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·lechtûní na bezrohost u plemene
belgické modrobílé
Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ
masného skotu
Chov a ‰lechtûní plemene belgické modrobílé bylo v Belgii
vÏdy postaveno na dosti konzervativních postupech. Obavy
ze ztráty zmasilosti, která je
základní charakteristikou a devizou plemene, vedly Belgiãany
k tomu, Ïe dlouhá léta odmítali
nastoupit na evropsk˘ trend
bezrohosti. To se zmûnilo teprve pﬁed zhruba ãtyﬁmi lety,
kdy inseminaãní firma BBG
nasadila do nabídky prvního geneticky bezrohého plemeníka
pÛvodem z Kanady. Od té doby
zapoãala cesta tvorby vlastního
bezrohého programu postaveného na bezroh˘ch zahraniãních otcích a typov˘ch matkách
plnû odpovídajících standardu
plemene.
Podobnû jako u jin˘ch pÛvodem evropsk˘ch masn˘ch plemen, zapoãalo ‰lechtûní na bezrohost mimo domovinu plemene. V pﬁípadû belgického
modrobílého to bylo v Kanadû
a souãasnû, ale zcela nezávisle
rovnûÏ v sousedním Nûmecku.
Bezrozí b˘ci jako Astral, Atlas,
Extra, Blueprint ãi Burul byli ãi
stále jsou v nabídkách nûkolika
nûmeck˘ch inseminaãních spoleãností jiÏ ﬁadu let (prvním byl

 Bezrohá jalovice po otci Fleuron de Maffe (ZBM 272) (foto: BBG)

Atlas narozen˘ v roce 2008).
Jedná se v‰ak o b˘ky urãené
v˘hradnû ke komerãnímu kﬁíÏení, kteﬁí byli zapisováni do
vedlej‰ího oddílu plemenné
knihy, coÏ prakticky znamená,
Ïe tito b˘ci nemají Ïádn˘ vliv na
ãistokrevnou populaci. V pﬁípadû Kanady, kde se v‰ak plemeno belgické modrobílé chová
ve velmi omezen˘ch poãtech,
byla prÛkopníkem bezrohosti
farma Ideale, která dlouhá léta
experimentuje nejenom s bezrohostí, ale i ãerven˘m zbarvením ãi dokonce kombinací obou
znakÛ. Právû tento kanadsk˘
chov stojí za nasazením prvního

