
ČEŠTÍ CHOVATELÉ SE KONEČNĚ ZAČÍNAJÍ ZAPOJOVAT DO PERIODIK PSANÝCH CIZÍM JAZYKEM 

V červnovém vydání mezinárodního časopisu Holstein International vyšel článek s názvem: „Responses to question: 

Why do Outcross Sires not Receive More Opportunities“? V článku odpovídají oslovení experti z plemenářských 

firem Select Sires, Semex a ALTA, na tři otázky českého chovatele Jiřího Fangla z ZD Sloupnice, zaslané časopisu.  

Téma otázek se točí okolo otázky outcrossového původu a příbuzenské plemenitby. Autor se, volně 

interpretováno ptá, proč šlechtitelé hlavních firem (dle jeho mínění) používají stále intenzivněji jen menší skupinku 

otců býků (dále OB). Podobný postup považuje za nevýhodný a těžko racionálně obhajitelný. Jako příklad 

disproporčního použití uvádí dvojici PLANET x MANIFOLD, oba býky milionáře v prodeji dávek. Planet, podle autora 

otázek, dostal jako OB mnohem větší šanci, zatímco MANIFOLD se stal populárním především díky zájmu chovatelů 

(výborné dcery). Přitom ale jeho dcery se neobjevují mezi nejvyužívanějšími matkami býků.  

Nebo dvojice JET AIR x FREDDIE, kde má dnes svého času (jako OB) méně využívaný JETT AIR hodnotu 2300, zatímco 

FREDDIE 2096, přičemž dcery po FREDDIE dostaly, jako matky býků (dále MB), větší prostor. Autor si je vědom, že 

se složení selekčního indexu TPI v čase změnilo, ale přijde mu, že mezi chovateli populárnější býci nedostali takový 

prostor, především v pozici matek býků, jak by si možná zasloužili. Má pravdu. Co zatím stojí?  

Znění otázek bylo: 

1. Proč nevyužili šlechtitelé více dcery a vnučky uvedených býků (PLANET x MANIFOLD, JETT AIR x FREDDIE)? 

2. Proč hlavní šlechtitelské firmy nedávají více prostoru outcrossovým býkům, které měly v nabídce (např. 

MAXUM, ALTAGILCREST, ALTAJONAH, SUDAN, JETT AIR, TABASCO, STOIC, NOMINEE)? 

3. Býk RAGER-RED nemá nejvyšší hodnotu indexu TPI, ale stále patří mezi nejprodávanější Redy v Select Sires. 

Proč nebyl více použit jako otec býků?  

Nejprve odpovědi oslovených šlechtitelů (ve zkráceném, volném znění). Zněly: 

Jeff Ziegler ze Select Sires (u nás známo jako WWS, respektive MTS), firmy, jež vyšlechtila Planeta a Rager-Reda: 

1. Při pohledu na čísla PH nazpátek se mohou zdát rozdíly větší, ale bohužel v okamžiku, kdy se rozhodovalo o 

zařazení a intenzitě využití konkrétního býka mezi otce býků, bylo nutné se řídit tehdy aktuálními hodnotami 

indexů (tzn. myšleno se spolehlivostí PH testanta či býka s prvním prověřením, ještě bez genomického 

hodnocení – pozn. autora tohoto článku). Spolehlivé PH býků jsme získávali až po prověření, s odstupem 

času, a to již jejich parametry nebyly konkurenceschopné mladším, indexově lepším býkům. To, že se od 

nějakého býka prodává více dávek, nemusí být jen z důvodů výborných PH pro produkci či typu. V řadě stád 

je popularita býka primárně postavena na jeho zabřezávání, a až sekundárně podle jeho PH. 

Přesto se firma občas, při výběru matek býků podle původu, vrací i k „býkům úspěšným až se 

zpožděním“, kteří ve své době nedostali v pozici OB takovou šanci. Příkladem může být KING DOC. Jen v málo 

případech ale taková plemenice (jako MB) splňuje současně dva elementární požadavky na využití – 

zajímavý, v čase stále dobrý a méně frekventovaný otec + kvalita, síla a spolehlivost celé rodiny plemenice.  

 

2. Otázka „více prostoru“ je diskutabilní. Select Sires mají tradičně tak širokou skupinu otců býků pro každé 

období, že ji není možné ještě více rozšiřovat. Šlechtění je o číslech, a pokud nemá OB i dostatečně vysoké 

hodnoty požadovaných selekčních vlastností, nemá šanci na takové umístění v populaci, aby se jeho synové 

stali dostatečně prodejnými. Obecně stoupá šance na top potomka u rodičů s nejvyšší rodokmenovou 

hodnotou. Select Sires použili v minulosti řadu býků uvedených v otázce 2 jako otce býků, ale jejich tehdejší 

hodnoty neumožnily jejich intenzivnější nasazení a dlouhodobě je pak i procento úspěšných potomků 

z takových otců velmi malé. K tomu, aby firma získala dobrého syna z takových býků, jako jsou uvedeni, by 

bylo nutné k jeho pozdějšímu dosazení použít každého z nich jako otce býků cca 3x více, než se stalo a než 

stačí u indexově lepších býků. A to je ekonomicky neobhajitelné.  

Proto se snažíme mezi OB zařazovat spíše mladé býky s odlišnějším původem. Příkladem efektu 

takového postupu jsou nyní býci jako RENEGADE či TOTEM. 

 

3. K dobré prodejnosti RAGER-REDa pomohl i odlišný původ. Vzhledem k jeho dobrým PH po prověření ho 

Select Sires použili i jako otce býků, přestože to bylo až po prověření.  

 



Mike West ze Semexu, firmy, jež z uvedených porovnávaných býků vyšlechtila Manifolda a Jett Air: 

1. Používání outcrossových býků je součástí naší strategie, ideálně v původu špičkových plemenic jako matek. 

Většina býků, kteří jsou v otázkách uvedení ale nebyla ve své době použita ne nejlepší plemenice populace, 

což výrazně snížilo šanci na nalezení takové dcery, který by se mohla stát matkou býků.   
 

2. Uvedení býci mají sice impresivní čísla z dnešního pohledu a stali se i populárními po celém světě, ale jako 

mladší nepatřili mezi špičku populace. Vzhledem k intenzitě použití takových býků širokou skupinou 

chovatelů dnes najdeme řadu výborných dcer z případů, kdy tyto býky chovatelé ve stádě správně použili. 

Semex řadu z uvedených býků použil jako OB, potomci nebyli ve své generaci indexově konkurenceschopní. 
 

