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PŘEHLED ČINNOSTI 

V naší skupině se soustřeďujeme především na aplikaci kvantitativní 
genetiky v procesu šlechtění prasat. Hlavním zaměřením je odhad 
genetických parametrů a plemenných hodnot pro populaci prasat 
chovaných v rámci národního programu pro šlechtění prasat v ČR. 
V tomhle směru úzce spolupracujeme se Svazem chovatelů prasat, z.s.. 
Výsledkem naší práce a práce našich předchůdců je funkční systém 
genetického hodnocení prasat, který se v chovech aplikuje již od roku 1998 
a který je neustále inovován aplikací nových znaků a metod. Díky tomuto 
systému, který využívá moderních postupů kvantitativní genetiky, mají 
chovatelé k dispozici kvalitní nástroj pro efektivní selekci a šlechtění 
populací prasat v ČR.  

Dalí činnost skupiny je zaměřena na sběr, analýzu a vyhodsnocování 
ukazatelů jetečné hodnoty vykrmovaných prasat. Členové skupiny se 
podílejí na činnosti pracovní skupiny pro systém hodnecení jatečních těl.  

Další prioritou naší skupiny je vývoj, testace a následná aplikace softwaru 
na výpočet ekonomické efektivnosti chovu prasat a ekonomické důležitosti 
široké palety funkčních, reprodukčních a produkčních znaků prasat. Ten 
umožnuje šlechtitelské organizaci a následně i chovatelům efektivnější 
výrobu a zvýšení konkurenceschopnosti Českých chovatelů. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

- Vývoj systému pro genomické hodnocení prasat v rámci CzePig – šlechtitelský a hybridizační program SCHP 

- Vývoj genetického hodnocení spotřeby krmiva u prasat 

- Odhad genetických parametrů a plemenných hodnot pro reprodukční znaky mateřských plemen prasat 

- Genetické hodnocení znaků kvality spermatu kanců mateřských a otcovských plemen prasat 

- Aplikace modelu prežiteľnosti v genetickém hodnocení dlouhověkosti prasnic mateřských plemen prasat 

- Vývoj systému genetického hodnocení celkového počtu struků prasat u mateřských plemen 

- Vývoj softwaru na stanovení vlivu genetické propojenosti mezi chovy na odhadované plemenné hodnoty 

- Výpočet spolehlivosti odhadu plemenných hodnot pro jednoznakové i mnohoznakové modely 

- Analýza genetické variability v populacích prasat chovaných v České republice 

- Tvorba programu pro výpočet ekonomických vah prasat za použití bio-ekonomického modelu 

- Analýzy dat pro chovatelské svazy a chovatele 
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