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Meat+ – nová trademark pro belgické modrobílé
Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ
masného skotu
Kvalita hovûzího masa se dá
hodnotit, ãi alespoÀ odvodit,
mnoha zpÛsoby. Doposud to
bylo zejména rÛzné senzorické
hodnocení, zjednodu‰ené metody vycházející z mramorování
(obsahu intramuskulárního tuku), délky a zpÛsobu zrání ãi stáﬁí a plemenné pﬁíslu‰nosti zvíﬁete, z nûhoÏ maso pochází.
S nástupem genomiky se kvalita
dá vyhodnotit také na bázi
genetického zaloÏení jedince.
Jedním z takov˘ch pﬁíkladÛ mÛÏe b˘t belgick˘ projekt Meat+,
kter˘ je od konce loÀského roku
dostupn˘ chovatelÛm plemene
belgické modrobílé a tamní spotﬁebitelé se s ním budou moci
prakticky seznámit v nadcházejících mûsících.
Belgické modrobílé je díky
sv˘m pﬁednostem masivnû vyuÏíváno v komerãním kﬁíÏení po
celé Evropû, v ãistokrevné podobnû se ale pro úãely masné
produkce chová prakticky jen
v zemi pÛvodu, Nizozemí a okrajovû ve Francii v belgickém pﬁíhraniãí. Hlavní pﬁedností ple-

 Fute (ZBM 495), který je jedním z posledních býků dovezených pro potřeby
čistokrevné plemenitby do České republiky, je homozygotní nositel pro Meat+
(+/+)

mene je jeho vysoká v˘tûÏnost
(tedy podíl jateãné hmotnosti/Ïivá hmotnost), která je
v prÛmûru okolo 70 % u mlad˘ch
b˘kÛ a 64 % u krav. U nejkvalitnûj‰ích zvíﬁat to mÛÏe b˘t je‰tû
v˘raznû více. Díky tomu je v ãele
produktivity na hektar, a tedy

dopadu na Ïivotní prostﬁedí, kdy
je mnoÏství masa vyprodukované na jednotku zdaleka nejvy‰‰í v porovnání s ostatními
plemeny. Kritici naopak plemeni
vedle chovatelské nároãnosti
(císaﬁské ﬁezy, reprodukãní problémy aj.) vyãítají nízk˘ podíl
vnitrosvalového tuku, kter˘ je,
jak známo, nositelem chuti, coÏ
se podle tûchto názorÛ projevuje v hor‰í chuti masa.
PﬁestoÏe belgická studie organizace APAQ-W z roku 2018 prokázala, Ïe belgiãtí spotﬁebitelé
pﬁi sv˘ch nákupech upﬁednostÀují maso z belgického modrobílého skotu právû kvÛli jeho
vzhledu, chuti a jemnosti, u ãásti zákazníkÛ vyvolávají chuÈové
charakteristiky rezervovan˘ ãi
dokonce odmítav˘ postoj k masu z „belgiãákÛ”.

