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V˘sledky mezinárodní genetické testace Interbeef
Alena Svitáková, ZdeÀka Veselá,
Michaela Brzáková
Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu pod hlaviãkou
Interbeef (International Beef Evaluation Service) bylo do praxe
spu‰tûno v roce 2013. JiÏ od poãátku tohoto hodnocení je âeská
republika jednou ze zapojen˘ch
zemí, a tak jsou mezinárodní plemenné hodnoty k dispozici také
ãesk˘m chovatelÛm. Nové v˘sledky mezinárodní genetické testace
byly zveﬁejnûny na konci února.
Novinkou leto‰ního prvního v˘poãtu jsou v˘sledky pro vlastnosti
telení – porodní hmotnost a prÛbûh porodu a také zveﬁejnûní v˘sledkÛ pro plemeno masn˘ simentál. Následující text shrnuje odpovûdi na nejãastûj‰í otázky, které
jsou v souvislosti s mezinárodní
genetickou testací pokládány a zároveÀ pﬁedstavuje novû vytvoﬁené
soubory s v˘sledn˘mi plemenn˘mi
hodnotami.

registr bez ohledu na spolehlivost
plemenn˘ch hodnot. V souboru
krávy jsou krávy, dárkynû embryí
a jalovice ve stavu k 30. 9. 2018.
U ãesk˘ch zvíﬁat a b˘kÛ pÛsobících
v âR jsou také doplnûny informace
o pÛvodu, chovateli a majiteli.

Popis souborÛ s v˘sledky
Na stránkách svazu v záloÏce
·lechtûní a PK naleznete nejnovûj‰í
publikované v˘sledky. Dat je opravdu hodnû, proto jsme se rozhodli
pro publikaci pomocí samostatn˘ch souborÛ – pro plemenné b˘ky a krávy s jalovicemi. KaÏd˘ soubor obsahuje jak v˘sledky z Interbeefu, tak i národní plemenné
hodnoty pro tytéÏ uÏitkové vlastnosti. V souborech jsou publikovány plemenné hodnoty ze záﬁijového rutinního v˘poãtu (data byla
zaslána bez úprav porodních
hmotností). U kaÏdé plemenné
hodnoty je zároveÀ zveﬁejnûna její
spolehlivost a poãet potomkÛ, na
základû kter˘ch byla plemenná
hodnota stanovena. Jistû zajímav˘m údajem je nejen poãet dcer,
ale hlavnû poãet potomkÛ tûchto
dcer, kteﬁí jsou zahrnuti do mezinárodního hodnocení.
Z tohoto dÛvodu jsou v souborech pro plemenné b˘ky 2 záloÏky.
V listu „v‰ichni“ jsou b˘ci, kteﬁí splÀují podmínky publikace (viz níÏe).
List „b˘ci âR“ obsahuje v‰echny b˘ky, kter˘m byl v âR pﬁidûlen státní

Princip v˘poãtu mezinárodních PH
Základním principem mezinárodního hodnocení Interbeef je
pﬁedpovûì plemenn˘ch hodnot
specifick˘ch pro kaÏdou ze zapojen˘ch zemí. KaÏd˘ jedinec má tedy
pﬁedpovûzeno nûkolik plemenn˘ch hodnot. Korelace mezi tûmito plemenn˘mi hodnotami není
rovna jedné. To znamená, Ïe poﬁadí zvíﬁat podle plemenn˘ch hodnot v rÛzn˘ch zemích není shodné. Projevuje se zde takzvaná
interakce genotypu a prostﬁedí
(v tomto pﬁípadû zemû), kterou lze
ãíselnû vyjádﬁit jako genetickou
korelaci mezi zemûmi. Tyto genetické korelace jsou prÛbûÏnû odhadovány a upﬁesÀovány tak, aby
odráÏely aktuální situaci v chovu
masného skotu v jednotliv˘ch zemích. K novému pﬁepoãtu dochází
také pﬁi pﬁijetí dal‰í zemû. Modelová rovnice a zohlednûné prostﬁeìové efekty jsou v pﬁípadû národního i mezinárodního genetického
hodnocení shodné. Stejnû tak je
shodná metoda pﬁedpovûdi plemenn˘ch hodnot pomocí animal
modelu, tedy pﬁedpovûì plemen-

n˘ch hodnot pro v‰echny pﬁíbuzné jedince se zohlednûním vzájemn˘ch pﬁíbuzensk˘ch vztahÛ ve
ãtyﬁgeneraãním rodokmenu. Z v˘‰e zmínûného vypl˘vá, Ïe francouzsk˘ b˘k, kter˘ vykazuje vysokou plemennou hodnotu ve Francii, nemusí b˘t nejvhodnûj‰ím
kandidátem pro produkci telat napﬁíklad v âeské republice, kde jsou
chovatelské a prostﬁeìové podmínky do jisté míry odli‰né a naopak. Stejnû jako plemenné hodnoty, jsou pro kaÏdou zemi odli‰né,
tak se li‰í i spolehlivosti pﬁedpovûzen˘ch plemenn˘ch hodnot pﬁedev‰ím v závislosti na tom, ve
které zemi jsou získány uÏitkovosti
jedincÛ a jejich pﬁíbuzn˘ch.
