REPORTÁŽ Z CHOVU:
Jméno/název: Ing. Josef Müller
(Wagyu Farma Müller)
Počet zaměstnanců: 0
Obec: Mnětice (součást městského
obvodu Pardubice IV)
Okres: Pardubice
Nadmořská výška: 230 m nad m.
Chované plemeno: wagyu (WA)
Členem svazu: od roku 2011 (dříve pod
názvem ERC s.r.o.)
V plemenných knihách: WA
Základní stádo: 14 ks
Plemenitba: přirozená, inseminace, ET
Zemědělská půda: cca 17 ha TTP
V systému EKO zemědělství: NE
WEB: http://wagyufarm.cz/

Wagyu Farma Müller
Ing. Josef Müller: Chov wagyu vyÏaduje
trpûlivost
Do Pardubic je to z Mnûtic co by kamenem dohodil, na první pohled
nevypadá tato malebná obec jako souãást mûstského obvodu. Je to
romantické zákoutí ve stínu krajského mûsta, které zaujme náv‰tûvníky
upraven˘m okolím i sítí cyklostezek. Nevím, jestli je to jen pocit, kter˘
by mû moÏná pﬁi projíÏdûní celého okolí ubezpeãil o opaku, ale pﬁekvapilo mû, Ïe jsem po cestû nenatrefila na Ïádn˘ ru‰iv˘ element v podobû
nepovedeného satelitního mûsta, jako jsme zvyklí z okolí Prahy. Pokud
je tomu tak, Ïijí si tu obyvatelé nejen v souladu s pﬁírodou, ale i odkazem na‰ich pﬁedkÛ, kteﬁí pouÏívali pﬁi budování vesnic zdrav˘ selsk˘
rozum a mûli vytﬁíben˘ vkus. Jedním z architektonicky zajímav˘ch míst
Mnûtic je bezesporu také rodinné sídlo poãetného klanu Müllerov˘ch.
Pan Ing. Josef Müller je z pûti dûtí, sám má ãtyﬁi kluky a ostatní sourozenci se co do poãtu potomkÛ také nenechali zahanbit. Tﬁi rodiny Ïijí
v Mnûticích pod jednou stﬁechou a ostatní v blízkém okolí. KdyÏ zaãne
pan Josef vyprávût, jak se jeho tatínek pﬁed ãasem rozhodl spravedlivû
firmu rozdûlit tak, aby se sourozenci neroze‰li ve zlém, zdá se aÏ neskuteãné, Ïe se mu to opravdu povedlo. Klobouk dolÛ hned na zaãátek!

K wagyu pﬁes konû
Pﬁijela jsem samozﬁejmû kvÛli
plemeni wagyu, které uÏ má dnes
na tomto hospodáﬁství své pevné
místo, ale nelze opomenout, Ïe
nejsme na klasické farmû, na jaké
jsme u na‰eho svazu vût‰inou
zvyklí, tady se v‰e toãí zejména
kolem koní, coÏ je dáno historií
celého místa i láskou zakladatele
firmy k tûmto zvíﬁatÛm. M˘m
dne‰ním prÛvodcem bude jeden
z jeho synÛ, pan Ing. Josef Müller,
kter˘ je mezi chovateli koní uznávan˘m odborníkem na inseminaci
zmrazen˘m spermatem a embryotransfer. Na‰i ãlenové ho ale
znají více jako prvního chovatele
japonského plemene wagyu
v âeské republice. Je prÛkopníkem chovu tohoto zajímavého
skotu u nás, ale neÏ se k systému
chovu dostaneme, pojìme se
je‰tû podívat letmo do provozu
inseminaãní stanice koní a poslechnout si pár zajímav˘ch informací.
Ve dvoﬁe u hlavní budovy mû
zaujala konstrukce obﬁího kolotoãe, kter˘ dle slov pana Josefa
nese rukopis star˘ch kladrub-
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sk˘ch zámeãníkÛ a ke svému
pÛvodnímu úãelu – ﬁízenému
pohybu – se stále vyuÏívá. „Pﬁipravoval jsem zde k v˘bûrÛm napﬁ.
b˘ka UVAGUS ERC ET (WAG 007),
kter˘ teì pÛsobí ve V˘zkumném
ústavu chovu skotu v Rapotínû,
ale nejvíce si kolotoã oblíbily
dûti,“ smûje se pan Müller. Dal‰ím
zajímav˘m artefaktem, stále plnû
funkãním, kter˘ nezapﬁe, Ïe
jsme na inseminaãní stanici, je
odpruÏen˘ fantom na koleãku
vyroben˘ ze starého bojleru.
Obdivují ho zejména zahraniãní
delegace, fascinoval i pﬁední svûtovou etoloÏku koní. Zlaté ãeské
ruãiãky.
Prohlédli jsme si také laboratorní ãást, kde se zpracovává
semeno na inseminaãní dávky, pﬁi
ãemÏ mi zapálen˘ majitel vysvûtlil, Ïe u koní je tento typ reprodukce velmi sloÏit˘ a zdaleka se
nedosahuje tak dobr˘ch v˘sledkÛ
u mraÏeného spermatu jako je
tomu u b˘kÛ. Mj. se musí naprosto pﬁesnû zacílit na ovulaci,
aby byla inseminace úspû‰ná. To
je také dÛvod, proã se u koní pouÏívá více chlazené (ãerstvé) se-

