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Za limousine do Francúzska
Francúzsko je krajina 
s dlhou hlbokou tradíciou 
chovu mäsového dobytka. 
Každá cesta do tejto kraji-
ny je zážitkom po stránke 
turistickej aj odbornej. 
V októbri tohto roku štyria 
členovia ZCHMD využili 
príležitosť a navštívili 
poľnohospodársku vý-
stavu Sommet de l`Ele-
vage v Clermont – Fer-
rand a súvisiaci odborný 
program.

Súčasťou výstavy Som-
met de l`Elevage je aj výsta-
va hospodárskych zvierat. 
Tento ročník výstavy zvierat 
bol zameraný na plemeno 
limousine. Z  2 000 vysta-
vených zvierat všetkých 
druhov a  plemien HZ bolo 
až 600 kusov príslušníkov 
tohto plemena. Počas výsta-
vy prebiehal národný šam-
pionát plemena Limousine 
v nasledovných kategóriách: 
jalovice mladšie, jalovice 
staršie, kravy prvôstky, kravy 
staršie, býky mladšie, býky 
staršie. Ustajnenie zvierat 
bolo vo veľkoplošných mo-
bilných stanoch, kde boli 
zvieratá uviazané a návštev-
níci chodili smelo pomedzi 
ne. Aj príprava zvierat na 
predvádzanie v  kruhoch 
prebiehala v priestoroch, ku 
ktorým mali návštevníci voľ-
ný prístup. Stávalo sa teda aj 
to, že chovateľ so svojim po-
mocníkom viedol 1 200-ki-
logramového býka po chod-
be plnej ľudí a  nikto tomu 
neprikladal extra veľký výz-
nam. Vystavené zvieratá boli 
predvádzané v  súťažných 
kruhoch v  jednej z  najväč-
ších rokovacích miestností 
kongresového centra. Do 
auditória, podobného am-
fiteátru, sa zmestilo odha-
dom 3 000 divákov. V  čase 
predvádzania bolo plno, 
ba mnoho ľudí stálo v  ulič-
kách. Predvádzanie zvierat 
bolo sprevádzané perfekt-
nou, priam až dych berú-
cou atmosférou, ktorú ešte 
viac stupňoval potlesk, hra 
svetiel a  gradujúca hudba. 
Miestami sme mali pocit, že 
sa po pódiu pod nami pre-
chádzajú svetové celebrity 
a nie zvieratá.

Jedným z vrcholov výstavy 
zvierat bola aukcia zvierat. 
Najdrahšia jalovica vo veku 
12 mesiacov bola vydražená 

za 10 700 eur a  plemenný 
býk za 11 600 eur.

Odborný zájazd bol za-
meraný na plemeno limou-
sine. Prvou zastávkou nášho 
programu bola Stanica kon-
troly materských vlastností 
v  Moussuor. Na stanici je 
testované samičie potom-
stvo býkov zaradených do 
odchovne plemenných bý-
kov pre inseminačné účely 
v  Lanaud. Obe menované 
stanice sa nachádzajú v oko-
lí mesta Limouges, ktoré je 
sídlom Plemennej knihy li-
mousine.

Z  milióna kráv plemena 
limousine chovaných vo 
Francúzsku je v  plemennej 
knihe zapísaných 600 000. 
Z 57 000 teliat býčkov naro-
dených po cielenom pripáre-
ní najlepších kráv zapísaných 
v  PK je podľa ich výsledkov 
v KÚ (intenzita rastu, rámec 
tela a osvalenie) individuálne 
zhodnotených 750, z  kto-

rých sa len 45 dostane na 
odchovňu býkov v  Lanaud. 
Býčky kandidáti sú preve-
rované testom vlastnej úžit-
kovosti, je zhodnotený ich 
exteriér (rámec tela, osva-
lenie, mechanika pohybu), 
temperament a  tiež vhod-
nosť pre umelú insemináciu. 
Po úspešnom absolvovaní 
všetkých testov je vybraných 
10-12 na testačné pripáre-
nie. Zvyšné býčky, ktoré boli 
v priebehu testu vyradené, sú 
predávané v aukcii a sú veľmi 
cenené. Ich znakom je červe-
ná ušná značka s ich menom 
a poradovým číslom v testač-

nej skupine. Spermou úspeš-
ných kandidátov sú náhodne 
inseminované kravy zarade-
né do kontroly úžitkovosti. 
Samčie potomstvo je zara-
dené do stanice výkrmnosti 
a  jatočnej hodnoty. Samičie 
potomstvo zas ide na stanicu 
kontroly materských vlast-
ností. Po ukončení oboch 
staničných testov je z  týchto 
10-12 býkov vybraný do in-
seminácie len jeden až traja. 
To je nový ročník inseminač-
ných býkov. Niektoré býky sú 
ponúkané hneď aj na medzi-
národný trh a niektoré až po 
niekoľkoročnom nasadení 
len vo Francúzsku. Týmto 
spôsobom si krajina pôvodu 
zachováva genetickú nadra-
denosť voči ostatnému svetu.