3. RAGER je ukázkou toho, jak dobře prodejný je býk, který projde dobře sítem prověření a má odlišný původ. 

Mezi takové naše býky v současnosti patří třeba OCTOBERFEST či FORTUNE. 
 

Mike Menendez z Alty: 

1. Nejvíce jsou vždy využíváni býci s nejvyššími hodnotami indexu, protože jak šlechtitelé, tak chovatelé věří 

(správně), že je u nich největší šance najít další zlepšovatele. Po doprověření se vždy najde nějaký býk, který 

měl dříve nižší index, ale nyní si stojí lépe, než někteří z dříve indexově lepších a intenzivněji využívaných 

býků. To je typické zvláště u býků se špičkovým typem. Není to jen o nás šlechtitelích, ale i o tom, že i majitelé 

matek býků chtějí na svou plemenici především indexově aktuálně nejlepší býky. 
 

2. V Altě nepatří kritérium „otec matky“ k selekčním kritérium. Rozhoduje co nejvyšší index plemenice, bez 

ohledu na původ. Ani chovatelé nebudou používat býky, pokud budou mít v důsledku outcrossového otce 

nižší index. Z býků, které lze označit jako outcross, lze aspoň extenzivně použít jen ty, kde je šance, že je 

chovatelé použijí, což u většiny takových býků není. V našem programu se ale snažíme mít vždy nějaké býky 

s méně frekventovanými původy. Jak Manifold, tak i Jett Air dostali, jako otcové býků, dostatečný prostor. I 

ostatní býci byli extenzivně použiti jako otcové býků, stejně tak jejich nejlepší dcery jako matky.  
 

3. Nejlepší RED otcové býků jsou často využívání po delší dobu, protože zde není tak rychlá obměna býků.  

STANOVISKO MTS       

Především, v souladu s titulkem článku, je opravdu dobře, že se objevují první vlaštovky (český chovatel, který se o 

plemenářskou práci zajímá a jehož jazykové vybavení je takové, že sleduje i mezinárodní periodika a sám do nich 

napíše). Po třiceti letech! Kéž by takových případů bylo co nejvíce, protože má-li si chovatel udělat co 

nejobjektivnější názor, nesmí se spoléhat jen na náš malý domácí rybník a názory v něm, ale musí hledat v zemích, 

kde se dělá skutečné šlechtění. Dovedené i do nadstavbové komerční koncovky, kterou je prodej embryí a top 

potomstva na aukcích. K tomu přispívají i periodika typu Holstein International. Prezentace našich chovatelů zde (i 

jen názorová) je nezbytná, protože ačkoliv úrovní komerčních stád jsme (již pár let, ale bohužel asi jen dočasně) 

stále ještě špičkou Evropy, ve světě aukcí plemenného materiálu jsme k této „šlehačce“ chovatelství dosud téměř 

nepřičichli. V ČR jde o co nejekonomičtější produkci mléka, ale na evropský aukční trh s genetickým materiálem 

jsme doposud téměř nevstoupili (na rozdíl od třeba Maďarska), přestože po desetiletí používáme v dostatečné 

míře i ty nejlepší světové plemeníky a v českých stádech se najde, z evropského pohledu, řada zajímavých dojnic. 

I tuto pozici nyní již bohužel pomalu ztrácíme, protože na rozdíl od řady zemí západní Evropy (o severní Americe 

nemluvě), využívání nejprogresivnějších reprodukčních technologií (OPU/IVF, biopsie embryí atd.) je zde na bodě 

nula, počet farem, které cíleně pracují s ET a specialistů na ET je malý (stále menší) a za vrchol pokroku je zde 

dosud často považováno sexované sperma...  

Hledat příčiny popsané situace by bylo na jiný článek. Nesporně mezi ně patří, pro ČR typická majetková struktura 

farem v souvislosti s jejich velikostí, dále praktické znalosti a výuka postupů v oblasti praktické plemenářské práce 

(počínaje VŠ, přes výzkum), zkušenosti, přetržené tradice, chybějící sebevědomí (související i s jazykovou 

vybaveností). V neposlední řadě i vliv řady „odborníků“ z domácího prostředí, obchodujících s genetickým 

materiálem, se kterým se většinou na evropský trh s embryi vstoupit nedá, a tudíž šířících názor, že „v našich 

podmínkách se to nevyplatí či to nejde“. Menší vlaštovkou je snad jen program Partners Zooservisu, což je ale 

především komerční projekt majitele, hrající kartu „národního cítění“.   



Ale vraťme se k otázkám Jiřího Fangla. Vzhledem k tomu, že přes třicet let exklusivně zastupujeme nejvýznamnější 

světovou firmu a jsme v pravidelném kontaktu s jejími nejlepšími šlechtiteli, domníváme se, že umíme číst i mezi 

řádky odpovědí v Holstein International a můžeme odpovědi trochu rozvést a doplnit. 

K OTÁZCE 1: 

Problematice opatření proti zvyšujícímu se koeficientu příbuzenské plemenitby v populaci a otázkám outcrossových 

býků jsme se obšírně jako nikdo jiný věnovali v našem článku pro chovatele (celé znění najdete na našem webu: 

https://mtssro.cz/2020/06/15/inbreeding-z-ruznych-hledisek-jsou-obavy-z-pribuzenske-plemenitby-opravnene/).  

Situace souvisí především s velkým nárůstem genetického zisku v období po zavedení genomického hodnocení. Ten 

je důležitý nejen pro plemenářské firmy a chovatele, ale i při obhajobě principů moderního intenzivního 

zemědělství, ve vztahu k potřebě uživit obdobně rychle rostoucí lidskou populaci a současně snižovat GHG (emise 

skleníkových plynů na jednotku vyprodukovaného mléka). Což se např. USA podařilo za deset let o 19 %.  

ZAČAROVANÝ KRUH? 