❒ Rodinné sídlo Müllerových ve
Mněticích (foto: archiv rodiny)

meno neÏ mrazené. „Jako jedin˘
t˘m v âR dûláme u koní také
embryotransfer. Dokonce se
v souãasné dobû zdá, Ïe se nám
podaﬁilo vyﬁe‰it problém vitrifikace embryí, i kdyÏ není problém
embrya zmrazit, ale dosáhnout
následnû dobr˘ch v˘sledkÛ pﬁi
samotném pﬁenosu. Máme mírn˘
náskok pﬁed konkurencí, ale
systém je pomûrnû finanãnû
nároãn˘ a zájem o konû i hﬁíbata
je nevaln˘. Chov koní je dlouhodobû nerentabilní a tak je
poptávka po sloÏitûj‰ích metodách mizivá, dûláme to ale hlavnû
proto, abychom se udrÏovali ve
formû,“ ﬁíká pan Josef a dodává:
„Provoz inseminaãní stanice koní

❒ Chovatel Ing. Josef Müller s plemenným býkem Viagra (foto: Pavla Vydrová)

mû vlastnû pﬁivedl k wagyu
a reprodukãní technologie nám
urãila, jak budeme v chovu postupovat. V roce 2006 jsme si dovezli
prvních pût embryí, letos je to
tedy deset let od poãátku na‰eho
snaÏení s chovem japonského
skotu prorazit“.
Je‰tû neÏ se ale pustíme do
wagyu, vrátíme se na úpln˘ zaãátek. Areál je velk˘, velmi pûknû
udrÏovan˘ a tak se nabízí otázka,
jak je to vlastnû s historií místa
a rodinn˘mi vazbami.
Koﬁeny máme jinde
„Maminka pochází z Bene‰ova u Prahy, kde mûla
její rodina grunt
s 10 ha

pÛdy. Tatínkova rodina zase hospodaﬁila u Ostromûﬁe (nedaleko
Jiãína), takÏe zemûdûlská krev mi
koluje v Ïilách od obou rodiãÛ.
KdyÏ tatínek konãil studium na
vysoké ‰kole, dostal umístûnku
k plemenáﬁÛm, respektive na
kanãí a b˘ãí inseminaãní stanici
tady do Mnûtic. Tenkrát to vypadalo, Ïe by se zde mohli v budoucnu dûlat konû a uÏ dva roky
po jeho nástupu se v‰e adaptovalo právû na konû. Poãátky
v˘zkumného projektu inseminace koní se datují nûkdy k roku
1976 a o nûkolik let pozdûji se pﬁidal také embryotransfer,“ vysvûtluje mi pan Ing. Müller. Od té doby
uÏ proteklo Chrudimkou mnoho
vody, pﬁi‰el rok 1989 a v‰e co
s ním souviselo, privatizovaly se
státní podniky a Müllerovi uÏ ve
Mnûticích zÛstali, byl to jejich
domov a bez koní si uÏ nikdo z
rodiny svÛj Ïivot nedovedl
pﬁedstavit.

