
 

V PŘEHLEDU UVÁDÍME HLAVNÍ IKONY, KTERÉ POUŽÍVÁ FIRMA SELECT SIRES VE 

SVÝCH MATERIÁLECH A SE KTERÝMI SE SETKÁTE I PŘI PROHLÍŽENÍ BÝKŮ NA 

NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A V KATALOGU. IKONY IDENTIFIKUJÍ NEJLEPŠÍ 

BÝKY FIRMY PRO VYBRANÉ VLASTNOSTI. NENAHRAZJÍ PH, VĚTŠINOU Z NICH 

VYCHÁZEJÍ, ALE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH (FE x FEEDPRO) SE I METODIKA LIŠÍ. 

 

FeedPRO  

FeedPRO optimalizuje selekci na vyšší produkci a střední rámec, při zachování 

skóre tělesné kondice a plodnosti dcer. Tento index označuje plemeníky s 

výbornou konverzí krmiva svých dcer, při zachování zdravotních a 

reprodukčních vlastností. Lepší využitelnost krmiva je klíčová k dosažení 

nižších nákladů na krmení a zároveň vyšších příjmů za mléko. 

 

RobotPRO  

Označuje plemeníky, kteří přenášejí požadované vlastnosti především vemene, 

vyhovující provozům s robotickým systémem dojení. Kromě vhodně 

utvářených, zdravých vemen a vhodně rozmístěných struků jsou takto označeni 

býci, jejichž dcery mají také výborné mléčné složky a kvalitu mléka. 

 

 Wellness 

Tato ikona označuje plemeníky, kteří zlepšují odolnost vůči nejčastějším 
onemocněním mléčného skotu (mastitis, metritis, zadržená placenta, apod...). 
Wellness kombinuje hodnoty indexů Wellness Trait (WT $) a Calf Wellness Index 
(CW $) a zahrnuje pouze býky pozitivní pro oba tyto indexy. 

 

FertilityPRO  

Označení FertilityPRO identifikuje plemeníky s kvalitou a složením spermatu, 
které pravděpodobně zlepší zabřezávání plemenice. Toto označení je jednak 
získáno na základě výborných výsledků vlastní plodnosti býka ve stádech, ale 
také na základě výborných výsledků laboratorního hodnocení kvality spermatu 
(přežitelnost spermií, morfologické hodnocení, apod.) 
 

 
EliteSexedFertility 

Ikona Elite Sexed Fertility označuje plemeníky, kteří se vyznačují nejvyšší mírou 
zabřezávání po sexovaných inseminačních dávkách. Toto označení identifikuje 
naše nejplodnější býky s nejvyšší březostí sexovaného semene, jedno zda ve 
formě 2M či 4M. Pozn.: 4M neznamená automaticky lepší březost 

 
GForce 

GForce označuje genomické testanty s elitním genetickým profilem, založeným 
na základě kombinace údajů z rodokmenových PH a genomického hodnocení, 
tedy bez výsledků na dcerách. Tato kombinace dat zvyšuje spolehlivost a kvalitu 
genetické predikce mladého genomického testanta ještě před dostupností 
skutečných výsledků dcer býka z KU. 



 

GForce+ 

Sestava GForce+ zahrnuje mladé genomické testanty vybrané na základě 

přísných standardů kvality spermatu a jejich výborných výsledků vlastní 

plodnosti již z terénu. Býci označení jako GForce + mají oproti býkům jen 

“GForce” již známé výsledky vlastního zabřezávání a obtížnosti porodů.  

 

 

NxGEN®  

NxGEN® je exkluzivní členský program, který slouží k zrychlení distribuce elitní 
genetiky z šlechtitelského programu WWS / Select Sires. Chovatelé,kteří jsou 
členy tohoto programu mají, výměnou za využívání elitních matek býků 
exkluzivně pro Select Sires, v předstihu možnost využívání vybraných top otců 
býků, kteří ještě nejsou dostupní běžnému chovateli. 

 

Progeny Proven  

 

Ikona označuje elitní prověřené plemeníky s hodnocením na základě 
genomických dat i výsledků prověření na dcerách 

 

genderSELECTED  

 

Tato ikona identifikuje plemeníky s dostupným sexovaným spermatem, 

zpracované pomocí SexedULTRA technologie. Jedno zda 2M či 4M.  

Pozn.: 4M neznamená automaticky lepší březost. 

 

genderSELECTED4M  

 

Tato ikona identifikuje plemeníky s dostupným sexovaným spermatem 4M, 

tedy s 4 miliony spermií v inseminační dávce, zpracované pomocí SexedULTRA 

technologie. Pozn.: 4M neznamená automaticky lepší březost. U býků, kde 

ano, je sexované sperma vyráběno touto metodou a býci jsou označeni 4M. 

 

GrazingPRO  

 

Takto označení plemeníci jsou vybírány tak, aby se co nejvíce hodili do 
pastevních produkčních systemů. Vyznačují se, i vzhledem k obecně nižší výši 
užitkovosti v litrech, vyšší dlouhověkostí, lepší chodivostí, středním  tělesným 
rámcem, dobrými složkami – aniž by to vše šlo na vrub fitness vlastnostem, 
plodnosti dcer (DPR) či somatickým bunkám (SCS). 

 

Showcase  

Toto označení představuje plemeníky s výborným typem. Hodí se jak pro účely 

výstavnictví, tak I celkově pro zlepšení typu ve stádě. 

 

 


