
Co by měl chovatel obecně sledovat koupí sexovaných dávek? 

SMYSLEM JE ZÍSKAT CO NEJVÍCE, CO NEJLEPŠÍCH JALOVIC, DO 
OBRATU STÁDA.. Polovinu genů dědí jalovička po otci. Vzhledem k 
tomu, že genomické hodnocení jalovic v ČR a jejich pořadí v populaci a 
vašem stádě jsou značně nepřesné (důvody? - vlastní OPH, jeho 
spolehlivost), o to důležitější je faktor kvality otce (dle jeho PH, 
gPH). Pookud vám jde o co nejvíce jalovic a nejde vám o prodej býků či 
embryí, pak jsou prověření (doprověření) býci, případně testanti 
krátce před prověřením, někdy zaručenějším postupem k získání 
kvalitního potomstva, než nejmladší testanti. Nejen po stránce 
spolehlivosti informace o vlastní plodnosti, ale i geneticky a cenově. 
Obecně to ale záleží na stáří a kvalitě testantů, v relaci k tomu je cena.      

KVALITA > CENA 

Ekonomika použití sexovaného semene záleží 
na výsledné březosti. Čím vyšší březost, tím nižší 
náklad. Výsledná březost je výslednice faktorů o 
kterých rozhoduje chovatel (použití na 
jalovice/krávy, načasování inseminace, roční doba, 
kondice plemenice), inseminátor (zacházení s ID, 
příprava na inseminaci, reprodukční stav 
plemenice, inseminace samotná), a až v poslední 
řadě oplodňovací kvality dávky, pokud není 
poškozená. Existují PH pro vlastní plodnost býků, 
ale neexistují PH pro VLP sexovaných dávek 
jednotlivých býků. Informace o 2M/4M, Sexcell, 
ikony top  březosti atd., jsou jen doplňkové 
informace, ne PH VLP.  



V zájmu dodání sexovaných dávek v září, říjnu či listopadu, 
doporučujeme si je objednat v červenci, srpnu či září.  
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středně kratší struky 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 

PH 5.2021 

TOP OTEC BÝKŮ *2017 KRÁTCE PŘED PROVĚŘENÍM 
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PH 5.2021 

TOP SYN FRAZZLEDA  
V NÁBĚHU PROVĚŘENÍ 

bez slabiny 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 



TPI 2797 
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PHB 
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PH 5.2021 

TOP SYN HELIXE *2017 
KRÁTCE PŘED PROVĚŘENÍM 

větší rámec 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 



Bába De-Su SUPERSIRE 3349 Prabába Clear-Echo MOM 2150 

TAHITI - Frazzled x Delta x Supersire  

LEGACY  
Frazzled 

X 
Yoder 

X 
Liquid Gold 

Matka Legacyho Endco Yoder L7933 

FOXCATCHER  
Panther 

x 
Foxsong 

X 
Supersire 

Bába Foxcatchera Pen-Col SS MILLY 

Ano, má to logiku, chtít z narozených telat cca 90% jaloviček, a ještě z takových rodin…. 



DUKE  
Montross 

 x 
Supersire 

x 
Snowman 

Spolehlivost 
PH produkce 99% 

Spolehlivost 
PH produkce 99% 

FRAZZLED 
Josuper 

 x 
Shotglass 

x 
Robust 

Průměr produkce dospělých dcer v USA 13,900 kg   4.10%F   3.20%P (909kg T+B), typ 82.3 

Průměr produkce dospělých dcer v USA 13,470 kg   4.30%F   3.30%P (917kg T+B), typ 81.6 

Průměr produkce prvotelek v ČR 11,263 kg   3.91%F   3.34%P (811kg T+B), SB 152. tis 

Průměr produkce prvotelek v ČR: náběh 

Ano, má to logiku, chtít z narozených telat 90% 

jaloviček, a ještě po tak kvalitních býcích… 
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PH 5.2021 

TOP OUTCROSOVÝ BÝK USA 
KRÁTCE PŘED PROVĚŘENÍM 

PH 5.2021 

bez slabiny 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 



TPI 2747 
NM 624 

 
PHM, PHT, PHB 
 
Konverze 
krmiva 
 
Kapacita 
vemene 

TOP 2 DOVÁŽENÝ BÝK USA PRO PH KG T+B  
TOP 1 BÝK V PH PRO PRODUKCI KG T+B V ČR 

PH 5.2021 

Sexované dávky 
mohou i na jalovice 

•PHM, PHT, PHB 
 

•Produkce dcer 
 

•Typ celkově 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 



DWP 707 
TPI 2681 
NM 645 

 
•PHM, PHT, PHB 
 

•Konverze 
krmiva 
 

•Somatické 
•Buňky 
 

•Produkční 
dlouhověkost 
 

•Lze na jalovice 

TOP DOPROVĚŘENÝ BÝK USA V  PHM x SB x PD  
OBDOBNÝ NÁBĚH V ČR 

PH 5.2021 

ne na krávy s 
kravským postojem 

List býka najdete i na www.mtssro.cz či v katalogu MTS. 



Co by měl chovatel obecně sledovat koupí sexovaných dávek? 

Čím méně přesné jsou gPH plemenic (jalovice..), tím kvalitnější, a 
bezchybnější by měl být profil PH použitého býka a jeho PH (gPH) 
spolehlivější (prověřený). Zvláště pokud neděláte individuální 
korekční připařovací plán. Ten je naopak tím důležitější, čím větší 
variabilitu má profil PH býka, čím nižší je jejich spolehlivost a čím méně 
přesné je vaše hodnocení jalovic. Chybně zvolené páry znamenají u 
potomstva větší riziko předčasného vyřazení a nižší návratnost. 
U krávy máme k dispozici více informací z KU a KD a lépe víme, jakého 
býka na  ni nepoužít či hledat. Vzhledem k zatížení organismu produkcí 
mléka, aktuální kondicí atd., bude ale zase obecně březost nižší.  

Negativní dopady vyššího % vzájemné 
příbuznosti v komerčním stádě jsou obecně 
známé. Mimo ekonomické ztráty jde i o to, že 
čím méně variabilní původově je stádo 
plemenic, tím těžší je najít do připařovacího 
plánu býky, kteří by byli použitelní z pohledu 
příbuzenské plemenitby a současně co 
nejkvalitnější. Přestože jsou v průměru býci 
nejúspěšnějších a nejfrekventovanějších linií 
geneticky lepší, nežli býci s tzv. outcrossovým 
původem, je nutné tyto hledat a ty nejlepší z 
nich zařazovat do připařovacího plánu. V řadě 
případů lze od nich obecně čekat i mírně lepší 
březost.  

KDO HLEDÁ, NAJDE 