V souvislosti s přechodem na genomické šlechtění si šlechtitelé byli vědomi rizika určitého nárůstu % příbuznosti, 

ale naději na tlumení tohoto trendu vkládali do rozšíření výběrové základy matek býků, díky genotypizaci řady 

plemenářsky dosud nevyužívaných, velkých, komerčních stád. To se ale zcela nenaplnilo. Ani ty nejlepší dojnice 

s takových stád totiž většinou nestačí (logicky) na dlouhodobě plemenařící farmy, kde po roky používají jen ty 

indexově nejlepší býky a trpělivě budují rodiny matek býků. Do toho vstoupily nové reprodukční biotechnologie, 

které umožnují nejen intenzivně využít indexově nejlepší jalovice, a to v mnohem rannějším věku (OPU/IVF/ET), 

ale v nejvyspělejších zemích se již začíná i s praktickou selekcí na úrovni IVF embryí (biopsie + genotypizace 

embryí). To vše, v souvislosti s tvrdou konkurencí mezi chovateli i firmami, vede k ultimátnímu používání 

především indexově nejlepších OB (potažmo nejlepších jalovic, což jsou zase většinou dcery indexově nejlepších 

býků), kde je statisticky nejvyšší šance dostat atraktivního top potomka. Dalším polemickým krokem současnosti je 

stav, že vše vede k nárůstu izolacionismu šlechtitelských programů nejlepších firem, k stavu, kdy si každá drží a 

právně ošetří přednostní použití svých vlastních nejlepších otců býků jen pro svůj program. Tím se částečně opět 

zužuje portfolio linií vybraných otců býků. Tento systém se v nebližší době nezmění, protože pokud má firma 

v držení top testanta, tak ho využívá i na úkor jiných (cizích) linií i proto, že se k spermatu konkurenčních otců 

býků nedostane včas. Navíc většina top OB takových firem pochází z několika stád, fungujících jako nukleová 

(tedy i zde je počet linií omezen). 

Současně se ukazuje, že ani genomické hodnocení, přes všechny výhody, nemusí přinášet v čase stoprocentně 

spolehlivou předpověď určení správného pořadí nejlepších testantů a jalovic. Respektive samo hodnocení je 

přesnější, než bylo původní, ale v posledních letech se v krátkém časovém úseku opakovaně poměrně výrazně mění 

složení indexů. A tak se stane nejen že se dřívější „hvězda“ mezi testanty propadne, ale i že po prověření překvapí 

dřívější testant „druhého sledu“ (např. Helix). Následně se k němu, jako k otci býků, firmy sice ještě vrátí, ale už 

nikdy v takovém rozsahu, jako kdyby dominoval ještě jako testant. 

Příkladem výše popsaného stavu může být i současná situace (5.2021). Do čela prověřených býků se dostal 

s překvapivě velkým náskokem a díky neobvykle velkém zlepšení CHARL. Jeho vysoké hodnoty a náskok automaticky 

vynesly do popředí ročníků 2018 a 2019 i jeho syny a tak 27 z indexově top 50 testantů ročníku 2018 je nyní po 

Charlovi. Všichni patří ST, a to je ještě na druhém místě ročníku klonovaný bratr Charla CHARL 2-ETN. ST tak sice 

mají nyní celkem 70 synů Charla ročníků 2018-2020 s hodnotou TPI nad 2793 a mají téměř je jako jediní, ale: 

a. CHARL sám je kombinací dvou v populaci aktuálně maximálně rozšířených linií Supersire a Mogul a 

produktem liniové plemenitby na tyto býky (oba uvedení býci se nacházejí v třetí generaci 2x). Pro 

zajímavost uvedených 70 synů je z 45-ti matek, 34 z těchto testantů (polovina) má ve skupině aspoň 

jednoho pravého bratra, někteří až pět!  

b. Z logiky věci vyplývá, že za předpokladu, že si otec Charl udrží své hodnoty i v srpnu (zatím jsou postaveny 

na atypickém poměru 182 dcer, v pouze 12 stádech), budou nejlépe prodejní především ti synové Charla, 

kteří jsou z co nejvíce nepříbuzných matek. Kolik jich je?        

Nechme stranou jako kritérium PH, které je bezesporu nejdůležitější a podívejme se na pestrost původů. Největším 

dodavatelem matek býků uvedených 70-ti synů Charla je program s prefixem ST GEN (25), dále stáje Genosource 

(18), Delicious (14), Farnear (5) a Rosylane -LLC (4). Tzn. že 66 ks (94 %) je od pouhých pěti dodavatelů.  

https://mtssro.cz/2020/06/15/inbreeding-z-ruznych-hledisek-jsou-obavy-z-pribuzenske-plemenitby-opravnene/


Nejprve CHARL sám: 

V horní lince vidíme % genů po předcích do čtvrté 

generace zpět, přenášené na potomka otcem (druhou 

polovinu dává matka). Připomínáme, že hranice PP 6.75 

% byla do nedávna považována za, z pohledu prevence 

příbuzenské plemenitby při sestavování individuálního 

připařovacího plánu, téměř nepřekročitelnou. 

Informace pod jménem Charla jsou počítány HA USA pro 

americkou populaci. Je to vlastní stupeň inbrednosti 

Charla (11.9%), odhad průměrné inbrednosti jeho již 

narozené dcery (10.5%) a odhad průměrné inbrednosti 

potomka plemenice (9.8%), na níž by bylo sperma Charla 

použito nyní. Uvedené informace platí obecně, protože 

každé stádo má trochu jiné složení původových linií. 

Pro lepší představivost, jak je to v případě tohoto býka 

(obávám se, že nejen tohoto, ale většiny geneticky 

nejlepších býků populace) s původovým složením dle linií, 

vyznačili jsme jednotlivé linie a jejich zástupce v tomto 

materiálu podle následujících barev.    

 

MATKY AKTUÁLNĚ TOP SEDMDESÁTI SYNŮ CHARLA: 

 

Synové jsou sestupně dle gTPI ve dvou sloupcích. Dvanáct matek (17 %) je po otci ze stejné linie jako otec Charl. 

Dalších 42 (60 %) z linie Mogul, silně zastoupené v původu Charla. Jen 7 jich je po relativně nepříbuzném otci… 

Uvedený příklad dobře dokumentuje, že v procesu šlechtění býků je ekonomická váha primární selekce na 

indexově nejlepší rodiče považována za důležitější než váha ztrát z důvodů rostoucího koeficientu PP. 
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SYN NAROZENÍ TPI NM$ MATKA OTEC MATKY SYN NAROZENÍ TPI NM$ MATKA OTEC MATKY

CAPTAIN             190101 3162 975 GENOSOURCE SABRE 35223-ET     SABRE (TANGO) IMPACTING           181218 2927 813 NO-FLA DELTA LARAE 44666-ET   DELTA (MOGUL)

JACK                200107 3162 975 GENOSOURCE SABRE 35223-ET     SABRE (TANGO) ENDROAD             190205 2923 794 END-ROAD FRAZZLED 2310-ET     FRAZZLED (JOSUPER)

JOHN                200107 3162 975 GENOSOURCE SABRE 35223-ET     SABRE (TANGO) IN2WIN              181012 2919 797 GENOSOURCE JAMAICA 40631-ET   DYNAMO (RUBICON)

HOLDON              181123 3057 901 MS NIGHTOUT 63168             DRACO (CASHCOIN) PREZ                181025 2917 781 GENOSOURCE SABRE 35223-ET     SABRE (TANGO)