❒ Kolotoč nesoucí rukopis starých kladrubských zámečníků
se ke svému účelu stále používá (foto: Pavla Vydrová)

V‰ichni sourozenci se nûjak˘m
zpÛsobem na rodinném podniku
podílejí a v‰ichni bez v˘jimky si
také pro‰li cel˘m provozem v dobách, kdy je‰tû drÏel pevnû otûÏe
v rukou tatínek. Dnes uÏ do‰lo
v podstatû ke generaãní obmûnû
a dá se ﬁíci, Ïe se podaﬁilo firmu
rozdûlit tak, aby byly zachovány
funkãní celky a rodina zÛstala pﬁi
sobû. „Jeden z bratrÛ vede koÀskou ãást a jeho paní jezdeckou
‰kolu. Máme zde ustájen˘ch 20
privátních koní, coÏ je souãasné
moÏné maximum. Plnû jsou vyuÏívány jak venkovní tak i vnitﬁní
jízdárny“.
„Jeden z bratrÛ tedy vlastní
a vede cel˘ koÀsk˘ provoz, druh˘
bratr je veterinární lékaﬁ, kter˘ se
kromû externích ãinností také
podílí na provozu stanice a hospodáﬁství. Já jsem se pﬁed pûti
lety ãásteãnû „trhnul“, nevyhovoval mi pﬁíli‰ formát vût‰í rodinné
firmy. Tﬁi roky jsem pracoval jako
zootechnik na mléãné farmû
v Ostﬁetínû,“ ﬁíká mi b˘val˘ zootechnik a s úsmûvem vzpomíná:
„Pod vedením Ing. Kaplana jsem
absolvoval tvrd˘ v˘cvik. Teì
momentálnû dûlám agronoma
v jednom místím zemûdûlském
podniku a chov japonského
wagyu mám jako koníãka. Po V·
jsem pracoval jako reprodukãní
specialista technik, provozovali
jsme v té dobû reprodukãní kliniku, za pﬁipou‰tûcí sezónu jsem
inseminoval kolem 100 klisen“.
A jak taková rodinná inseminaãní
stanice koní vlastnû funguje?
Equinní Reprodukãní Centrum
Firma ERC s.r.o. vznikla v roce
2004 privatizací b˘valého stﬁe-
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❒ „Rohatá“ velitelka stáda – nejstarší zvíře v chovu, 50% procentní kříženka s
WA na sedmém teleti (foto: Pavla Vydrová)

