ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU
Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865
email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

Zápis z jednání Klubu plemene blonde d´Aquitaine
ze dne 3.11.2015 na Equitana Hotel Resort v Březnici
Jednání klubu zahájil v 15:30 hodin předseda klubu pan Karel Šeba. Přivítal přítomné
chovatele a zaměstnance svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 11
osob z toho 4 řádní členové ČSCHMS (prezenční listina je přílohou zápisu).
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Chov plemene BA v roce 2015
Hodnocení výběrů plemenných býků v roce 2015
Prezentace plemene na letošní Národní výstavě v Brně – hodnocení
Ohlédnutí za letošní Národní výstavou ve Francii – Saint – Gaudens 2015
Nové plemenné hodnoty ČR
Nové plemenné hodnoty býků ve Francii - IBOVAL (říjen 2015)
Nabídka inseminačních dávek pro rok 2016 (jednotlivé firmy)
Změny v systému lineárního hodnocení zevnějšku – projednání návrhu
Různé

Průběh jednání:
1. Chov plemene BA v roce 2015 (Šeba)
- stavy v ÚE k 30. 6. 2015 (50% a více): 15.717 ks (7.858 ks jalovic, 7.859 ks krav)
- stavy v ÚE k 30. 6. 2015 (čistokrevná): 1.922 ks (948 ks jalovic, 974 ks krav)
- stav plemenných býků dle ÚE k 30. 9. 2015: 293 ks (55 ks v KU 238 ks mimo KU)
- stavy krav v KUMP k 30. 9. 2015: 720 ks celkem (z toho 544 ks čistokrevných)
- počty narozených čistokrevných telat dle jednotlivých ročníků
- počet narozených kříženců
- počty telat narozených po inseminaci a přir. plemenitbě
- věk při I. otelení
- věková struktura krav
- dosahované průměrné mezidobí u krav
- dosahované mezidobí u krav otelených v roce 2014 podle pásem
- hodnocení průběhu porodu
- telení podle měsíců
- telení v ČR podle zajišťování reprodukce
- podíl vážených telat
- hmotnosti telat 2014
- hmotnosti telat 2011
Výsledky kontroly užitkovosti byly za rok 2014 porovnány s výsledkem příslušného
ukazatele ve Francii v roce 2014.
(prezentace k dispozici na webu klubu: www.blonde-d-aquitaine.cz)
2. Hodnocení výběrů plemenných býků v roce 2015 (Šeba)
Počty býků vybraných do plemenitby: v letošním roce 70 ks, od roku 2007 do 2015
vybráno celkem 450 býků.

- Počty plemenných býků vybraných podle let
- Počty býků vybraných za sledované období podle způsobu odchovu
- Růstová schopnost všech býků podle let
- Růstová schopnost býků vybraných do plemenitby
- Porovnání růstové schopnosti podle způsobu odchovu býci vybraní do plemenitby
- Přírůstky býků na OPB
- Přírůstky býků v odchovu u chovatele
- Vývoj RPH pro růst a zevnějšek - býci vybraní na OPB
- Vývoj RPH pro růst a zevnějšek - býci vybraní u chovatele
- RPH vybraných býků - matky bez třídy TQM
- RPH vybraných býků - matky s třídou TQM ( bez těl. Rozměrů)
- RPH vybraných býků - matky bez třídy TQM
- RPH vybraných býků - matky s elitní třídou TQM
Třídy TQM matek jsou pouze informativní a dokumentují kvalitu matek z pohledu
tělesných rozměrů a plemenných hodnot pro růst v přímém efektu (peRU), osvalení
(rphOS) a růst v maternálním efektu (meRU).
Kriteria pro zatřídění matek dle TQM
Třída TQM Výška (cm) Hmotnost (kg)
peRU
rphOS
meRU
147 a víc
800 a víc
105 a víc
103 a víc
103 a víc
SE
147 a víc
800 a víc
105 a víc
103 a víc
EC
147
a
víc
800
a
víc
103 a víc
EM
105 a víc
103 a víc
103 a víc
CM
105 a víc
103 a víc
C1
103 a víc
M1
Bez třídy
- Prodejní ceny plemenných býků
(prezentace k dispozici na webu klubu: www.blonde-d-aquitaine.cz)
K výběru býků pro rok 2016 jsou zatím zveřejněny počty pro I. turnus 2016. Na OPB jsou
4 býci a u chovatele 5 býků. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 je to určitý pokles. I.
turnus 2015 bylo v odchovu 15 býků na OPB a 4 u chovatele.
3. Prezentace plemene na letošní Národní výstavě v Brně – hodnocení (Šeba)
Počty vystavených zvířat, jednotlivé kategorie a ocenění v prezentaci na webu klubu BA.
4. Ohlédnutí za letošní Národní výstavou ve Francii – Saint – Gaudens 2015 (Šeba)
Počty vystavených zvířat, chovatelé, kategorie a ocenění viz prezentace na webu BA.
Uvedené fotky zvířat byly pořízeny na jiných výstavách v předcházejících letech.
5. Nové plemenné hodnoty býků ve Francii - IBOVAL (říjen 2015)
Prezentace Karel Šeba:
Vysvětlivky: AVEL snadnost telení dcer, ALAIT – mléčnost, MERPsev – odstavová
hmotnost potomstva dcer, IVMAT – syntetický index pro mateřské vlastnosti, který má lepší
vypovídací hodnotu než index ISEVR. Hodnocení podle IFNais – snadnost telení – roste-li,
snižuje se růstová schopnost. Hodnocení dle CRsev. Hodnocení DMsev – osvalení.
Hodnocení DSsev – skelet. ISEVR – syntetický index pro přímé efekty.
V prezentaci bylo provedeno porovnání inseminačních býků, kteří jsou používáni v ČR.
Porovnány byly plemenné hodnoty pro ČR a odpovídající plemenné hodnoty těchto býků dle
IBOVAL.
Prezentace viz www.blonde-d-aquitaine.cz.

6. Nabídka inseminačních dávek pro rok 2016
- firma Bursia Praha (Ing. Jaroslav Burda)
7. Změny v systému lineárního hodnocení zevnějšku
- Předložení a projednání návrhu
8. Různé
Aktuální zůstatek na klubovém účtu je 100.944 Kč.

v Martinicích zapsala Pavla Vydrová
ověřil: Karel Šeba