A  práve stanicu kontroly 
materských vlastností sme 
počas odborného progra-
mu navštívili. Stanica kon-
troly materských vlastností 
v  Moussuor bola uvedená 

do prevádzky v  roku 1985. 
Vtedy to bolo špičkové za-
riadenie aj po technologickej 
stránke. Pôrodné koterce 
boli navrhnuté vo veľkosti 
2,5 x 2,5 metra. Vtedy to sta-
čilo, dnes už nie. Za 30 ro-
kov cieľavedomej šľachtiteľ-
skej práce sa zväčšil rámec 
tela. Markantné je to hlavne 
na výške v krížoch, ktorá sa 
zvýšila o 10 cm, ale zväčšila 
sa aj dĺžka tela. Dá sa teda 
povedať, že plemeno z  30 
rokov postúpilo z  kategórie 
stredne veľkých do kategórie 
rámcovo veľkých plemien. 
V  rámci činností na stanici 

kontroly materských vlast-
ností sú vykonávané 4 zák-
ladné testy: intenzita rastu, 
reprodukcia, ľahkosť pôro-
dov a  mliečnosť. Dôležitým 
je test vlastnej úžitkovosti. 
Nakoľko testované jalovice 
sú jedinými jalovicami ple-
mena limousine vo Francúz-
sku, ktoré sa telia vo veku 
2 rokov, ich rast musí byť 
intenzívny a  sledovaný. Do 
reprodukcie sú zaradené 
len jedince, ktoré vo veku 
16 – 18 mesiacov dosiahli 
60 % plánovanej hmotnos-
ti dospelej kravy, ktorá je 
650 kg, teda majú hmot-
nosť minimálne 400 kg. 
Ďalším dôležitým testom 
je takzvaný test „docility“. 
Ide o  testovanie správania 
sa zvierat, ich temperamen-
tu, ich podriaditeľnosti voči 
človeku a  manipulovateľ-
nosť. V princípe ide o to ako 
zviera bude reagovať na si-
tuáciu, kedy je umiestnené 

v  koterci 4 x 4 m, meria sa 
čas jeho upokojenia. Ďalej 
je testované, za aký čas do-
káže ošetrovateľ s  pomocou 
svojho tela a  1 meter dlhou 
palicou vmanipulovať zviera 
do štvorca 2 x 2 metre a  či 
je schopný ho tam udržať 
po dobu 30 sekúnd. Všetky 
zistené ukazovatele sa za-
znamenávajú. Na základe 
testu „docility“, jeho nega-
tívneho výsledku, môže byť 
otec skupiny „neprispôso-
bivých“ jalovíc vyradený 
z  inseminačného využitia. 
Tretím dôležitým testom je 
test ľahkosti oplodnenia. 

Jalovice sú náhodne inse-
minované spermou dvoch 
vybraných býkov. Po druhej 
neúspešnej inseminácii sú 
z  testu vyradené a  predané 
na mäso. Sledovaný je prie-
beh teľnosti. Zvláštny dôraz 
je kladený na sledovanie 
a  vyhodnotenie ľahkosti pô-
rodov, správanie sa zvierat 
pri telení a po otelení. Nega-
tívne sú hodnotené zvieratá 
s  rabijátnym správaním po 
otelení, avšak istá úroveň 
ostrosti ako prejav ochrany 
novorodeného teľaťa je to-
lerovaná. Mliečnosť matiek 
sa sleduje nielen prírastka-
mi teliat, ale aj množstvom 
vypitého mlieka teľatami po 
stanovenom čase oddelenia 
od matky.

Jalovice, ktoré z nejakého 
dôvodu boli vyradené z  tes-
tu, najčastejšie v prvom kole, 
pre problémy s pripustením, 
sú predávané. Tie s  extrém-
nym vývinom osvalenia sú 
vykrmované a  pripravované 
na výstavu výkrmových zvie-
rat tak, aby dosiahli hmot-
nosť jatočného tela vyše 
600 kg. Teda pri výťažnosti 
60 % sú jalovice vykrmované 
do hmotnosti vyše 1 000 kg.

Všetky teľatá narode-
né a  odchované na stanici 
v  rámci testu sú predávané 
ako zástav. Po odstave teliat, 
sú predávané aj ich matky, 
teda kravy prvôstky, ktoré 
absolvovali test materských 
vlastností. Predávané sú 
v aukcii a sú veľmi cenené. Sú 
potomkami špičkových no-

vých plemenných býkov a sú 
po všetkých stránkach preve-
rené na materské vlastnosti.

Súčasťou odborného 
zájazdu bola návšteva na 
dvoch farmách. Obe farmy 
boli šľachtiteľskými farma-
mi, ktoré výhradne využívali 
umelú insemináciu. Mohli 
sme vidieť dospelé zvieratá 
veľkého rámca tela s  veľmi 
dobrým osvalením. K  vide-
niu boli aj odstavené jalo-
vičky, ktoré by sme mohli 
kľudne porovnať s  naším 
domácim odchovom, čo 
nás samozrejme teší. Za 
pozornosť určite stáli aj per-
fektne upravené pasienky. 
Porasty boli založené vý-
hradne z  kultúrnych vysoko 
výkonných odrôd tráv a boli 
pravidelne obnovované. 
Samozrejme výkonné trávy 
potrebujú aj dobrú výživu, 
čo však bez patričného pri-
hnojovania hospodárskymi 
a  priemyselnými hnojivami 
nejde. Čiže aj vo Francúzsku 
platí, že „krava dojí papu-
ľou“. A v prenesenom zmys-
le slova môžeme povedať, že 
„na hladnej pôde nájdeš len 
hladné zvieratá“.

Na záver nám dovoľte 
poďakovať Českéme svazu 
chovatelú masného skotu 
a  firme Bursia s. r. o. Praha 
za zorganizovanie tohto od-
borného zájazdu.

Ing. PEtEr Polák, PhD.
Ing. VlaDislaV PaľuriK

Zväz chovateľov mäsového 
dobytka na Slovensku
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900-kilogramové jalovice pripravovené na výstavu výkrmového dobytka.

Krásny býk v prirodzenej plemenitbe. Predvádzanie zvierat a hodnotenie v kruhoch.

Excelentne osvalený zadok vystaveného býka.
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