
Hodnotenie znakov telenia v auguste 2020 bude odrážať nižšie priemerné 

hodnoty 

 

Základné body 

• Znaky telenia, ktoré spôsobovali mnohým farmárov v USA starosti, boli úspešne zlepšené pomocou 

lepšieho genetického materiálu a manažmentu. 

• V Auguste bude priemerná hodnota pre telenie (SCE) u plemena holstein 2,2%. 

• Rozsah hodnôt na vyhodnotenie znakov telenia sa v auguste výrazne zmenší. Väčšina holsteinských 

býkov sa bude pohybovať v rozpätí 1 – 4% SCE, oproti aprílovým hodnotám, kde bol rozsah hodnôt 4 

– 12% SCE. 

 

Výpočet PTA hodnôt (predicted transmitting abilities – ½ PH) pre obtiažnosť telenia sa uskutočňoval na 

základe priemeru fenotypovej bázy, ktorá bola pre plemeno holstein 8%. V apríli 2020 sa znaky telenia, 

rovnako ako ostatné hodnotené znaky, prepočítali na novú genetickú bázu podľa genetického zlepšenia za 

posledných 5 rokov. A tak ako sa obtiažnosť telenia postupne znižovala, farmári boli prekvapení, keď 

u niektorých známych býkov videli vyššie PTA hodnoty pre telenie. Niektorí býci mali hodnoty 8-10, hoci na 

svojich farmách chovatelia pozorovali len 2-3% ťažších pôrodov. 

Vznikol zmätok medzi hodnotami znakov telenia a skutočnými prejavmi  na farmách. CDBD (Council on Dairy 

Cattle Breeding – Rada pre šľachtenie mliečneho dobytka) uistila chovateľov, že zoradenie býkov je správne, 

ale že je potrebné prehodnotiť spôsob vyjadrovania PTA hodnôt pre znaky telenia.  

Vysvetlíme si stručne, ako bude vyzerať nové hodnotenie, ktoré nás čaká v Auguste 2020. 

Zlepšenie v obtiažnosti telenia (SCE) 

V grafe č.1 vidíme, že počas predošlého obdobia v holsteinskom plemene podstatne klesol výskyt ťažkého 

telenia. Toto je výborná správa – výber kvalitnejšieho genetického materiálu a zlepšenia postupov riadenia 

mali za následok znížený výskyt torzie slezu a menej mŕtvonarodených teliat. Kravy aj teľatá sú zdravšie 

a výrobcovia získavajú väčší príjem z investície do kvalitnejšej genetiky. 
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Rok narodenia býka 

Graf 1. Ťažké pôrody u prvôstok 

 



Hodnoty SCE ale naďalej narastali i napriek tomu, že výskyt ťažkého telenia sa znížil, pretože v apríli sa 

upravila genetická báza, ale fenotypová báza zostala nezmenená. Táto báza zostávala roky nemenná, pretože 

sa spoločnosť sústreďovala na genetiku. Po poslednej zmene genetickej bázy sa táto stratégia ukázala ako 

mätúca a môže viesť k nesprávnym chovateľským rozhodnutiam. Padlo jasné rozhodnutie, že je potrebné 

prepočítať aj fenotypovú bázu tak, aby zodpovedala pozorovaniam na farmách. Pri nasledujúcich zmenách 

bázy sa budú aktualizovať obidve bázy.  

Nová fenotypová báza August 2020 

Fenotypová báza sa v auguste 2020 zmení zo súčasných hodnôt na nové hodnoty tak, ako to ukazuje Tabuľka 

1. Táto zmena spôsobí, že sa priemerné hodnoty pre znaky telenie zmenia. 

Tabuľka 1. Vypočítané zmeny fenotypovej bázy pre obtiažnosť telenia a mŕtvonarodené teľatá. 

