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PŘEHLED ČINNOSTI 

Činnost našeho týmu je zaměřena na výzkum v oblasti výkrmnosti, 

intenzity růstu, jatečné hodnoty skotu a kvality hovězího masa. Kromě 

porovnávání ukazatelů výkrmnosti a kvality masa různých plemen a 

kříženců se zabýváme vyhodnocením vlivu uplatnění různých způsobů 

výživy na masnou užitkovost jatečného skotu. V reakci na současný trend, 

kdy je stále více kladen důraz na nutriční hodnotu živočišných potravin, 

jsou intenzivním způsobem studovány genetické i negenetické vlivy 

související se složením masa především z hlediska obsahu 

intramuskulárního tuku a profilu masných kyselin. Společně s tím jsou 

hodnoceny vlivy působící na organoleptické a technologické vlastnosti 

hovězího masa. 

Mimo výkrmové experimenty se skotem určeným k produkci masa se 

rovněž zabýváme systémy chovu uplatňovanými ve stádech masného 

skotu, klasifikací jatečně upravených těl skotu a také technologií odchovu a 

výkrmu farmově chovaných jelenovitých s cílem ekonomicky efektivní 

produkce masa.  
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

- Efektivní způsob výkrmu jatečných býků při zajištění odpovídající kvality masa: Řešení výkrmových 

experimentů je zaměřeno na zvýšení úrovně parametrů charakterizujících kvalitu masa při zachování vysoké 

efektivity produkce. Zkoumány jsou možnosti řízené výživy, technologie chovu ve vztahu k ukazatelům 

nutriční hodnoty, technologických a senzorických vlastností hovězího masa. Sledována je možnost náhrady 

části jadrných krmiv používaných v krmné dávce pro býky ve výkrmu alternativními krmivy. 

- Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězím mase: Pomocí metod molekulární 

genetiky je snaha kvantifikovat genetické faktory, které ovlivňují zastoupení mastných kyselin v hovězím 

mase. Hodnocení se zaměřuje na zjištění vztahu mezi některými geny, které se významně podílí na 

biosyntéze některých důležitých mastných kyselin, a fenotypovou variabilitou profilu mastných kyselin 

v tukové tkáni skotu. 

- Exprese kandidátních genů podílejících se na vývoji svalové a tukové tkáně skotu: Hodnocení genové exprese 

v různých tkáních v odlišném věku a její vztah k fenotypovým charakteristikám kvality masa.  

- Optimalizace výživy v průběhu výkrmu farmově chovaných daňků: Vyhodnocení uplatnění různých způsobů 

výkrmu daňků, tak aby maso svými nutričními a organoleptickými vlastnostmi splňovalo požadavky 

současných konzumentů při zachování ekonomické efektivity chovu. 
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