Která zvíﬁata jsou urãena pro
publikaci?
V mnoha ãlensk˘ch zemích jsou
plemenné hodnoty jednotliv˘ch
zvíﬁat publikovány veﬁejnû aÏ pﬁi
urãité hodnotû spolehlivosti jejich
pﬁedpovûdi. U jedincÛ, jejichÏ spolehlivosti plemenn˘ch hodnot jsou
nízké, nejsou plemenné hodnoty
zveﬁejÀovány, ale jsou k dispozici
pouze majiteli zvíﬁete. Tato tématika je velmi skloÀovaná, protoÏe u
masného skotu je ãil˘ obchod pﬁedev‰ím s mlad˘mi zvíﬁaty a uÏitkovost tûchto zvíﬁat je samozﬁejmû
zahrnuta do pﬁedpovûdi plemenn˘ch hodnot. Pro zahraniãní zvíﬁata v‰ak musíme dodrÏet pravidla
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pro publikaci, která byla schválena
Interbeefem – tedy spolehlivost
plemenné hodnoty musí b˘t vy‰‰í
neÏ 0,5 alespoÀ u jedné ze zapojen˘ch zemí a zvíﬁe musí mít minimálnû 25 potomkÛ v hodnocení.
Vzhledem k tomu, Ïe z mezinárodního genetického hodnocení jsou
vyﬁazeny uÏitkovosti telat z embryotransferÛ, splÀují podmínky
pro zveﬁejnûní zahraniãních jedincÛ pouze b˘ci. âeská zvíﬁata lze
publikovat v âR bez omezení.
Proã má zvíﬁe zveﬁejnûné
v˘sledky u pﬁímého efektu
a ne efekt maternální?
Pravidla pro publikaci byla popsána v˘‰e. BohuÏel se hodnotí
spolehlivost pro maternální a pﬁím˘ efekt zvlá‰È. MÛÏe se tedy stát
(zejména u mlad‰ích b˘kÛ), Ïe
splÀují podmínky pouze pro publikaci plemenn˘ch hodnot pro pﬁím˘ efekt, ale nesplÀují podmínky
pro maternální efekt.
Proã se li‰í národní PH a PH z Interbeefu u jednotliv˘ch zvíﬁat?
Zatímco do ãeského národního
hodnocení vstupují data o v‰ech
jedincích masn˘ch plemen vãetnû
kﬁíÏencÛ, Interbeef prozatím vyuÏívá pouze data ãistokrevn˘ch zvíﬁat samostatnû pro jednotlivá plemena. Dal‰í odli‰ností je to, Ïe mezinárodní hodnocení je vztaÏeno
vÏdy k jedné ze sledovan˘ch vlastností, zatímco v národním hodnocení se pouÏívá víceznakov˘ model
pro více korelovan˘ch uÏitkov˘ch
vlastností spoleãnû. To v praxi znamená, Ïe i kdyÏ zvíﬁe nemá v dané
vlastnosti uÏitkovost (napﬁ. nebylo
zváÏeno ve 210 dnech), tak je mu
plemenná hodnota urãena na základû pﬁíbuzensk˘ch vztahÛ a ostatních vlastností. Tato skuteãnost
se projevuje hlavnû na hodnotách
spolehlivosti plemenn˘ch hodnot
zejména u mlad˘ch zvíﬁat, která je
u národního hodnocení vy‰‰í.
MnoÏství uÏitkovostí z âeské republiky vstupujících do mezinárodního hodnocení je men‰í, neÏ
dat vstupujících do národního
genetického hodnocení. ZároveÀ
v‰ak v mezinárodním hodnocení
pﬁib˘vá velké mnoÏství dat o pﬁíbuzn˘ch jedincích, jejichÏ uÏitkovost byla získána v dal‰ích zemích
zapojen˘ch do Interbeefu, a jejichÏ
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informace se do na‰eho národního
systému hodnocení nedostanou.