Plemeno Znak1 Aktuálna báza Nová báza Zmena 

Holstein SCE 7,9 2,2 -5,7 

 DCE 8,5 2,7 -5,8 

 SSB 8,0 5,7 -2,3 

 DSB 8,0 6,6 -1,4 

Brown Swiss SCE 5,2 3,0 -2,2 

 DCE 5,2 2,8 -2,4 
1 SCE = obtiažnosť telenia, DCE = obtiažnosť telenia dcér, SSB = mŕtvo narodené teľatá, DSB = mŕtvonarodené teľatá dcér 

Okrem hodnôt sa v auguste zníži aj rozptyl hodnôt. Graf 2 ukazuje distribúciu tradične vypočítaných PTA hodnôt 

(bez genomiky) pre telenie v apríli a v auguste. Rozdiely medzi týmito krivkami sú veľmi jasné. V apríli väčšina 

holsteinských býkov spadala do rozpätia medzi 4 až 12%. V auguste budú v rozpätí 1 – 4% SCE. Rozpätie pre všetky 

znaky telenia sa zníži a bude menej býkov s extrémnymi hodnotami. Zmeny v genomických hodnotách vyzerajú 

podobne. Spoľahlivosť vypočítaných hodnôt zostáva rovnaká. Zmena fenotypovej bázy totiž neovplyvní množstvo 

informácii potrebných na výpočet PTA hodnôt.  

Graf 2. Distribúcia hodnôt PTA pre telenie bypočítaných na bázu apríl 2020 a august 2020. 

 
Percento ťažkých pôrodov u prvôstok 



Drobná zmena nastane aj pri výpočte mŕtvonarodených teliat. Pred augustom 2020 sa PTA pre podiel 

mŕtvonarodených teliat vyjadrovali ako percento mŕtvonarodených teliat u všetkých zvierat, kráv aj jalovíc. Toto 

bol rozdiel oproti teleniu, ktoré sa vypočítavalo len u prvôstok. Od augusta sa aj podiel mŕtvonarodených teliat 

bude vypočítavať na rovnakej skupine. 

Rozdielna škála pre vyjadrenie PTA hodnôt telenia spôsobila, že je potrebné vykonať aj určité úpravy vo vzorci 

NetMeritu a ďalších indexoch ako je napr. TPI. Musí sa zmeniť váha znakov Calving ability ( CA = schopnosť otelenia) 

a jednotlivých znakov telenia, pretože sa zmení ich variabilita. Predbežné kalkulácie ukazujú, že vo vzorci 

NetMeritu sa váha CA zníži z 5% na približne 2%. Tri percentá ktoré sa získajú z CA budú prerozdelené na iné znaky, 

ako skoré prvé otelenie alebo zdravie kráv. 

V auguste sa zmení fenotypová báza znakov telenia tak, aby zodpovedala pozorovanému teleniu na farmách. Pri 

nasledujúcich sa zmenách bázy sa budú už aktualizovať už obidve bázy. 

Ako to ovplyvní plemenné hodnoty jednotlivých býkov? 

Zoradenie býkov podľa obtiažnosti telenia bolo vždy správne, i napriek zmätkov v apríli, ale medzi jednotlivými 

býkmi môžu vzniknúť drobné rozdiely. V Tabuľke 2 nájdete pár príkladov ako vyzerá hodnotenie podľa aprílového 

a augustového výpočtu.   

Tabuľka 2. Rozdiely v tradičných PTA hodnotách pre telenie pri zmene fenotypovej bázy z hodnotenia apríl 2020 

na hodnotenie august 2020 

  Telenie % (SCE) Telenie dcér % (DCE) 
NAAB kód Meno Apríl August Zmena Apríl August Zmena 

001HO12786 Piledriver 6,1 1,6 -4,5 7,1 2,2 -4,9 
011HO11779 Altatopshot 6,5 1,7 -4,8 6,7 2,0 -4,7 
007HO13250 Jedi 7,2 1,9 -5,3 5,6 1,6 -4,0 
029HO17553 Josuper 8,2 2,3 -5,9 6,9 2,1 -4,8 
014HO14220 Riveting 10,4 3,1 -7,3 8,9 2,9 -6,0 
014HO14226 Rome 12,2 3,8 -8,4 10,2 3,4 -6,8 
151HO00690 Denver 13,4 4,3 -9,1 8,9 2,9 -6,0 

  

Znamená to že problém s telením je vyriešený? 

Nie, to v žiadnom prípade Tieto výsledky potvrdzujú, že výskumníci a farmári počas uplynulých rokov úspešne 

spolupracovali na tom aby sa vyriešila situácia, ktorá trápila mnohých chovateľov – ťažké telenie. Ale neznamená 

to že máme byť spokojní. Genetická kontrola nad znakmi telenia je veľmi malá (dedivosť 3-8%), čo znamená, že 

výber vhodných býkov spolu so správnym školením pracovníkov a starostlivosťou v popôrodnom boxe sú stále 

dôležité aby ste udržali popôrodné problémy na uzde.  

 