UPSIDE              190209 3051 907 MS DELICIOUS JEDI 35127-ET    JEDI (MONTROSS) INDICATOR           180908 2914 787 MS DELICIOUS NIGHTOUT 3-ETN   UNO (MOM)

JERICHO             181010 3040 877 GENOSOURCE JAMAICA 40631-ET   DYNAMO (RUBICON) FABIO               191010 2914 787 MS DYNASTY MIRAGE 37264       DYNASTY (MOGUL)

DYKSTRA             190402 3012 861 MS DELICIOUS JEDI 35127-ET    JEDI (MONTROSS) ESCOBAR             181007 2914 793 GENOSOURCE STUNNING 44-ET     DELTA (MOGUL)

IDEALIST            181215 3012 872 NO-FLA DELTA LARAE 44666-ET   DELTA (MOGUL) RESTON              181120 2912 847 GENOSOURCE RUBY 33870-ET      DELTA (MOGUL)

JAMISON             181013 3010 859 GENOSOURCE JAMAICA 40631-ET   DYNAMO (RUBICON) CALLSIGN            180907 2908 791 MISS OCD ROBST DELICIOUS-ET   ROBUST

RESOLUTION          190307 2989 902 GENOSOURCE REGGIE 38844-ET    FRAZZLED (JOSUPER) FOCUSED             180909 2908 780 MS DELICIOUS NIGHTOUT 3-ETN   UNO (MOM)

RILEY               181223 2980 800 GENOSOURCE 80369 RYLEE-ET     JEDI (MONTROSS) SHUFFLE             180808 2907 763 NICLO FRANCHISE SABRINA-ET    FRANCHISE (RODGERS)

RUNNING             190528 2978 852 ST GEN 78922-ET               HELIX (SILVER) MILT                180914 2905 704 T-SPRUCE FRAZZLED 10870-ET    FRAZZLED (JOSUPER)

HARDBALL            190109 2969 846 MS SSIRE NIRVANA 78821-ET     SUPERSIRE (ROBUST) WATERS              180905 2899 810 MS NIGHTOUT 1-ETN             UNO (MOM)

SOLIDMAKER          190131 2967 872 NO-FLA DELTA LARAE 44666-ET   DELTA (MOGUL) BREAKOUT            181208 2892 785 RI-VAL-RE NACHO FRAZZLED-ET   FRAZZLED (JOSUPER)

KIEL                190226 2966 827 MS DELICIOUS JEDI 35127-ET    JEDI (MONTROSS) OBRIGADO            190207 2892 786 GENOSOURCE MINT 35894-ET      MODESTY (PETY)

MAJESTY             190104 2952 817 GENOSOURCE DELTA 36550        DELTA (MOGUL) FANATIC             181010 2890 788 ROSYLANE-LLC DELTA 8060-ET    DELTA (MOGUL)

SALINAS             181009 2948 820 GENOSOURCE JAMAICA 40631-ET   DYNAMO (RUBICON) LUMINA              180818 2890 766 ST GEN 77027-ET               DIRECTOR (PREDESTINE)

MIXER               181101 2944 807 MS 63058                      JEDI (MONTROSS) XENON               181029 2889 783 ST GEN 78949-TW               MODESTY (PETY)

NACHO               190221 2941 805 MS DELICIOUS JEDI 35127-ET    JEDI (MONTROSS) INVESTOR            190203 2889 763 BGP MODESTY MOXIE-ET          MODESTY (PETY)

YIS                 180812 2939 808 MS DELICIOUS NIGHTOUT 3-ETN   UNO (MOM) 181026 2885 725 ROSYLANE-LLC DELTA 8060-ET    DELTA (MOGUL)

ROUGE               190210 2936 833 GENOSOURCE ROAMA 33948-ET     JOSUPER (ROBUST) ACOLADE             181004 2884 755 ROSYLANE-LLC DELTA 8060-ET    DELTA (MOGUL)

ECOTYPE             190213 2935 852 GENOSOURCE MINT 35894-ET      MODESTY (PETY) THIAGO              181217 2880 774 RI-VAL-RE NACHO FRAZZLED-ET   FRAZZLED (JOSUPER)

BY-PASS             181210 2933 770 MS DELECTABLE 78574-ET        JEDI (MONTROSS) CAJUN               181027 2877 798 MS GENOSOURCE CADE 34580-ET   MODESTY (PETY)

FIJI                190115 2933 831 MISS OCD ROBST DELICIOUS-ET   ROBUST (SOCRATES) HELPER              190226 2875 815 MS MOD SUNCHASER 78137-ET     MODESTY (PETY)

ONETIME             180902 2933 796 ST GEN 74031-ET               DEARING (DAY) 181016 2867 756 RI-VAL-RE JEDI DELTA-ET       JEDI (MONTROSS)

PARABLE             181012 2932 805 FARNEAR-BHPAISLEY 35770-ET    MODESTY (PETY) ESPINAL             181219 2853 770 RI-VAL-RE NACHO FRAZZLED-ET   FRAZZLED (JOSUPER)

DGF CASH            190406 2931 789 EBA MANON-ET                  JEDI (MONTROSS) JUMBLE              181023 2852 730 MS NIGHTOUT 1-ETN             UNO (MOM)

MURPHY              181010 2930 793 ROSYLANE-LLC DELTA 8060-ET    DELTA (MOGUL) CASANOVA            181102 2850 783 TJR 31883 D-WORTH 18729-ET    DELTA-WORTH (DELTA)

JESTER              181120 2929 834 FARNEAR D-WORTH 40197-ET      DELTA-WORTH ETHOS               181017 2840 705 WELCOME-TEL FRZZLD HAGAR-ET   FRAZZLED (JOSUPER)

RATIONALE           181013 2929 784 MS MEMORY 63202               BOMBERO (UNO) 180914 2824 743 NO-FLA DELTA LARAE 44666-ET   DELTA (MOGUL)

EDMUND              181107 2928 824 MS NIGHTOUT 1-ETN             UNO (MOM) PENTOS              181013 2821 674 WELCOME-TEL RUBICON PIPA      RUBICON (MOGUL)

ATTRACT             181114 2928 787 GENOSOURCE SABRE 35223-ET     SABRE (TANGO) OHIO-P              181115 2810 713 RI-VAL-RE DELTA STYLE-P-ET    DELTA (MOGUL)

MIZZOU              190106 2928 825 GENOSOURCE DELTA 36550        DELTA (MOGUL) CRESCENDO           180917 2807 753 ENDCO DENVER CHARMED-ET       DENVER (MOGUL)

OFFICIAL            190215 2928 861 420005524                     CABRIOLET (ROBUST) 190129 2793 711 PEAK JOSETTE NIXER 20353-ET   ALTANIXER (YODER)

POWERHOUSE          180917 2928 835 ST GEN 78634-ET               MODESTY (PETY) MADDOCK             180925 2771 708 RUANN MODEST POSCH-61025-ET   MODESTY (PETY)



K INTENZITĚ VYUŽÍ DVOJIC PLANET x MANIFOLD a JETT AIR x FREDDIE 

Na úvod je nutné si připomenout, že budeme porovnávat býky, kteří byli částečně do pozice OB vybíráni ještě 

v období, kdy nebylo k dispozici kompletní genomické hodnocení.  Tzn. firmám sloužila testace (dle schématu a bez 

prodeje dávek mimo ni) k tomu, aby po prověření vybraly nejlepší býky, jako otce býků pro další ročníky testace.  

