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PŘEHLED ČINNOSTI 

Činnost skupiny je založena na přímé aplikaci produkčních a ekonomických 
ukazatelů a systému chovu hospodářských zvířat při vývoji komplexních 
bio-ekonomických modelů. Výsledkem je stanovení ekonomických vah 
(důležitosti) velké skupiny znaků, které jsou dále využívány při šlechtění 
jednotlivých plemen skotu, ovcí, koz a prasat. Aktuálně pracujeme na 
programu pro výpočet ekonomických vah znaků u králíků a postupně 
rozšiřujeme stávající modely o nové znaky (např. zdraví a efektivnost 
krmiv).  

Při stanovení ekonomických vah aktivně spolupracujeme s chovateli a 
s chovatelskými svazy, kteří jsou současně přímými odběrateli našich 
výsledků. Vypočtené ekonomické váhy jsou, spolu s genetickými parametry 
a plemennými hodnotami, základem pro návrh objektivních selekčních 
kritérií a následnou plemenitbu v populacích hospodářských zvířat.  

Bio-ekonomické modely jsou součástí programového balíku ECOWEIGHT 
a vzhledem na svoji univerzálnost, jsou rovněž využívány k testování vlivu 
různých produkčních a ekonomických parametrů na rentabilitu chovu. 
Uvedené modely jsou využívány v mnoha Evropských zemích (Itálie, 
Francie, Slovensko, Maďarsko), ale také mimo Evropu (Egypt, USA, Irán). 
Získané poznatky jsou přímo využívány při zvyšování konkurence-
schopnosti produkce a selekce hospodářských zvířat. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

• Sběr dat a aktualizace ekonomických vah pro komplex produkčních, funkčních a jatečných ukazatelů u 

dojeného a masného skotu 

• Výpočet ekonomických vah pro: 

o nové ukazatele zdraví (např. onemocnění paznehtů) a efektivnost krmiv u kategorií dojeného skotu 

o efektivnost využití krmiv různých kategorií masného skotu 

o souboru produkčních, reprodukčních, jatečních znaků a efektivnosti využití krmiv u prasat 

• Vývoj a aplikace softwaru (modelu) pro stanovení ekonomických vah souboru produkčních, reprodukčních, 

jatečních znaků a efektivnosti využití krmiv v šlechtění králíků  

• Komplexní vyhodnocení vlivu produkčních a ekonomických ukazatelů na rentabilitu chovu a efektivnost 

produkce hospodářských zvířat 

• Vyhodnocení produkčních a ekonomických ukazatelů chovu, stanovení nákladů na jednotku produkce  a 

optimalizace výsledku hospodaření chovu 
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