Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s.
Rada plemenné knihy
Radešínská Svratka 193, 592 33 Radešínská Svratka

Kritéria pro zápis býků masného typu českého strakatého skotu do oddělení M oddílu
A plemenné knihy
Rada Plemenné knihy Svazu chovatelů českého strakatého skotu, v souladu se schváleným řádem plemenné
knihy a šlechtitelským programem plemene, stanovuje podmínky pro zařazení býků masného typu českého
strakatého skotu do oddělení M.
Oddělení M je vedeno v rámci hlavního oddílu A plemenné knihy a slouží jako přehled býků českého
strakatého skotu masného typu.

Řád PK stanoví pro zápis býků do oddělení M tyto podmínky:
a) plemenná příslušnost C1
b) býk českého strakatého skotu nebo fylogeneticky příbuzných plemen, vybraný podle výsledků
testu růstové schopnosti nebo výkrmnosti, popř. dalších ukazatelů masné užitkovosti, posouzení
zevnějšku a tělesného rámce hodnotitelem
c) rodiče zapsáni v oddílu A, popř. jeden z rodičů i v odd. B nebo rodiče zapsáni v PK strakatého
skotu v zahraničí

Do oddělení M oddílu A plemenné knihy jsou zařazováni jednotliví býci, kteří splní podmínky
stanovené řádem PK:
a) býci vybraní do plemenitby, popř. importovaní býci fylogeneticky příbuzných plemen
•

hodnocení užitkového typu a kapacity těla při výběru do plemenitby 80 bodů a vyšší

•

FW minimálně 96 při opakovatelnosti minimálně 50 %. V případě nižší opakovatelnosti
rozhodne o zařazení býka bonitér

•

osvalení hodnocené minimálně známkou 6

•

při výběru do plemenitby býk vyhlášen hodnotitelem jako plemeník vhodný pro zápis do
oddělení M

Býci, kteří splňují kritéria pro zařazení do oddělení M, jsou při výběru do plemenitby označeni „M“, toto
označení je zaznamenáno do protokolu o výběru býků a jejich zařazení je provedeno automaticky při zápisu
býka do PK.

b) býci importovaní, (inseminační dávky těchto býků), u kterých neproběhl základní výběr v České
Republice musí splňovat při zápisu do plemenné knihy oddílu M minimální hodnotu pro FW 106 a musí si o
zápis do oddílu M plemenné knihy požádat při zápisu býka do plemenné knihy. U geneticky bezrohých býků
FW minimálně 96 při opakovatelnosti minimálně 50 %.
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