VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i.

Bulletin

1/2020 VĚDA - VÝZKUM - INOVACE

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje ke komerčnímu využi8
Ak+vní drbadlo
Drbadlo s pružinou
Hračka pro prasata v odchovu a ve
výkrmu
Inovované krmné receptury a technika
krmení pro faremní chov brojlerových
králíků
Kotec pro ustájení jalových a březích
prasnic
Metodika pro ru+nní stanovování
genotypu zbarvení koní

Pánevní zavěšení jatečných půlek skotu
Podlážky pro venkovní individuální boxy
Systém čištění odchozího vzduchu ze stájí
prasat
Tekutý koncentrát ředidla pro krátkodobou
konzervaci kančího spermatu
Validace a komercionalizace gene+ckých
markerů infekční odolnos+ skotu
Vývoj nových biologických a chemických
silážních přípravků a jejich kombinací

Kontakt: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. ç kunc.petr@vuzv.cz ç 267 009 638

Pipetovací robot pro testování
vzorků na Covid-19
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
zapůjčil Ústavu imunologie a mikrobiologie
1. ékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze pipetovací automat epMOTION
5075 pro potřeby navýšení testování
odebraných vzorků na koronavirus.
RNDr. Tibor Moško, Ph.D., z prionové
laboratoře Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN: „Zapojení do
projektu Covid-19 nám umožnilo
zapůjčení pipetovacího robota z VÚŽV za
což jim děkujeme. Projekt nám pomohl
automa+zovat značnou část postupu
izolace virové RNA pomocí metody z
Ústavu organické chemie a biochemie AV
ČR (UOCHB AVČR) a zcela automa+zovat
pipetování kvan+ta+vní PCR pro detekci
SARS-CoV-2. Navíc detekce koronaviru je
teď zcela nezávislá na dostupnos+
komerčních setů pro izolaci virové RNA.”
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Metodiky pro praxi

Cer+ﬁkovaná metodika

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY, v. v. i. Měření ztrát silážováním. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK,
Filip, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ,
Ve ro n i ka , K U B E L KOVÁ , Pe t ra ,
TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.
Česká republika. Cer&ﬁkovaná metodika
978-80-7403-224-0. 2019-12-12.

Systém sběru a uchování zdravotních dat v kontrole užitkovos# prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY, v. v. i. Odběry vzorků siláže.
Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip,
KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ,
Yvona, VÝBORNÁ, Alena, HOMOLKA,
Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Česká
republika. Cer&ﬁkovaná metodika 97880-7403-223-3. 2019-12-12.
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V
P R A Z E a V Ý Z K U M N Ý Ú S TAV
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Vliv délky
a perzistence laktace na rentabilitu
výroby mléka. Autoři: ČÍTKOVÁ, Dana,
VACEK, Mojmír, ČÍTEK, Jaroslav
a SYRŮČEK, Jan. Česká republika.
Cer&ﬁkovaná metodika 978-807568-126-3. 2019-01-30.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY, v. v. i. Vliv pastvy a limitovaného krmení na kvalitu masa kuřat.
Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela
a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika.
Cer&ﬁkovaná metodika 978-80-7403225-7. 2019-11-28.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY, v. v. i. Využi, polymorﬁsmu
genů lipogenních enzymů pro zlepšení
kvalita&vních vlastnos, mléka koz.
A u t o ř i : S Z TA N KÓVA , Zu z a n a ,
RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SVITÁKOVÁ,
Alena a BORKOVÁ, Markéta.. Česká
republika. Cer&ﬁkovaná metodika 97880-7403-216-5. 2019-09-30.
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Cílem metodiky bylo navrhnout a vytvořit systém sběru a uchování dat o výskytu vybraných vrozených vývojových vad
jako zdravotních znaků sledovaných
kontrole užitkovos+ prasat zařazených
do šlech+telského programu CzePig.
Navržený systém sledování výskytu
vrozených vývojových vad u plemenných prasat v KU je zcela nový.
V hlavních rysech (způsob zjišťování,
přenos dat do databáze) se podobá
systému kontroly užitkovos+ ostatních
znaků. V porovnání se systémem
kontroly dědičnos+ zdraví (KDZ), která
byla ukončena v roce 2011, se liší
způsobem sběru dat (osoba provádějící
sběr dat), záznamem dat v prvotní
evidenci chovatele, způsobem přenosu
dat do databáze (původně papírové
formuláře versus nyní online přenos dat)
a především rozsahem (v KDZ se hodno+lo 30 vrhů po zařazeném plemeníkovi,
napro+ tomu aktuálně navržený sběr dat
není omezen počtem vrhů). Významným
přínosem pro selekci, ale i pro obecné
poznání v oblas+ dědičnos+ VVV, je
možnost následné molekulárně gene+cké analýzy vzorků tělesných tkání
pos+žených selat a jejich příbuzných.
Výskyt vrozených vývojových vad není
v současné době centrálně monitorován. Při výskytu vrozené vývojové
vady u selete ve vrhu dojde k vyřazení
všech selat z plemenitby. Odchovávaná
prasata, u kterých se projeví vývojová
vada, jsou z další plemenitby vyloučena.
Tato nega+vní selekce do určité míry
snižuje výskyt vrozených vývojových
vad v populaci. Navržený způsob sběru
dat je vhodný pro uplatnění dalších
metod selekce, především pak selekce s
využi8 m molekulárně-gene+ ckých
informací.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i.
Systém sběru a uchování zdravotních dat
v kontrole užitkovos& prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ,
Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Česká
republika. Cer&ﬁkovaná metodika 978-807403-230-1. 2020-04-21.
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Analýza metodických postupů ke
sledování vrozených vývojových vad
u plemenných prasat a veškeré programy na straně Plemenné knihy Svazu
chovatelů prasat, z. s. (webové formuláře, programy pro zpracování datových
souborů s VVV, databázové programy
pro uchování dat) byly vyvinuty v rámci
řešení projektu NAZV QK1910217.
Sběr dat o VVV za8ží celý systém KU
dodatečnými pracovními náklady na
ak+vní zjišťování vad a sběr vzorků,
záznam vad a přenos dat do centrální
evidence.
Navržený systém přenosu dat do
databáze KU prostřednictvím webových
formulářů již nevyžaduje další inves+ční
náklady na straně uživatelů – chovatelů
nebo oprávněných organizací. Alterna+vní způsob přenosu dat prostřednictvím datových souborů vyžaduje
změny stávajících programů KU, které
jsou spravovány oprávněnými organizacemi. Inves+ční náklady na případnou
změnu programů KU (systém zadávání
dat VVV a úprava výstupních datových
informací 22 a 43) odhadujeme do
50 000 Kč/program. Přenos dat je
navržen tak, aby se dodatečné pracovní
náklady minimalizovaly (hromadná
zadávání nulových nebo neznámých
výskytů VVV).
Sledování a analýza výskytu vrozených
vývojových vad jsou základem pro
efek+vní selekci na tyto znaky, která
povede ke snížení ekonomických ztrát
způsobených úhyny selat, utracením
s e l a t n e b o n u t ný m i p o rá ž k a m i
odchovávaných a vykrmovaných prasat.
o výskytu VVV v rámci KU prasat.
Vypracované postupy předkládané
metodiky a technická řešení přenosu
dat do databáze KU Plemenné knihy
SCHP tvoří základ pro ru+nní sledování
a vyhodnocování výskytu vrozených
vývojových vad v populacích plemenných prasat ve šlech+telském programu CzePig. Vyvinuté programy budou
použity k přenosu dat.