Poslední velkou zmûnou je vyﬁazení uÏitkovostí poﬁízen˘ch pﬁed
rokem 2000 z národního hodnocení. Tato zvíﬁata jsou v‰ak velmi
dÛleÏitá pro propojení v rámci
mezinárodní testace a proto jejich
uÏitkovosti nejsou z mezinárodního hodnocení vyﬁazovány.
Stává se, Ïe ãeské plemenné
hodnoty nûkter˘ch zahraniãních
inseminaãních b˘kÛ neodpovídají
mezinárodním plemenn˘m hodnotám. Nejãastûj‰í pﬁíãina je, Ïe b˘ci mají v âeské republice velmi
mal˘ poãet potomkÛ. Nûkteﬁí potomci mohou mít navíc i ‰patnou
uÏitkovost. V tomto pﬁípadû je
spolehlivost ãesk˘ch plemenn˘ch
hodnot vût‰inou nízká, a to i díky
‰patné genetické propojenosti
tûchto b˘kÛ na ãeskou populaci.
Neznamená to v‰ak, Ïe je národní
hodnocení ‰patné, dÛvodem je
v˘‰e zmínûné rozdílné mnoÏství
informací. Právû toto je dÛvod,
proã je âeská republika souãástí
mezinárodní testace a my dokáÏeme chovatelÛm zprostﬁedkovat
relevantní informace o jednotliv˘ch zvíﬁatech. Je nutné podotknout, Ïe pﬁevzetí plemenn˘ch
hodnot pﬁímo ze zemû pÛvodu je
stejná chyba, jako pouÏití nízce
spolehliv˘ch hodnot národních,
protoÏe nejsou zohlednûny genetické korelace a rÛzné chovatelské
podmínky v dan˘ch zemích.
Proã se li‰í poãet potomkÛ
u národních a mezinárodních PH
u ãesk˘ch zvíﬁat?
Poãty se li‰í pﬁedev‰ím u star‰ích
zvíﬁat, u kter˘ch se ãást potomkÛ
narodila pﬁed rokem 2000 a do
národního hodnocení se jejich
uÏitkovosti nedostanou. Dal‰ím
dÛvodem je to, Ïe v rámci mezinárodního hodnocení nejsou do
hodnocení zahrnuti kﬁíÏenci.
V tomto pﬁípadû je v ãeské populaci vy‰‰í poãet potomkÛ neÏ v mezinárodní. Jak bylo zmínûno v˘‰e
v rámci mezinárodního hodnocení
se neodesílají uÏitkovosti embryí,
coÏ také vede k rozdílnému poãtu
potomkÛ. Naopak u zahraniãních
inseminaãních b˘kÛ jsou poãty
potomkÛ v mezinárodním genetickém hodnocení pochopitelnû
v˘raznû vy‰‰í neÏli v národním.

K ãemu mezinárodní PH slouÏí?
Mezinárodní plemenné hodnoty
z Interbeefu lze vyuÏít pﬁedev‰ím
pro v˘bûr b˘kÛ pro potﬁeby inseminace a pﬁípadnû u importovan˘ch zvíﬁat. V tomto pﬁípadû je
v˘hodné zapojení cizích populací
a mezinárodní plemenné hodnoty
by mûly nahradit ty domácí. Je
v‰ak dÛleÏité to, Ïe získané plemenné hodnoty jsou stanovené
pﬁímo pro podmínky konkrétní
zemû a pro kaÏdou zemi zaﬁazenou do mezinárodního genetického hodnocení jsou pﬁedpovûzeny specifické plemenné hodnoty. To znamená, Ïe b˘ci, kteﬁí se
nachází v Ïebﬁíãku mezinárodních
plemenn˘ch hodnot pro âeskou
republiku na ‰piãce, jsou b˘ci s nejlep‰ím pﬁedpokladem dát u nás
nadprÛmûrné potomky ve sledované vlastnosti.
Dále platí, Ïe ãím více mají tito b˘ci potomkÛ a ãím vy‰‰í je spolehlivost pﬁedpovûdi plemenné hodnoty, tím vy‰‰í je pravdûpodobnost,
Ïe pﬁedpovûzená plemenná hodnota odpovídá skuteãné (a neznámé)
plemenné hodnotû jedince. Vysoké
spolehlivosti pﬁedpovûdi plemenné
hodnoty dosahují provûﬁení b˘ci
s vysok˘m poãtem potomkÛ. Naopak mladí neprovûﬁení ãe‰tí b˘ci
budou mít spolehlivost nízkou a lze
oãekávat, Ïe v budoucnu s mnoÏstvím informací u jejich potomkÛ se
bude jejich pﬁedpovûzená plemenná hodnota mûnit (aÈ uÏ smûrem
nahoru, ãi dolu).