diska reprodukce koní V˘zkumné
stanice pro chov koní SlatiÀany.
Stﬁedisko dosáhlo v˘znamn˘ch
úspûchÛ v oblasti intenzívní
reprodukce koní, zejména inseminace ale i transferu embryí.
Firma vyuÏívá dodnes získan˘ch
zku‰eností, ale její ãinnost je
smûﬁována více k zaji‰tûní praktick˘ch sluÏeb pro chovatele jak
v oblasti reprodukce, tak v oblasti ‰lechtûní. UdrÏují pravideln˘
kontakt s pﬁedními reprodukãními i chovatelsk˘mi odborníky
z Francie, Nûmecka, Holandska,
USA a dal‰ích zemí. Jejich cílem je
poskytnout chovatelÛm nejlep‰í
sluÏby v oblasti v˘bûru plemenného materiálu i jeho reprodukãního vyuÏití v chovu, a tím se
snaÏí pﬁispívat k rychlému a v˘raznému zv˘‰ení úrovnû chovu
koní u nás. V˘bûr hﬁebcÛ je
zamûﬁen pﬁedev‰ím na produkci
koní vhodn˘ch pro vyuÏití v klasick˘ch jezdeck˘ch disciplínách,
ale není zapomenuto ani na pﬁíznivce jin˘ch typÛ a plemen.
Mimo
pozornost
nezÛstává
v poslední dobû ani v˘vojová
a v˘zkumná ãinnost, firma je
mimo jin˘ch aktivit i zakládajícím
ãlenem evropské spoleãnosti
zab˘vající se reprodukcí koní
European Equine Gamette Group
a dokonce organizátorem evropského summitu, kter˘ se konal
na podzim roku 2003 v Pardubicích.
„Jsme registrovaná hﬁebãí sta-
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nice, takÏe mÛÏeme posílat
semeno v rámci celé EU,“ vysvûtluje mi pan Josef. „Tatínek, zakladatel firmy, je uÏ v zaslouÏeném
dÛchodu, pﬁenechal nám firmu,
aby se se uÏ nemusel rozãilovat,“
ﬁíká vesel˘m tónem chovatel
a pokraãuje: „On je srdcem koÀaﬁ,
s dobytkem nemá jiÏ dávno nic
spoleãného, ale od poãátku
mé snaÏení s wagyu podporoval,
víc se ale o problematiku nezajímá, není to jeho ‰álek kávy“. Pro
pana Josefa je ale tenhle zvlá‰tní
dobytek uÏ doslova posedlostí.
Tak se na nûj pojìme podívat
z blízka.
Tak trochu jiné plemeno
V ohradû, ve které se nachází
také zimovi‰tû s venkovním leÏi‰tûm a jednoduchá dﬁevûná stáj,
nás vítají dva roãní volci a ãerstvû
odstaven˘ kﬁíÏenec osmimûsíãní
b˘ãek z ﬁíjnového telení. „Takhle
vypadá roãní volek, vidíte na první
pohled, Ïe se s ostatními masn˘mi plemeny nemÛÏe rÛstov˘m
potenciálem rovnat, pﬁírÛstky se
pohybují kolem 80 dkg za den.
PoráÏkov˘ vûk minimálnû 30
mûsícÛ, v na‰ich podmínkách se
mi osvûdãilo aÏ 36, coÏ pﬁedstavuje cca 400 kg JUT. Závûreãn˘ch
6 mûsícÛ je potﬁeba jateãná zvíﬁata intenzivnû dokrmovat, aby se
v plné míﬁe projevila genetická
predispozice ukládání vnitrosvalového tuku (mramorování masa).
Ve v˘sledku souãet nákladÛ s pﬁi-

ãtením pﬁimûﬁeného zisku pﬁedstavuje u ãistokrevného kusu
400 Kã/kg JUT. Dle mé vlastní zku‰enosti to ekonomicky odpovídá
systému, kter˘ je nastaven
v Holandsku a Nûmecku. Vykrmené zvíﬁe je tﬁeba realizovat za
150 000 Kã (cca 6000 euro), potom
má smysl chovat wagyu“.
Wagyu maso s vysok˘m stupnûm mramorování je svojí mimoﬁádnou kvalitou (a cenou) pﬁedurãeno pro záÏitkovou gastronomii,
a jako takové se obtíÏnû prodává
klasick˘m zpÛsobem ze dvora. Je
zﬁejmé, Ïe wagyu bude nacházet
uplatnûní spí‰e ve specializovan˘ch restauracích. Nicménû poãet zájemcÛ, kteﬁí jsou ochotní
zaplatit vy‰‰í cenu za mimoﬁádn˘
produkt, stále roste a proto se
kromû produkce masa z ãistokrevného wagyu budeme do
budoucna vûnovat i produkci kﬁíÏencÛ, u kter˘ch se pﬁímo úmûrnû sniÏuje cena v závislosti na
podílu krve WA a stupni mramorování svaloviny.
„Pﬁipou‰tím, Ïe chovatelÛm
„konvenãních“ masn˘ch plemen
mÛÏou, tak jako mû v zaãátcích,
uvedená specifika chovu japonského skotu pﬁipadat jako science
fiction, ale dnes jsem jiÏ pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe maso wagyu je
skuteãnû mimoﬁádn˘ fenomén,
kaviár mezi hovûzím masem.
U nezasvûcen˘ch konzumentÛ
vût‰inou maso pﬁedãí oãekávání,
u znalcÛ zase spolehlivû funguje
znaãka Wagyu,“ vysvûtluje mi
fakta a strategii pan Josef.
Wagyu Farma Müller
„V‰e, co se na na‰em hospodáﬁství t˘ká skotu, se odehrává pod
hlaviãkou Wagyu Farmy Müller.
V souãasné dobû obhospodaﬁujeme 17 ha travních porostÛ. Provizorní zimní stáj, kterou vyuÏíváme od roku 2011, kdy jsme mûli
první roãník telat, je zatím pro
na‰e potﬁeby a pﬁi daném poãtu
zvíﬁat zcela dostaãující. Zatím
jsme stále ve fázi improvizace, ale
na druhou stranu jsme zde v‰e,
co bylo tﬁeba, zvládli, aÈ se jednalo o embryotransfer nebo
telení a odchov telat. V blízké
budoucnosti
jiÏ
pﬁemístíme
mlad˘ skot a v˘krm do ãásteãnû
zrekonstruované stáje K96, coÏ

