Metodické pokyny pre výber býkov mäsových plemien hovädzieho dobytka do
odchovu a plemenitby v roku 2018
Odchov plemenných býčkov
Výbery býkov u chovateľa sa v roku 2018 riadia týmito pokynmi. Odchov mladých plemenných
býkov v roku 2018 bude vykonaný na farmách priamo u chovateľov. Je sledovaná hmotnosť
a priemerný denný prírastok v obdobiach vymedzených dňom váženia podľa Metodiky KÚMPaDK.
Základný výber býkov (ZVB) je vykonaný do veku 18 mesiacov, ideálne medzi 14. a 16. mesiacom
veku býčka. Pre prihlásenie býčka na ZVB platia všeobecné podmienky pre výber, uvedené v Štatúte
PK jednotlivých plemien. Vyhodnocovanie výsledkov odchovu a spracovanie katalógov k ZVB je
vykonávané centrálne v ZCHMD na základe údajov z CEHZ a výsledkov KÚMPaDK.
Podmienky pre výber býčka na odchov
Býček pochádza od vybraných rodičov z chovu zapojených do kontroly úžitkovosti mäsového
dobytka (KUMD) stupňa „A“. Výnimku tvoria len rustikálne plemená highland, galoway, dexter,
maďarský sivý stepný dobytok a texas longhorn. Býček má overený pôvod v súlade s platnou
legislatívou. Pôvod býčka musí byť deklarovaný osvedčením z akreditovaného genetického laboratória s
výsledkom - pôvod býčka súhlasí s uvedenými rodičmi. Spĺňa kritériá pre výber býčkov do odchovu,
vyhlásené Radou PK pre jednotlivé plemená (vid. Príloha č. 2 – Základné kritériá pre výber býčkov do
odchovu podľa plemien).
Býčky do odchovu u chovateľa sa zaraďujú po odstave na základe písomnej prihlášky (vid.
Príloha č. 1 – Prihláška do odchovu býčkov u chovateľa) zaslanej na adresu ZCHMD, Novozámocká
183 / 408, 951 12 Ivanka pri Nitre, alebo na zchmd.zchmd@gmail.com, v stanovených termínoch (vid.
Príloha č. 3 – Turnusy odchovu u chovateľa a termíny základného výberu býkov). K Prihláške do
odchovu býčkov u chovateľa treba priložiť kópiu Sprievodného dokladu zvieraťa - Pasu.
Príprava býkov z domáceho chovu na ZVB
K ZVB môže byť predvedený len býček, ktorý:
-

je vo veku do 18 mesiacov, ideálne 14 až 16 mesiacov,

-

pochádza z chovu zapojeného do KÚMPaDK stupňa A,1

-

je potomkom rodičov zapísaných v A oddiely PK,

-

je potomkom rodičov kvalifikovaných ako otec býkov a matka býkov,

-

má v katalógu uvedené všetky výsledky KÚ (hmotnosť pri narodení, v 120, 210 a 365 dňoch),

-

bola mu ku dňu ZVB zistená aktuálna hmotnosť a výška v krížoch,

-

má nasadený nosný krúžok.

Zahraničné býky:
Pre zahraničné býky platia tie isté pravidlá ako pre býky z domáceho chovu. Pred ZVB majiteľ
predloží:
-

originál POP z krajiny pôvodu,

-

výpis z KÚ s uvedením hmotnosti pri narodení vo veku 120, 210 a 365 dní, alebo ich
ekvivalentov,

-

osvedčenie o pôvode vydané akreditovaným laboratóriom (DNA test),
Pred ZVB je zistená aktuálna hmotnosť a výška v krížoch býka. Na ich základe sú pridelené body

za veľkosť tela a hmotnosť
Základný výber býkov
Miesto a dátum výberu stanovuje ZCHMD. O každom výbere je vyhotovený zápis. ZVB
prebieha podľa nasledovného programu: 1) kontrola dokladov, 2) predvedenie, hodnotenie, prípadné
kontrolné váženie alebo meranie býkov, 3) vyhotovenie a podpísanie zápisu zo ZVB.
Majiteľ zabezpečí bezpečné a spoľahlivé predvedenie býka k hodnoteniu na tvrdom a rovnom
podklade, nie na pasienku, ideálne v ustajňovacom priestore, kde je k dispozícii technické zabezpečenie
pre možné kontrolné váženie a meranie. Býky sú predvedené k ZVB primerane čisté a upravené.

Doklady k vydaniu POP
Pre vydanie POP chovateľ dodá ZCHMD:
-

Osvedčenie o pôvode vydané akreditovaným laboratóriom (DNA test)

-

Protokoly z výsledkov zdravotných skúšok z akreditovaného veterinárneho laboratória SR.

V Ivanke pri Nitre 19.3.2018

Ing. Peter Michal
Predseda výberovej komisie
býkov mäsových plemien HD

Vladislav Paľurik
Predseda ZCHMD

Príloha č. 1. Prihláška do odchovu býčkov u chovateľa a ku základnému výberu
býkov
Adresát:

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo
Novozámocká 183 / 408
951 12 Ivanka pri Nitre
zchmd.zchmd@gmail.com, (kontakty: www.zchmd.eu )

Žiadateľ:
Názov firmy:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Číslo farmy v CEHZ kde sa býčky nachádzajú:

Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

P.č.

Celé ušné číslo
zaradeného býčka

Dátum narodenia

Dátum vystavenia
pasu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prílohy
Počet kópií pasov:
Dňa:

....................................................

Príloha č. 2. Základné kritériá pre výber býčkov do odchovu podľa plemien
Základné výbery býkov sa riadia štatútom plemennej knihy. Pre býčky
jednotlivých mäsových plemien platia základné kritériá stanovené plemenným
štandardom uvedeným v šľachtiteľskom programe jednotlivých mäsových plemien, ktoré
sú zverejnené na stránke www.zchmd.eu :

Aberdeen angus:

http://zchmd.eu/index.php/aberdeen-angus

Belgické modré:

http://zchmd.eu/index.php/belgicke-modre

Blonde d´Aquitaine:

http://zchmd.eu/index.php/blonde-d-aquitaine

Charolais:

http://zchmd.eu/index.php/charolais

Galloway:

http://zchmd.eu/index.php/galloway

Hereford:

http://zchmd.eu/index.php/hereford

Highland:

http://zchmd.eu/index.php/highland

Limousine:

http://zchmd.eu/index.php/limousin

Maďarský stepný dobytok:
Piemontese:
Simentál mäsový:

http://zchmd.eu/index.php/ma-step-dobytok
http://zchmd.eu/index.php/piemontese
http://zchmd.eu/index.php/masovy-simental

Príloha č. 3. Turnusy odchovu u chovateľa a termíny základného výberu býkov

Turnus

Býčky narodené

Dátum váženia (ž.h.

Uzávierka

Termín

v kg) a merania (VK

prihlášok

v cm) na konci

základného

odchovu (+/- 7 dní)

výberu

0. turnus

V roku 2016

28.02.2018

21.02.2018

Marec 2018

1. turnus

1.1.2017 - 31.3.2017

28.02.2018

31.03.2018

Apríl 2018

2. turnus

1.4.2017 – 30.6.2017

28.02.2018

31.05.2018

Jún 2018

3. turnus

1.7.2017 – 30.9.2017

31.05.2018

30.09.2018

Okt. 2018

4. turnus

1.10.2017 – 31.12.2017

30.09.2018

31.01.2019

Feb. 2019