V˘sledky mezinárodního genetického hodnocení lze samozﬁejmû také vyuÏít pro propagaci ãeského plemenného materiálu v zahraniãí. Samotná skuteãnost, Ïe se
âeská republika zapojila do tohoto
mezinárodního projektu, vede ke
zv˘‰ení prestiÏe na‰eho chovu.
Podobnû, jako zveﬁejÀujeme plemenné hodnoty pﬁedpovûzené
pro âeskou republiku, zveﬁejÀují
i ostatní zemû zapojené do Interbeefu plemenné hodnoty pﬁedpovûzené pro jejich zemi. âe‰tí chovatelé si tak mohou ovûﬁit, jak si
vedou jejich odchovy v Ïebﬁíãcích
jin˘ch zemí.
Z v˘‰e uveden˘ch rozdílÛ mezi
národním a mezinárodním genetick˘m hodnocením vypl˘vá, Ïe
mezinárodní plemenné hodnoty
poskytují velmi uÏiteãn˘ nástroj
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pro v˘bûr zahraniãních b˘kÛ do
plemenitby. Pro úãely národního
genetického hodnocení a tedy
‰lechtûní v rámci âeské republiky
v‰ak nejsou pﬁíli‰ vhodné. Pro tyto
úãely zÛstávají stále vhodnûj‰í
a spolehlivûj‰í národní plemenné
hodnoty, do jejichÏ pﬁedpovûdi
vstupuje mnoÏství dÛleÏit˘ch informací (kﬁíÏenci a dal‰í korelované
vlastnosti), které se do mezinárodního hodnocení nedostanou.
Jak a kdy tedy s mezinárodní
plemennou hodnotou pracovat?
Mezinárodní plemenné hodnoty
jsou v˘hodné pﬁedev‰ím pﬁi v˘bûru inseminaãních b˘kÛ, ale mají jisté omezení. Jednou z velk˘ch
nev˘hod je to, Ïe jsou k dispozici
prozatím pro malé mnoÏství uÏitkov˘ch vlastností (odstavová a porodní hmotnost, obtíÏnost porodu). Tyto vlastnosti jsou v‰ak ekonomicky velmi dÛleÏité. Proto jsou
pro orientaci chovatele dostaãující. Chovatelé velmi ãasto vyuÏívají
pro v˘bûr b˘ka selekãních indexÛ,
které daná zemû nabízí. Zde je nutná jistá obezﬁetnost. Je dÛleÏité
vûdût, které konkrétní vlastnosti
jsou do indexu zahrnuty a s jakou
váhou. Jin˘mi slovy co pﬁesnû dan˘
index vyjadﬁuje. Tyto váhy (stejnû
jako plemenné hodnoty) jsou spoãítané a nastavené na ekonomick˘
prospûch chovatelÛ v dané zemi
a nemusí plnû odpovídat cílÛm na‰ich chovatelÛ. Proto je vhodné
ovûﬁit napﬁ. rÛstovou schopnost
vybraného b˘ka i ve v˘sledcích získan˘ch mezinárodním hodnocením (za pﬁedpokladu, Ïe i daná cizí
zemû je zahrnutá do Interbeef),
které jsou ale vztaÏené k na‰im národním podmínkám.
Dal‰í vyuÏití mezinárodních plemenn˘ch hodnot je u importovan˘ch zvíﬁat. V tomto pﬁípadû mohou b˘t tyto plemenné hodnoty
spolehlivûj‰í neÏ národní hodnocení. AlespoÀ do doby, neÏ se narodí
potomci importovaného zvíﬁete
a dojde k dostateãnému genetickému propojení. Pﬁi vyhodnocení
jsou totiÏ zahrnuté informace od
pﬁíbuzn˘ch jedincÛ, kteﬁí byli odchováni ve stejn˘ch podmínkách.
Platí to opût pouze v pﬁípadû, Ïe je
zvíﬁe importované ze zemû, která
je zapojena do mezinárodního genetického hodnocení.
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Praktické pouÏívání plemenn˘ch hodnot z mezinárodní
genetické testace
A) PouÏití inseminaãního b˘ka
Jak jiÏ bylo zmínûno v˘‰e, tak plemenné hodnoty z Interbeefu jsou
vhodné pﬁedev‰ím pro zahraniãní inseminaãní b˘ky. Velkou v˘hodou
je, ze vsichni publikovatelní b˘ci mají vysokou spolehlivost pﬁedpovûdi
PH. UkáÏeme si to na praktickém pﬁíkladû, kdy chci pomocí inseminaãního b˘ka zlep‰it uÏitkovost telat.