Generační interval se od té doby ve třech 

segmentech šlechtění snížil o více jak polovinu. 

Průměrné stáří otců býků bylo tehdy téměř 8 let 

(dnes cca 2.2 roku), u otců matek býků cca 5 let 

(dnes cca 2.2 roku), u matek býků přes 7 let (dnes 

cca 4.5 roku), u matek matek přes 4 roky (dnes 

pod 4 roky). Spolehlivost rodokmenové hodnoty 

pro produkci byla dříve 35-40 % (dnes 65-76 %), 

u exteriéru 30-37 % (dnes 60-70 %), u ostatních a 

dnes stále důležitějších vlastností (zdraví, wellnes 

či plodnosti) 25-30 % (dnes 60-65 %).    

 

CHCEME-LI HODNOTIT SOUČASNOST, MUSÍME ZNÁT MINULOST…. (modře otcové býků WWS) 

 

PLANET se narodil v roce 2003. Do testace byl vybrán jako býk s částečně outcrossovým otcem TABOO (po, jako OB 

méně využívaném, synovi Blackstara MAJIC a málo frekventovaném otci matky WINKEN). Při výběru Planeta do 

testace to byly především dva důvody, které hrály roli - odlišnost původu otce od většiny ostatních (TABOO sám 

nebyl špičkovým býkem populace) a pak vynikající matka PATTY.  Poté, co firmy obdržely v roce 2008 první, 

neoficiální náběhové výsledky genomického hodnocení, zjistili v Select Sires, že PLANET má šanci vyjít po prověření 

jako top býk USA. Což se také stalo a Planet debutoval v dubnu 2008 na druhém místě a v první desítce se udržel až 

do prosince 2010, tedy 10 období za sebou a to ještě i v době, kdy získal první prověření o 1.5 roku mladší MANIFOLD 

(leden 2010 – 11. místo). Toho porazil Planet ještě v dubnu a srpnu a teprve v prosinci 2010 je MANIFOLD na 10. 

místě (2075) a PLANET 12. (2065).  

Poté, co Select Sires v roce 2008 díky genomice zjistili, že je PLANET nejen původově zajímavým, ale i geneticky 

nadějným testantem, ihned ho zařadili mezi otce býků a začali hledat i jeho nejslibnější již narozené syny v populaci. 

Takto se do testace dostal např. OBSERVER, který nebyl výsledkem kontraktace matky býků, ale nákupem již žijícího 

býčka na farmě DE-SU, která vždy stavěla na důležitosti dostatečné diverzity v původech svých plemenic, a to i na 

úkor absolutních indexových čísel. Ze stejného stáda pak byl, již na podkladě kontraktu, vyprodukován další 

vynikající syn BOOKEM. Poslední z nejvýznamnějších synů od Select Sires – SHAMROCK byl výsledkem kontraktu 

s LADYS-MANOR. Mezitím PLANET dostal adekvátně velký prostor jako otec býků i u dalších firem. Celkem bylo 

v USA natestováno 1888 synů PLANETA. Mimo 3 uvedené syny se už jako významný OB neprosadil žádný, řada 

z nich byla ale velmi populární u chovatelů na celém světě, díky dcerám (ALTAGREATEST, ERDMAN, JAREB, 

MORGAN atd.). Zatímco linie OBSERVER se ještě v šlechtění současnosti z posledních sil drží syn CASHCOIN - vnuk 

DRACO, jasně nejúspěšnějším pokračovatelem linie je BOOKEM. Nejen přes býky produkující matky býků a top dcery 

(BALISTO), ale i přes klíčové otce býků, především z oblasti top exteriéru (MCCUTCHEN, jeho syn KINGBOY, vnuk 

DOC a pravnuci HANANS, HANCOCK, HANDSOME, ALUM či vnuk KING ROYAL a pravnuk EXCALIBUR).       

PLANET USA ČR

Narození 3. 2003

Matka Plushanski Amel PATTY CTPI 1850

Taboo *96 (Majic po Blackstar) TPI 1484

Amel (Choice po Royalty)

Duster (Blackstar po Chairman)

Dcer (produkce): 98922 2337

Stád (produkce): 12657 126

Stupeň inbrednost býka samotného: 6.5% 5.3%

GFI (odhad inbrednosti potomka při inseminaci dnes) 9.5%

MANIFOLD ČR

Narození 9. 2004

Matka Mainstream Marsh AEROINE CTPI 1657

Oman *98 (Manfred po Cubby) TPI 2130

Elton (po Bell)

Melwood (po Rotate)

Dcer (produkce): 84982 5406

Stád (produkce): 12670 206

Stupeň inbrednost býka samotného: 6.9% 4.9%

GFI (odhad inbrednosti potomka při inseminaci dnes) 8.5%



Historie MANIFOLDA je zcela jiná. Narodil se rovněž v období před genomikou (9.2004). I Semex se pochopitelně 

dozvěděl náběhové genomické PH v roce 2008, kdy měl Manifold cca 2 roky do prvního prověření. V prodeji již ale 

byla celá řada dalších slibných synů extrémně úspěšného a v populaci rozšířeného OMANA. Šlechtitelé Semexu si 

sice jistě mohli slibovat, že se MANIFOLD bude dobře prodávat (debut byl následně na 12. místě), ale zatímco 

PLANET měl, mimo vysoké indexy i atraktivní původ, MANIFOLD debutoval v době, kdy se již prodávaly desítky synů 

OMANA (BOGART, BRONCO, FREDDIE, MAN-0-MAN, GARRET atd.). A sám jeho otec OMAN zůstal při 1. prověření 

Manifolda o dost nad ním… K tomu navíc otcem matky byl ELTON, býk z tehdy velmi rozšířené linie BELL). Konečně, 

matka Manifolda nebyla indexově absolutní špičkou. Není divu, že MANIFOLD nedostal v testaci Semexu takový 

prostor jako PLANET, jediný svého druhu a ve své době původově originální býk. A patrně i proto nemá MANIFOLD 

(105 synů) žádného významného pokračovatele.  