Věda populárně

Poradenství

ZAMĚŘENO NA ZVYŠOVÁNÍ
ODOLNOSTI VŮČI KLINICKÝM
MASTITIDÁM

Poradenská činnost Výzkumného
ústavu živočišné výroby zahrnuje
celou oblast chovu hospodářských zvířat. Obrá+t se na nás
můžete s dotazy týkajícími se
chovu dojeného i masného skotu,
malých přežvýkavců i jelenovitých, chovu prasat, včetně
miniprasat, chovu koní, králíků,
drůbeže, včetně japonských
křepelek či s méně tradičními
dotazy ohledně včelařství či
chovu ryb.
Rádi poradíme i s problema+kou
technologií pro chov hospodářských zvířat, včetně welfare, či
s technologií a technikou výživy
a krmení. Zodpovíme samozřejmě
i veškeré dotazy z oblas+ ekonomiky chovů, gene+ky a šlechtění
hospodářských zvířat, z oboru
etologie (chování zvířat) či z biologie reprodukce. V rámci naší
činnos+ řešíme rovněž téma+ku
ekologického zemědělství.
Vědeč8 a odborní pracovníci jsou
připraveni poradit a pomoci vám s
celou škálou problémů z vaší
chovatelské praxe a to jak formou
konzultací po telefonu či on-line,
tak formou ak+vního poradenství
přímo ve vašich chovech.

Oddělení gene+ky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky
odhadu plemenných hodnot u dojeného
skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou
přímo využívány při zdokonalování
šlechtění skotu v ČR. Závažným
tématem poslední doby je šlechtění na
zvyšování odolnos+ dojnic vůči
nemocem, jako je klinická mas++da
a nemoci paznehtů, které mají významný
záporný vliv na efek+ vitu chovu
dojeného skotu. Používá se metoda
genomického odhadu plemenných
hodnot, kdy se na základě informací
o užitkovos+ (fenotypu) zvířat, jejich
příbuznos+ (rodokmenu) a přímo
přečtené gene+cké informace ve formě
jednonukleo+dových sekvencí (SNP)
stanoví gene+cká (plemenná) hodnota
jedince pro hodnocený znak. Přesnost
stanovení plemenných hodnot lze dále
zvýšit informacemi o znacích tělesného
rámce a dalších pomocných znacích.
Základní informace o výskytu nemocí
u dojnic, které v případě šlechtění na
zvýšení odolnos+ vůči nemocem
představují „užitkovost“ tj. fenotyp
zvířat, se získávají z Deníku nemocí
a léčení, kde jsou evidovány chovateli.
Vyhodnocení celorepublikového sběru
ročních dat o zdraví dojnic ukázalo, že
holštýnské dojnice (H) měly celkově více
laktací s mas++dou (C 19,1; H 22,2 %)
a totéž pla+lo, s výjimkou první laktace,
v jednotlivých vyšších pořadích laktace
2, 3, 4, > 5).

Pro+ očekávání měly prvotelky českého
strakatého skotu (C) více mas+ + d
zejména v prvním a ještě i v dru-hém
měsíci laktace (1. měsíc: C 8,3; H 7,1 %;
2. měsíc: C 2,0; H 1,8 %). Vyzdvižena je
potřeba lepších chovatelských podmínek, především pro mladé plemenice,
před otelením a v prvních týdnech
laktace.
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0027-8068.
FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva a ZAVADILOVÁ,
Ludmila. Srovnání výskytu klinických mas&&d u dojnic dvou plemen. Náš chov, 2019, roč.
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