené
barvy – pokud je gen v kombinaci
s tvorbou ãerveného pigmentu
(genotyp ee). Pﬁi kombinaci s ãern˘m pigmentem (genotyp E-) se
pak skvrny zbarvují do modra.
Tato kombinace je také základní
barvou u plemene belgické modrobílé. Nejãastûj‰í je homozygotní sestava pro ãernou barvu –
tedy genotyp EE, a proto je mÛÏeme „geneticky” oznaãit za ãerné. Interakcí s ostatními geny,
jako u v˘‰e uvedeného „R” genu,
ale dochází k jistému zﬁedûní této
ãerné barvy srsti a ãerná barva
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 Galopeur des Hayons
(foto: archiv Linalux)

není fenotypovû viditelná. Nûkterá zvíﬁata jsou heterozygotní
a vlastní genotyp je pak Ee. Tato
zvíﬁata jsou geneticky zajímavá.
Pouh˘m okem je od pﬁedchozích
neodli‰íme, ale dávají vzniknout
dal‰í moÏné kombinaci a to ee.
Tedy zvíﬁatÛm s ãervenou barvou
srsti. Je to tím, Ïe ve svém genotypu nesou recesivní alelu „e”,
která zodpovídá za ãervené zbarvení. âetnost v˘skytu homozygotnû recesivních jedincÛ je v‰ak
u belgického plemene nízká. Je
rovna pravdûpodobnosti, Ïe se
v populaci potkají dva heterozygoti, kteﬁí mohou s 25% pravdûpodobností pﬁedat oba své recesivní alely potomkovi. âastûji
z této kombinace vznikne opût
pﬁena‰eã ãervené alely (50 %).
Genetické pozadí bílo-modr˘ch
jedincÛ tvoﬁí dohromady 3 rÛzné
genotypy. Prvním je gen pro ãernou barvu, zde staãí alespoÀ jedna
kopie dominantní alely E (E-), druh˘m dÛleÏit˘m genem je gen pro
vznik bíl˘ch skvrn „S”, kde je preferovan˘ genotyp homozygotnû
recesivní ss. Tﬁetím dÛleÏit˘m genem je pak gen „R”, kter˘ umoÏní
barevné skvrny na bílém tûle a zároveÀ ﬁedí ãernou barvu na mod-
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rou. V˘sledn˘ genotyp bílo-modrého zvíﬁete je tedy RrE-ss.
Pokud bude chovatel chtít chovat zvíﬁata stejného zbarvení jako
mûl legendární b˘k Galopeur des
Hayons, tedy modré s bíl˘mi skvrnami, musí b˘t pﬁítomny tyto
geny: gen R pro modrou barvu,
gen E pro ãernou a S gen pro
vzor. Genotyp pro zbarvení srsti
Galopeura proto bude zapsán
následovnû: RrEEss. Genetick˘
kód zbarvení srsti u dal‰ího z v˘jimeãn˘ch b˘kÛ belgické historie –
plemeníka Opticien d’au Chïne –
bude zapsán jako RREEss. Homozygotnû dominantní sestava
genu R znamená, Ïe ãern˘ pigment (EE) se netvoﬁí a bílé skvrny
zpÛsobené homozygotnû recesivní sestavou ss zase nejsou viditelné. To je zpÛsobené tím, Ïe b˘k
je vlivem genu R zcela bíl˘.
Proã je tedy tﬁeba znát cel˘
genotyp b˘ka? Odpovûì je jasná –
kvÛli zbarvení potomkÛ, kteﬁí
mohou b˘t díky sv˘m matkám
heterozygotní v genu R (Rr) a pak
se jiÏ uplatní i genetická informace
ostatních genÛ. Beaujolais de
Halledet, otec b˘ka Opticien d’au
Chïne, byl nositelem ãerveného
genu. PﬁestoÏe jeho fenotypov˘
projevem byla bílá barva, je jeho
genetick˘ základ vytvoﬁen˘ takto:
RREess. Dal‰ími nositeli ãerveného
faktoru byli v historii b˘ci jako
Inexes de la Croix de Mer a jeho
synové Rudger van de Gravehof,
Aviateur du Buchy, Nabi du Colas a
Souhait z Kerkenhofstede, kteﬁí je
v rámci populace plemene belgické modrobílé síﬁili dál.
Kromû S genu se uplatÀuje u ple-

 Blanc Dos du Bois-Brule (foto: MacGregor Photography, BBG)
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 Opticien d’au Chēne
(foto: archiv Linalux)

mene belgické modrobílé dal‰í aktivní gen zpÛsobující bílé skvrny –
takzvan˘ „vzorov˘ gen” oznaãovan˘ jako S(cs) gen, kter˘ barevné
vzory omezuje na boky, zatímco
hﬁbet zÛstává bíl˘. Jedná se o gen
s dominantní dûdiãností, proto staãí jedna kopie tohoto genu, aby se
toto zbarvení na zvíﬁeti projevilo.
Znám˘m nositelem tohoto genu
uvnitﬁ populace plemene BM byl
v minulosti b˘k Ephata du Major,
dnes to jsou napﬁíklad Blanc Dos du
Bois-Brule ãi Newman du Blanc Dos.
Tento znak je díky zpÛsobu jeho
dûdiãnosti ãasto jednoduché najít a
dohledat v rodokmenu. Ephata
dostal tento gen prostﬁednictvím
svého otce Parker du Fond de Bois.
Závûrem
·iroká ‰kála barevn˘ch vzorÛ
srsti je typická pﬁedev‰ím pro plemena, která se chovají zejména
kvÛli jejich atraktivnímu vzhledu,
ãasto v zájmov˘ch chovech. Takov˘m masn˘m plemenem je napﬁíklad galloway. Plemeno belgické modrobílé se sice primárnû
chová kvÛli zcela jin˘m charakteristikám, neÏ je rÛznorodé zbarvení, ale vlivem narÛstajícího zájmu o b˘ky do uÏitkového kﬁíÏení,
mohou b˘t uvedené poznatky
z hlediska ‰lechtûní zajímavé i u
tohoto plemene. Pro chovatele
ãistokrevn˘ch zvíﬁat belgického
modrobílého, kteﬁí by pﬁípadnû
zvaÏovali pouÏít ãervené b˘ky ve
svém chovu, je v‰ak nutno uvést,
Ïe ãervení belgiãtí b˘ci jsou urãeni
v˘hradnû pro úãely uÏitkového
kﬁíÏení a ve valonské ãásti Belgie
nejsou ani takto zbarvení jedinci
zapisováni do plemenné knihy.
Podobné omezení platí v tuto
chvíli i v âeské republice, kdy standard plemene definovan˘ ‰lechtitelsk˘m programem pﬁipou‰tí
pouze ãernou, modrou a bílou barvu zvíﬁat