FREDDIE x JET AIR 

 

FREDDIE se narodil v říjnu 2004 a protože jde rovněž o syna OMANA, platí o něm cca totéž, co o MANIFOLDovi. 

FREDDIE ale, na rozdíl od Manifolda, debutuje jako jednička TPI v dubnu 2010 a vydrží na čele až do dubna 2011. 

Při svém debutu je navíc konečně synem, který je indexově výrazněji lepší (2298) než otec OMAN (2140). I v jeho 

případě věděli šlechtitelé díky prvním genomickým odhadům, že bude po prověření špičkou a mohli ho začít 

intenzivně používat jako otce býků již v roce 2009, tedy jako ještě testanta. Tím spíše, že matka je po ve své době 

oucrossovém DIE-HARD. Protože přírodní zákony platí i v časech genomiky a čím lepší je geneticky jedinec, tím těžší 

je ho překonat, přes velký počet synů (933) se nepodařilo vyšlechtit žádného top syna (nejlepším dnes je indexově 

AltaEmbassy s 2376) a vnuci  Freddie již do rodokmenů současných otců a matek býků mnoho nezasahují. 

 

JETT AIR je již z jiné věkové kategorie, než výše uvedení 3 býci. Díky narození na konci roku 2007 se jeho první 

genomický odhad musel k šlechtitelům Semexu dostat v okamžiku, kdy ho samotného vybírali do testace.  Podobně 

jako Planet byl z v rámci populace indexově lepší matky, než z otce (BAXTER). Ten byl v čase použití na Jett Airovu 

matku MARSHALL vybrán na podkladě prověření, jako jeden ze dvou nejlepších synů BLITZE (druhým byl Socrates, 

otec zakladatele dodnes dominantní dynastie ROBUSTa). Na rozdíl od Planetova otce Taboo (% inbrednosti 4.2) má 

ale Baxter 7.1 % a rozhodně nebyl ve své době outcrossovým býkem.  JETT AIR debutoval v top 100 v prosinci 2012 

na 24. místě, daleko za vesměs staršími býky FREDDIE, PLANET a MANIFOLD. Jeho konkurentem o pozici otce býků 

v programu Semexu byli nejen lépe umístění prověření býci, ale již i řada top testantů, jejichž genomické PH byly, 

z pohledu potomstva slibnější, než JETT AIRa. Dostal tedy jako OB omezený prostor (64 synů) a také on nedal 

žádného syna, který by se prosadil v top šlechtěni.  

Souhrnem: 

Původ i genetická kvalita PLANETA byly v souladu s jeho intenzivnějším využitím jako otce býků, u MANIFOLDA ne. 

Stejně tak u FREDDIE, oproti JETT AIR. Z pohledu kvality dcer je ale přínos všech 4 býků velmi kladný, ačkoliv odlišný.  

JETT AIR ČR

Narození 12.2007

Sildahl Air marshall CTPI 1945

Baxter *2002 (Blitz po Emory) TPI 1897

BW Marshall (po Bellwood)

Manfred (po Cubby)

Dcer (produkce): 36999 1702

Stád (produkce): 7373 114

Stupeň inbrednost býka samotného: 5.6% 3.7%

GFI (odhad inbrednosti potomka při inseminaci dnes) 7.3%

FREDDIE

Narození 10.2004

Matka Badger-Bluff Flo FANNY CTPI 1778

Oman *98 (Manfred po Cubby) TPI 2130

Die-Hard (po Roebuck, po Mark)

Metro (po Highlight, po Mark)

Dcer (produkce): 36291

Stád (produkce): 5070

Stupeň inbrednosti: 7.1%

GFI dnes 8.5%

PLANET MANIFOLD

 
 

PLANET 

FREDDIE JETT AIR 



ZLEPŠENÍ OTCE BÝKA OPROTI SVÉMU OTCOVI A POSUN PH V ČASE 

PLANET x MANIFOLD 

Z pohledu zlepšení oproti svému otci dokázal Planet více než Manifold v TPI, NM, produkci i produkční 

dlouhověkosti. Manifold naopak zlepšil více exteriér dcer.  

Z pohledu posunu vlastních PH býka v čase se oba býci logicky v čase svými hodnotami zhoršili (díky genetickému 

pokroku populace v čase), až na SB, kde se ale změnil i výpočet. Model OPH USA každopádně celkem spolehlivě 

určil, již při prvních PH, základní klady a zápory obou býků. Planet, to je produkce postavená více na mléku než 

složkách a v souhrnu lepší produkční dlouhověkost. Jeho dcery je ale obtížnější zapustit. Exteriér je složité hodnotit, 

protože způsob výpočtu se v čase měnil. Fenotypově ale mají dcery Planeta celkově více bodů za typ. 

Největší rozdíl mezi oběma býky je v opačném vývoji indexu TPI. Zatímco u Planeta v čase hodnota klesla, u 

Manifolda stoupla. To ale jde i na vrub zásadním změnám konstrukce indexů v čase a prioritám šlechtění v různých 

obdobích. Zatímco v roce 2010 byla v indexu TPI váha produkce 42 %, zdraví a plodnost 33 % a typ 25 %, dnes je to 

46, 28 a 26 %. Mimo to se změnil počet znaků, které jsou v indexu TPI zahrnuty. V roce 2010 jich bylo 9, nyní 13. 

Mezi hodnotami TPI v čase není kontinuita a starší hodnoty tedy nejsou přímo srovnatelné s mladšími. Po celý život 

Planeta a Manifolda byla cílem kráva, která by měla co nejlepší dlouhověkou produkci a dobé vemeno a nohy. Dnes 

ale selektujeme přímo i na vlastnosti zdraví a plodnosti, díky genomickému hodnocení, zatímco dříve to bylo 

zprostředkovaně, přes korelace s jinými znaky.  

PLANET, MANIFOLD V ČR 

Oba býci mají v ČR mnoho dcer – Planet 2337 (126 stád), Manifold 5406 (206 stád). Počet dcer je i výsledkem ceny 

za inseminační dávku (Planet stál, jako dlouho nedostatkový OB více), zvláště v relaci k RPH pro vlastní plodnost 

býka (Planet +105, Manifold +110). Zajímavé je porovnání produkční dlouhověkosti dcer obou býků v ČR. U Planeta, 

který se začal prodávat cca o rok dříve než Manifold, je dnes vyřazeno 88.4% dcer a v průměru mají oddojeno 1119 

dní), 11.6% dcer stále dojí. U Manifolda je vyřazeno 74.2 % dcer, dojily ale „jen“ 895 dní. A 26.8 % dcer ještě dojí.  