V˘bûr správného b˘ka je v‰ak jen polovinou úspûchu. Druhou ãást
dûdiãné informace zdûdí tele po své matce a na to by chovatele nemûli
zapomínat. Proto je nutné znát genetickou úroveÀ matky. Obecnû se
uvádí, Ïe b˘k s RPH nad 105 je zlep‰ovatel. To v‰ak platí jen u podprÛmûrn˘ch matek. Pokud má kráva napﬁ. RPH 110, je kombinace tûchto
dvou nezajímavá. Vzhledem k rozdílnosti v˘poãtÛ bychom doporuãovali pro tento úãel pouÏít mezinárodní RPH matky (pro v‰echny Ïijící
krávy jsou chovatelÛm k dispozici). Pﬁedpokládaná RPH telete je pak
prÛmûrem obou rodiãÛ. Pokud tedy bude mít vybraná plemenice RPH
110, tak bychom z v˘sledkÛ vybírali b˘ky s RPH 118 a více. V publikovan˘ch souborech jsou k dispozici pro kaÏdého b˘ka i informace o poãtu
jeho potomkÛ, dcer a potomkÛ dcer (pro maternální efekt) a jeho
rodiãe. Pokud je b˘k pouÏívan˘ i v âR, jsou zde i národní PH.
B) Importovaná zvíﬁata
Mezinárodní genetická testace je také v˘hodná pro dovezená zvíﬁata.
Ta mají v zemi pÛvodu pﬁíbuzná zvíﬁata a ãasto také zaznamenané
vlastní uÏitkovosti. Vût‰í praktické vyuÏití v‰ak omezuje mnoÏství sledovan˘ch vlastností.
Jaké jsou dal‰í plány?
DÛleÏitost mezinárodního srovnávání potvrzuje fakt, Ïe se do
projektu Interbeef zapojují nové
zemû. Nov˘m ãlenem uskupení je
Austrálie (Breedplan), která se
zapojila do testovacích v˘poãtÛ
u plemen limousine a charolais.
Vzhledem k tomu se také roz‰íﬁilo
mnoÏství sledovan˘ch plemen a to
o plemena aberdeen angus a hereford. Pﬁi zavádûní genetického
hodnocení u nov˘ch plemen je
nutné urãit genetickou propojenost (korelaci) mezi jednotliv˘mi
zemûmi. Tyto v˘poãty jiÏ probûhly
a je v plánu pﬁi pﬁí‰tí publikaci zveﬁejnit oficiální v˘sledky se zapojením australské populace (charolais,
limousine) a také v˘sledky odstavov˘ch hmotností (plemena hereford, aberdeen angus).
Dále se vyvíjí systém genetického hodnocení pro zapojení kﬁíÏencÛ, pro mateﬁskou plodnost, hodnocení kvality masa SEUROP a moÏnost zapojení genomick˘ch údajÛ –
v˘poãet mezinárodních genomick˘ch plemenn˘ch hodnot.
Interbeef se nezab˘vá pouze
vlastním genetick˘m hodnocením,
ale také zprostﬁedkováním infor-

mací, které s tím souvisí. Jedná se
napﬁíklad o dojednání podmínek
pro v˘mûnu SNP pro ovûﬁení pÛvodu mezi jednotliv˘mi ãlensk˘mi
státy, pﬁedání seznamÛ genotypovan˘ch zvíﬁat nebo v˘voj metod,
které umoÏní mezinárodní validaci
(ovûﬁení) národních systémÛ pro
pﬁedpovûì plemenn˘ch hodnot.
Závûr
Mezinárodní genetická testace
je jedním z dÛleÏit˘ch nástrojÛ,
které mohou chovatelé pouÏívat.
Pro chovatelsky vyspûlé zemû je
standardem, proto je âeská republika její souãástí. V˘sledky na‰ich
chovatelÛ jsou u v‰ech sledovan˘ch plemen nadprÛmûrné a na‰i
b˘ci se objevují v TOP sestavách
v‰ech zemí a z âR je chovatelsky
respektovaná zemû. O genetické
kvalitû na‰ich zvíﬁat svûdãí i nejvy‰‰í prÛmûrné hodnoty pro
rÛstové vlastnosti ze v‰ech zapojen˘ch zemí. Je jen na na‰ich chovatelích, jak dokáÏí tento potenciál vyuÏít.

Zpracováno v rámci projektu
NAZV QK1910059 a MZE-RO0719.
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