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

Selekční kritéria matek býků – otcové býků
1.1.

Matky býků

Rada Svazu odsouhlasila níže zmíněné fixní limity pro znaky exteriéru a doporučení u GZW, FW a MW pro
výběry matek býků.

Hlavní kritéria:
• zápis v oddílu PCA, výjimečně PCB tak, aby potomek splňoval kritéria
pro zápis do hlavního oddílu PCA
• provedení zkoušky dojitelnosti
• rámec hodnocen min. 80 body
• osvalení hodnoceno min. 78 body
• končetiny hodnoceny min. 80 body
• vemeno hodnoceno min. 82 body
Pozn.: Z hlediska exteriéru krav byly stanoveny limity a maximálně v 1 ze znaků se může lišit o max. 2 body.

➢ Popis a hodnocení zevnějšku potomstva provádí nezávislí bonitéři.
➢ Potenciální matka býků může být znovu ohodnocena nezávislým bonitérem.
Jalovice v pozici matky býků
➢ Pokud nemá matka býků provedeno lineární hodnocení exteriéru, tak není komplexně zhodnocena a
registrace potomka (býka) do plemenitby by měla proběhnout až po provedeném hodnocení exteriéru
matky a splnění následujících podmínek.
➢ Ve výjimečných případech (úhyn jalovice, nezabřeznutí), musí výše uvedené podmínky splňovat její matka
(MM).

Platnost aktualizovaných podmínek od 1. 1. 2022.
Doporučená kritéria:
• GZW min. 115 (resp. 112 u geneticky bezrohých krav)
• MW min. 115 (resp. 110 u gen. bezrohých krav)
• FW min. 96
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1.2.

Otcové býků

➢ Otcem býků se může stát každý býk, který splnil kritéria pro využití v inseminaci.
➢ Kritéria pro zařazení býků do inseminace jsou blíže definována v „Metodickém pokynu pro
odchovná zařízení plemenných býků“.

1.3.

Seznam doporučených býků vhodných k připařování

➢ Svaz zveřejní „Seznamy doporučených býků vhodných k připařování“ po každé publikaci
plemenných hodnot, tzn. 3x ročně.
➢ Seznamy jsou rozděleny na býky prověřené na potomstvu a mladé genomické býky.
Hranice pro zařazení do seznamu:
•
•
•
•

GZW – 124 a více (bezrohý 112 a více)
MW – 100 a více
FW – 100 a více
FIT – 100 a více

Pozn.: V dílčích selekčních indexech může být maximálně 1 index nižší než 100
• Končetiny (RPH) - 100 a více
• Vemeno (RPH) - 100 a více
Pozn.: U exteriérových charakteristik může být maximálně 1 znak nižší než 100
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