FREDDY x JETT AIR – již bez podrobného komentáře. 

PLANET - v pěti letech (první PH -spol.  max 83%) 2071 667 1306 72 +3.5 2.87 2.61 2.00 -0.38 +0.99 80.1 8% -0.5

PH PLANET x TABOO dnes (13 LET) TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Planet dnes (spolehlivost 99%): 2063 188 457 18 1.9 3.13 -0.39 0.01 -1.42 -1.36 81.5 2.2 -2.3

Taboo dnes: TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

1525 -239 -212 -15 -1.2 2.96 -1.65 -1.74 -2.23 -1.60 79.5 2.5 -1.4

Efekt Planet x Taboo +538 +427 +669 +33 +3.1 -0.17 +1.26 +1.73 +0.81 +0.24 +2.0 +0.3 +0.9

MANIFOLD - v pěti letech (první PH -spol.  max 92%) 1964 628 650 61 +3.7 2.84 +1.74 +1.80 +1.18 +1.35 79.3 5% +1.2

PH MANIFOLD x OMAN dnes (12 LET) TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Manifold dnes: 2268 273 406 35 1.3 3.13 -0.48 -0.37 -1.32 -0.84 80.6 1.1 1.2

TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Oman dnes: 1934 63 -142 11 0.3 2.94 -2.05 -2.43 -0.54 -1.31 79.8 1.0 2.2

Efekt Manifold x Oman +334 +210 +548 +46 +1.0 -0.19 +1.57 +2.06 -0.78 +0.47 +0.6 +.01 -1.0

FREDDIE - v pěti letech (první PH -spol.  max 94 %) 2298 827 471 45 8.0 2.70 0.98 1.00 1.86 0.00 78.6 5.0 3.2

PH Freddie x Oman dnes (12 LET) TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Freddie dnes: 2095 80 124 5 1.2 3.11 -0.59 -0.35 0.61 -0.53 81.1 1.8 2.4

TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Oman dnes: 1934 63 -142 11 0.3 2.94 -2.05 -2.43 -0.54 -1.31 79.8 1.0 2.2

Efekt Freddie x Oman dnes +161 +17 +266 +6 +0.9 -0.17 +1.46 +2.08 +1.15 +0.78 +1.3 -0.8 +0.2

JETT AIR - v pěti letech (první PH -spol.  max 94 %) 2097 578 499 27 5.8 2.75 2.79 2.21 2.62 1.28 80.3 7.0 1.1

PH JETT AIT x BAXTER dnes (9 LET) TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Jett Air dnes: 2300 286 193 4 4.3 2.80 0.57 1.03 1.09 -0.11 81.6 1.4 2.3

TPI NM PHM KG KG T+B PL SB TYP VEM NOHY RÁMEC Typ dosp. dcer Porody DPR

Baxter dnes: 1990 115 369 13 1.0 3.13 0.06 -0.14 0.17 0.12 82.4 2.6 -2.9

Efekt Jett Air x Baxter dnes +310 +171 -176 -9 +3.3 +0.33 +0.51 +1.17 +0.92 +0.23 -0.8 +0.8 +5.2



DĚLAJÍ FIRMY A CHOVATELÉ PRO PREVENCI PŘÍBUZENSKÉ PLEMENITBY MAXIMUM? 

Problematika PP je široká a platí, že na úrovni běžného komerčního stáda je každé procento vyšší příbuznosti 

spojeno s negativními důsledky inbrední deprese a ekonomickou ztrátou. Chovatelé by se jí měli vyvarovat a 

předcházet jí selekcí dostatečně široké a původově variabilní skupiny býků, stejně jako individuálním připařovacím 

plánem a kontrolou jeho dodržování. To se ale vracíme k našemu materiálu (odkaz na začátku tohoto článku). 

Při šlechtění býků a jalovic je nárůst koeficientu PP potomstva často obětováno ve prospěch snahy o vyšlechtění 

top jedinců v selekčních indexech. Přináší to s sebou i hon za zkracováním generačního intervalu, podpořený 

nejmodernějšími technologiemi reprodukce a genomickým hodnocením. Vždy je něco za něco a mnoho se v tom 

asi v nejbližší době nezmění. Neznamená to ale, že by si firmy problému nebyly vědomy a zcela ho přehlížely.  

Řada plemenářsky nejlepších farem, sloužících jako zdroj matek býků, si je dobře vědoma, že od původově 

„outcrossové“ jalovice může prodat potomstvo za stejně lukrativní peníze, jako když jde o indexově nejlepší embrya. 

Před časem jsme publikovali článek o filozofii vynikajícího farmáře Meyera (farma DE-SU). Z té čerpá řada firem, 

především ABS. Podobných farem je naštěstí stále více. 

Firmy, a budeme nyní hovořit jen o Select Sires, rozhodně 

usilují o totéž a hledají kompromis mezi genetickým 

pokrokem a původovou variabilitou. Větší počet vlastností, 

na které se dnes šlechtí, situaci neulehčuje. Mimo stále 

rostoucí počet kvantitativních vlastností (nejvíce jich je 

v indexu DWP) přibývají i ty kvalitativní (genetické 

recesivní vady, barva, bezrohost, kappa-kasein, beta-

kasein, „slick“ gen pro odolnost tepelnému stresu atd.).  

V tabulce vpravo vidíme počet různých otců býků a otců 

matek býků u testantů Select Sires za poslední 3 roky.  

Např. v ročníku 2020 vychází na jednoho otce býků 4.9 syna 

a na jednoho otce matky 3.5 syna. Intenzita využití různých 

otců býků je ale pochopitelně velmi různá.  

Holstein International, asi nejrozšířenější mezinárodní časopis pro chovatele holštýnského plemene, pořádá již od 

roku 2011 anketu o „Outcrossového“ býka roku. Jako každá anketa je výsledek subjektivní a co je outcrossem pro 

jednu zemi či chovatele, nemusí být pro jinou a jiného. Stejně tak je obtížně srovnatelná genetická hodnota 

uvedených býků, prověřených v různých zemích. Pro zajímavost ale uvádíme níže výsledky za rok 2020 a dříve.   

