Fleckvieh v Európe: spoločne silnejší
Nadšenie pre chov fleckvieh sa netýka len Nemecka, ale aj ostatných krajín Európy. Preto je dôležité,
aby dochádzalo k vzájomnej výmene myšlienok a nápadov v rámci konštruktívnej spolupráce, rozvoja
a aplikácie nových metód. Európska skupina EXTERIÉR sa stretáva každý rok za účelom harmonizácie
postupov v rámci šľachtenia plemena fleckvieh, čo vedie k ďalšiemu prepojeniu populácií strakatých
plemien. Tento rok sa stretnutie konalo po prvýkrát v histórii na Slovensku, pričom slovenskí
organizátori vytvorili vynikajúce podmienky ako pre teoretickú, tak aj praktickú časť stretnutia.
Jednotlivé krajiny poinformovali o využití systému FleckScore v ich praktických podmienkach. Dr.
Krogmeier poukázal na vývoj v hodnotení exteriéru v krajinách so spoločným genetickým
hodnotením (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko). Pravidelné školenia bonitérov a jasne
stanovené metodiky lineárneho hodnotenia exteriéru prispeli v posledných rokoch k vysokej miere
zhody pri hodnotení exteriéru v rámci partnerských krajín (pozri obrázok 1). To vytvára predpoklady
pre vytvorenie jednotnej databázy údajov pre spoločný odhad plemenných hodnôt býkov naprieč
krajinami. Ďalšie krajiny sa pripravujú na vstup do spoločného genetického hodnotenia, čo je určite
veľkým záväzkom do budúcnosti.
Cieľom hodnotenia exteriéru je taktiež skúšanie nových znakov, ktoré by sa mohli využiť v praktickom
hodnotení zvierat. Vzhľadom na fakt, že zdravotný stav paznechtov sa stáva stále dôležitejší, je
potrebné, aby sa posúdili ďalšie možné zdroje informácií, ktoré by mohli prispieť k lepšej
charakterizácii utvárania paznechtov. Z uvedeného dôvodu bol v Nemecku a Rakúsku po dlhšom čase
využitý lineárny znak uhol paznechtu. Výsledky, prezentované Dr. Koregmeierom, poukázali na nízku
dedivosť daného znaku. Naviac uhol paznechtu je vo vysokej korelácii s ostatnými znakmi končatín. Z
uvedeného dôvodu sa neplánuje s pokračovaním zberu údajov o tomto znaku.
Ďalej boli prezentované informácie o hodnotení temperamentu kráv pri dojení a celkovom
súhrnnom indexe za exteriér. Temperament kráv pri dojení bol redefinovaný a v Nemecku a Rakúsku
sa hodnotí na základe 4-bodovej stupnice. Všetkým ostatným krajinám bolo odporučené, aby
aplikovali túto stupnicu v rámci svojich národných hodnotení, aby mohol v dohľadnej budúcnosti
započať odhad plemenných hodnôt pre tento znak. V súčasnosti sa nepublikujú plemenné hodnoty
pre súhrnný index za exteriér (zohľadňuje výsledné hodnotenia za rámec - 10 %, osvalenie – 20 %,
končatiny – 30 % a vemeno – 40 %). Keďze v chovateľskej praxi by bol záujem o daný typ plemenných
hodnôt, nie je vylúčené, aby sa takýto odhad v budúcnosti vykonával.
Neoddeliteľnou súčasťou stretnutia bonitérov bolo praktické hodnotenie zvierat. Účastníci museli
ohodnotiť 6 kráv, pričom použili online aplikáciu FleckScore. Poľnohospodárske družstvo Kozárovce
(270 strakatých kráv) vytvorilo najlepšie možné podmienky pre takéto hodnotenie. Výsledky
jednotlivých bonitérov boli porovnávané na báze štandardného hodnotenia. Individuálne odchýlky v
hodnotení boli následne prediskutované pri jednotlivých hodnotených kravách.
Zhrnutie: stretnutie účastníkov z deviatich krajín bola úspešné a vzájomne prospešné. Fleckvieh v
Európe musí pokračovať v úzkej spolupráci jednotlivých krajín. Napokon, kolegovia zo Slovenska si
zaslúžia pochvalu za výbornú prípravu podujatia. Budúci rok sa stretneme v Bavorsku.

Bernhard Luntz, Institute for animal breeding, Grub, Nemecko

Obrázok 1: Podiel jednotlivých krajín sa spoločnom hodnotení exteriéru (% zvierat)
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90.880 údajov za exteriér bolo doručených na spracovanie do Grubu (od 08/2018 do 08/2019)

Obrázok 2: Hodnotenie vemien v jednotlivých krajinách (porovnanie 2013 a 2019)
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Rozdiely v hodnotení vemien sa medzi jednotlivými krajinami vyrovnávajú.