 Tetu de la Coue (ZBM 457) je heterozygotem pro Meat+ (Mut/–)
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Libovosti a jemnosti v‰ak chtûjí belgiãtí chovatelé a vûdci vyuÏít ve svÛj prospûch a pﬁedstavit
spotﬁebitelÛm maso z plemene
belgické modrobílé jako je‰tû
více chutné, dietetické a ‰etrné
ke zdraví konzumentÛ a navíc
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vyprodukované v místních podmínkách. Proto pﬁi‰li s oznaãením „Meat+”, kter˘m se bude
moci py‰nit maso, které splÀuje
ta nejpﬁísnûj‰í kvalitativní kritéria.
Díky v˘zkumu vûdcÛ z univerzit v Lutychu a Gentu bylo zji‰tûno, Ïe plemeno stále mÛÏe
dûlat pokroky pokud jde o homogenitu kvality masa a zejména pak jeho kﬁehkost. Pro pojením údajÛ z anal˘z DNA
s vyhodnocením jateãnû upraven˘ch tûl na jatkách a bourárnách vyvinuli vûdci genetick˘
panel (soubor správn˘ch SNP)
nazvan˘ Meat+. Zvíﬁata s tímto
oznaãením pﬁiná‰í konzumentÛm záruku vy‰‰í kvality právû
z pohledu kﬁehkosti masa
a tudíÏ i jeho chutnosti.
Na základû proveden˘ch anal˘z DNA se ukazuje, Ïe pﬁibliÏnû
70 procent zvíﬁat v populaci BM
je jiÏ dnes moÏné certifikovat
jako Meat+. Kvalita u ostatních
30 % zvíﬁat je promûnlivá a ve
srovnání se zvíﬁaty, která vykazují správn˘ genetick˘ panel pro
oznaãení Meat+, se dá oznaãit
jako neuspokojivá, alespoÀ v urãit˘ch partiích tû la. Krmení,
doba v˘krmu, pﬁeprava, poráÏka
nebo chlazení jateãnû upraveného tûla jsou parametry, které
je mohou ãást tûchto odchylek
vysvûtlit (ovlivnit) a na nûÏ se
bude soustﬁedit dal‰í v˘zkum
obou univerzit.

 Falco van Zeldonk (ZBM 336) je jedním z pětice býků z portfolia firmy BBG,
který se do dertifikace jako zlepšovatel kvality masa v projektu Meat+ nevešel
(Mut/Mut)

PﬁestoÏe projekt je‰tû není
ukonãen a není rutinnû zaveden
do praxe, tﬁi belgické inseminaãní firmy se rozhodly do nûj
zapojit a co nejdﬁíve se dopracovat k co nejvy‰‰ímu podílu zvíﬁat
s oznaãením Meat+. Toho chtûjí
docílit
zaﬁazováním
takto certifikovan˘ch b˘kÛ do
inseminace
a tím rychle na v˘‰it
podíl
no sitelÛ tohoto
oznaãení. Inseminace v chovech belgického modrobílého totiÏ hraje v˘znamnou roli, její podíl na celkov˘ch bﬁezostech se odhaduje na
cca 80 %, na chovech nejvy‰‰í
kvality je ãasto jedin˘m zpÛsobem zaji‰Èování reprodukce.
Pokud vás tedy zajímá, jak si stojí konkrétní b˘k, nav‰tivte webové stránky belgick˘ch prodejcÛ inseminaãních dávek.
Od 1. prosince 2021 tak mohou
mít inseminaãní firmy na vlastní
Ïádost pﬁístup k v˘sledkÛm
ge netického
profilu
sv˘ch

b˘kÛ. Test je od stejného data
k dispozici také v‰em chovatelÛm, kteﬁí o testování sv˘ch zvíﬁat projeví zájem a to na
Univerzitû v Lutychu prostﬁednictvím klasick˘ch cest, jak˘mi
testují i jiné záj mo vé geny.
U vût‰iny zvíﬁat, která
jiÏ byla testována v minulosti (zvíﬁata testovaná
na
ãipech SNP
po
lednu
2014),
mohou
chovatelé poÏádat o status Meat+ i zpûtnû, aniÏ by bylo
nutné cel˘ odbûr a testování
opakovat. Náklady jsou v tomto
pﬁípadû pouze 10,00 € (bez DPH)
za zvíﬁe. Nov˘ genetick˘ test
Meat+ pro krávy a jalovice stojí
35 € (bez DPH), stejná cena jako
za test na jednu genetickou
vadu. Provedení v‰ech ge netick˘ch tes tÛ (tedy v‰ech
genetick˘ch vad plus Meat+)
u plemenic vyjde na 75 €
(bez DPH). U b˘kÛ jsou ceny 50 €
(bez DPH) resp. 100 € (bez
DPH).
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