 

Článek lze zakončit konstatováním, 

že v USA si na nejlepších farmách 

(včetně velkých) dělá připařovací 

plán většinou chovatel sám. Nejde 

jen o prevenci PP a co nejlepší PH 

býka, ale i o znalost vlastního stáda 

a rodin krav. A navíc, plemenářská 

práce je to ta nejoblíbenější práce 

farmáře. Nikdo ji za vás neudělá 

lépe než vy sami. 

ROČNÍK TESTANTŮ (ks) OB (ks) OMB (ks)

2018 224 79 52

2019 255 99 64

2020 270 55 78



Vzhledem k tomu, že se v dnešním článku jednalo o 4 výborné býky minulosti, věnujme pozornost i jejich nejlepším 

dcerám u nás. Býky sice lze mezi sebou porovnat podle současných hodnot, ale vzhledem k jejich stáří a odlišnému 

věku, je to poměrně neobjektivní. U Freddie navíc neexistují dcery v ČR, býka nebylo možné k nám dovážet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEJLEPŠÍ DCERY V USA DLE TPI NEJLEPŠÍ DCERY V USA DLE BODŮ ZA EXTERIÉR

KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR FREDDIE KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR FREDDIE

TPI 2477 *2009 2524 *2016 2454 *2014 2355 *2015 TYP VG-87 VG-85 VG-87 G+ 83

JMÉNO UMA 1967096 SX 15614 FREDDIE 7511 KRÁVA 62123978 138019466 73141154 69611993

MAJITEL TRIONE FARM ST SPRUCE-HAVEN ABS MAJITEL

TPI 2463 *2009 2426 *2016 2437 *2014 2328 *2019 TYP VG-85 G+ 84 G+ 82 G+ 83

JMÉNO TASKET MANIFOLD 14717 JETT AIR 15733 3135760339 KRÁVA 66236214 3126215363 143305347 69402349

MAJITEL MS PRIDE SWISSLANE FARM SPRUCE-HAVEN MAJITEL

TPI 2377 *2009 2411 *2014 2409 *2014 2312 *2014 TYP VG-85 G+ 83 G+ 82 G+ 83

JMÉNO AFRODITE MANIF 6495 JETT AIR 4389 FREDDIE 40223 KRÁVA 140473782 140882131 3009276655 3131904365

MAJITEL GANDY FARM PINE-TREE FARM MS FARM CO-OP MAJITEL

NEJLEPŠÍ DCERY V ČR DLE SIH NEJLEPŠÍ DCERY V ČR DLE BODŮ ZA EXTERIÉR

KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR

SIH 127.1 130.0 123.2 TYP VG-87 VG-88 VG-87

KRÁVA CZ 382873 921 CZ 514159 932 CZ 344730 953 KRÁVA CZ 393629 961 CZ 293253 921 CZ 411444 921

MAJITEL KLADRUBSKÁ SOBETICE OSEVA MAJITEL DOBROSEV BREZNO POLACKOVA

SIH 122.3 128.3 121.7 TYP VG-87 VG-87 VG-87

KRÁVA CZ 496466 961 CZ 378060 952 CZ 245115 962 KRÁVA CZ 340596 921 CZ 652185 961 CZ 344730 953

MAJITEL PACOV RYCHOLKA JEVISOVICE MAJITEL CIHLÁŘ DOBROSEV OSEVA

SIH 122.0 128.1 121.1 TYP VG-87 VG-86 VG-86

KRÁVA CZ 344842 921 CZ 582427 961 CZ 293859 962 KRÁVA CZ 486073 931 CZ 223224 962 CZ 382873 921

MAJITEL AGROBOS VESCE TESETICE MAJITEL ZÁHOŘÍ MERIN PODBLANICKO

DCERY V ČR V CELOŽIVOTNÍ UŽITKOVOSTí NAD 100 TISÍC LITRŮ DCERY V ČR PODLE PRODUKCE KG T+B

KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR KRITÉRIUM PLANET MANIFOLD JETT AIR

KS 8 ks 0 0 KS 2 5 6

MLÉKO 116244 kg (8) KG T+B 1204 1236 1236

KRÁVA CZ 169907-972 KRÁVA CZ 378854-932 CZ 412091-932 CZ 227281-962

MAJITEL NIVNICE MAJITEL KLADRUBSKÁ PUCLICE JEVISOVICE

MLÉKO 109430 kg (7) KG T+B 1153 1232 1225

KRÁVA CZ 370628-931 KRÁVA CZ 424070-932 CZ 486644-932 CZ 557688-961

MAJITEL ZÁHOŘÍ MAJITEL KLADRUBSKÁ SOBETICE LESONICE

MLÉKO 108362 kg (9) KG T+B 1230 1203

KRÁVA CZ 411957-931 KRÁVA CZ 291640-952 CZ 643595-961

MAJITEL ZÁHOŘÍ MAJITEL DOLANY VILÉMOV

Dcera po FREDDIE Dcera po JETT AIR 

Dcera po PLANET Dcera po MANIFOLD 



JAKÉ BÝKY S „OUTCROSSOVÝM“ PŮVODEM NABÍZÍME AKTUÁLNĚ V MTS? 
Platí, co je „outcross“ pro jedno stádo, krávu, nemusí být pro jiné, jinou. Outcrossem je myšleno „málo příbuzný“. 
 

A. OUTCROSSOVÝ OTEC 

 

Synové Renegada: 

BIGSHOT (TPI 2920) – Inbr. 8.4% 
Matka po Frazzled 
 
RICOCHET (TPI 2873) – Inbr. 7.3% 
Matka po Resolve  

TAOS (TPI 2906) – Inbr. – 6.9% 
Matka po Jedi 

 

 

B. OBA RODIČE OUTCROSS 

ACCELODIN (TPI 2769) Inbr. 6.5% 
Hotrod x Ransom 

H 

PASSAT (TPI 2659) Inbr. 5.3% 
Ponder x Mogul 

H 

RENEGADE (TPI 2853) Inbr. 6.2% 
Jaltaoak x Millington 

H 

CANNONBALL (TPI 2859) Inbr.7.4% 
Apprentice x Delta 

H 

MAXIMUS (TPI 2930) Inbr. 8.2% 
Rolan x Blowtorch 

H 

FIREWORK (TPI 2662) Inbr. 8.7% 
Magee x Modesty 

FOXCATCHER (TPI 2769) Inbr. 6.6% 
Panther x Foxsong 

LOTTERY (TPI 2769) Inbr. 9.4% 
Rome x Rolan 

H 

PAYLOAD (TPI 2769) Inbr. 9.6% 
Eisaku x Matters 

H 

TROOPER (TPI 2911) Inbr. 7.2% 
Renegade x Legendary 

H 

Podrobnosti o jednotlivých býcích najdete na www.mtssro.cz  