 Ideale Dehorner Pp byl prvním bezrohým býkem v nabídce BBG (foto: BBG)
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bezrohého b˘ka do inseminace
v Belgii.
PﬁestoÏe zÛstává bezroh˘
program v Belgii u tohoto plemene i nadále okrajovou záleÏitostí, nabídka bezroh˘ch b˘kÛ
se postupnû roz‰iﬁuje. Na rozdíl
od jin˘ch zemí, kde byl nástup
bezrohosti postupn˘, nabral
bezroh˘ program v posledních
letech na dynamiãnosti a to i za
cenu ústupkÛ pokud jde o pravidla zápisÛ do plemenn˘ch
knih. Historicky prvním bezroh˘m b˘kem, kter˘ byl nabízen
na belgickém trhu, byl kanadsk˘
heterozygot Ideale Dehorner
Pp narozen˘ v roce 2014. PﬁestoÏe v jeho pÛvodu najdeme
v páté generaci bezrohou kﬁíÏenku s limousinem, je v Kanadû
tento b˘k povaÏován za ãistokrevného, a tak byl i v Belgii na
sklonku roku 2016 zapsán do
hlavního oddílu belgické plemenné knihy. Tímto krokem si
Belgiãané otevﬁeli cestu k relativnû rychlému nástupu bezrohého programu.
Dehorner zaãal b˘t nabízen na
jaﬁe roku 2017 za cenu 25
EUR/ID. Zhruba o rok pozdûji,
v prÛbûhu roku 2018, zaﬁadila
firma BBG do nabídky Dehornerova kanadského syna, dokonce jiÏ homozygotnû bezrohého b˘ka Ideale Black Beard
PP. Právû jeho otec – b˘k
Dehorner – sehrál klíãovou roli
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v zaãátcích belgického bezrohého programu. Od jeho rodokmenu se odvozuje pÛvod vût‰iny dnes v Belgii nabízen˘ch
bezroh˘ch b˘kÛ. Ten firma BBG
realizuje na vybran˘ch farmách,
na nichÏ jsou vytipovány kvalitní
belgické krávy, které jsou pﬁipu‰tûny bezroh˘mi b˘ky s cílem
vyprodukovat bezrohé potomky, kteﬁí se exteriérovû budou
co nejvíce blíÏit pﬁedstavám
o tom, jak má vypadat belgick˘
modrobíl˘ skot.
Aktuálnû belgická spoleãnost
BBG nabízí vedle jiÏ zmínûného
Dehornera a jeho homozygotnû
bezrohého syna Ideale Black
Beard PP dal‰í tﬁi heterozygoty
tzv. druhé generace: modrobílého Boy Scout de Biourge Pp,
tmavû modrého Nils van het
Caloenhof Pp (kter˘ je dle
fotek zﬁejmû b˘kem s voln˘m rohem) a bíle zbarveného b˘ka Daim du
Bois Esneux Pp. Jak
jiÏ bylo zmínûno,
matkami
v‰ech
tûchto b˘kÛ jsou
belgické fenotypovû
kvalitní
plemenice.
Vedle této pûtice je pak pro
belgick˘ trh dostupn˘ i z Nû mecka dovezen˘
Koreas P ãi Future de Boulogne P
ãi z Velké Bri tánie Top Side
Rashford Pp, jehoÏ otcem je Kubitus de Bray.
V‰ichni tito tﬁi b˘ci jsou urãeni
v˘hradnû pro kﬁíÏení.
U Daima se krátce zastavíme,
neboÈ inseminaãní dávky to hoto b˘ka byly zkraje února
dovezeny i do âeské republiky.
Primárnû bude sice nabízen do
uÏitkového kﬁíÏení, ale vzhledem k tomu, Ïe je v zemi
pÛvodu zapsán do hlavního
oddílu plemenné knihy, nic
nebrání tomu, aby byl v pﬁípadû
zájmu ãesk˘ch chovatelÛ vyuÏit
i v ãistokrevné plemenitbû.
Státní registr tohoto b˘ka je
ZBM 477. Jedná se o bíle zbarveného syna Dehornera, jenÏ na
rozdíl do svého otce typovû
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 Daim du Bois Esneux Pp (ZBM 477) (foto: BBG-MacGregor)

odpovídá modernímu standardu plemene. Za exteriér byl ocenûn celkem 82 body, nejslab‰í známkou (60)
je právû uÏitkov˘
typ. Rámec, osvalení, masná uÏitkovost jsou lehce
nadprÛmûrné,
konãetiny
pak
jsou vedle bezrohosti nejvût‰í
pﬁedností b˘ka.
Tradiãní belgické chovatele,
kteﬁí mají ekonomiku sv˘ch
farem
postavenu na produkci masa, sice
asi bezroh˘ program pﬁíli‰ neosloví. Je ale zají-

mavou alternativou pro uÏitkové chovy kam smûﬁuje stále
více inseminaãních dávek. Právû
v této oblasti pozice plemene
v celoevropském mûﬁítku kaÏdoroãnû posiluje a je dobﬁe, Ïe
na to inseminaãní firmy reagují.
Za zvy‰ující se popularitou belgick˘ch b˘kÛ v dojen˘ch stádech stojí zejména stále ãastûj‰í
vyuÏívání sexovan˘ch inseminaãních dávek v hol‰t˘nsk˘ch
chovech, které zaãaly belgické
b˘ky masivnû pouÏívat v‰ude
tam, kde nechtûjí produkovat
jalovice do obratu stáda ãi k dal‰ímu prodeji. Podobnû jako u jin˘ch masn˘ch plemen, je jen
otázkou ãasu, kdy se nabídka
bezroh˘ch b˘kÛ roz‰íﬁí natolik,
Ïe jejich kvalita z hlediska osvalení bude na srovnatelné úrovni
jako u geneticky rohat˘ch
plemeníkÛ.

 Dvouměsíční bezrohé tele po otci Daim du Bois Esneux Pp (ZBM 477) (foto: BBG)
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