zrací komoﬁe zrát ve visu
3–4 t˘dny. Bourá, balíãkuje, etiketuje se také pﬁímo zde, v‰e
si tak necháváme dûlat sluÏbou.
Aby se nám vyplatil vlastní provoz bourárny, je potﬁeba realizovat alespoÀ 20 zvíﬁat roãnû,
i kdyÏ je u wagyu pﬁidaná hodnota vy‰‰í, budeme to je‰tû
muset bez bourárny nûjak˘ ãas
vydrÏet,“ ﬁíká majitel. Sami si
tedy zaji‰Èují pouze odbyt. Maso
jde k zákazníkovi vakuovû zabalené, ﬁádnû oznaãené, na balíãku
je vÏdy uvedeno, zda se jedná
o 100% wagyu nebo o kolikaprocentního kﬁíÏence a zda se jedná
o volka.
❒ Dva volci v prostoru zimoviště (foto: Pavla Vydrová)

nám umoÏní dal‰í navy‰ování
stavÛ,“ nastiÀuje své plány chovatel.
Mimoﬁádná genetika
z Holandska
„V‰e zaãalo v roce 2006, kdy
jsme v Holandsku koupili 5
embryí, z pﬁenosu se narodila dvû
zvíﬁata, jaloviãka a b˘ãek. Tehdy
jsme nevûdûli o plemeni témûﬁ
nic, na webu kolovaly kusé informace, rÛzné pravdy a nepravdy,
takÏe jsme se uãili za pochodu.
B˘ãek po ET byl první odchovan˘
b˘k do plemenitby, znám˘ WAGUS
ERC ET (WAG 001) *20. 7. 2007. Dnes
uÏ je evidentní, Ïe se jednalo
o mimoﬁádnou genetiku. Byla to
náhoda, protoÏe pﬁi nákupu prv-

ních embryí nemûli prodejci
poÏadovan˘ poãet a tak nám pﬁidali právû toto embryo. Wagus je
b˘k vynikajícího exteriéru, vykazuje uspokojivé pﬁírÛstky a pﬁedává na potomstvo i svÛj vynikající charakter,“ pochvaluje si ‰tûstí
zaãáteãníka pan Josef.

KﬁíÏenek se zbavovat nechceme
Základní stádo ãítá v souãasné
dobû 14 krav, z toho polovina je
100% WA, druhá polovina vysokopodílové kﬁíÏenky WA (50 %
a 75 %). Do budoucna hodlají
nahrazovat kﬁíÏenky ãistokrevn˘mi jalovicemi z vlastního
odchovu, ale v‰ech kﬁíÏenek se

Plemenné hodnoty WAGUS ERC ET (WAG 001)
Dat. výpočtu:
Přímý efekt
Maternální efekt
telat:
průběh porodu
růst
průběh porodu
růst
chovů:
zváž. telat:
123
103
96
121
otelených dcer:

Jaloviãka vze‰lá z prvního ET se
stala zakladatelkou chovu, po
otelení byla vyuÏívána jako permanentní dárkynû embryí. Vyplachovala se celkem desetkrát
v ﬁadû a v˘sledkem bylo narození
osmi telat v roãníku 2011.
Vlastní bourárnu zatím
neplánujeme
„Souãasn˘ systém máme nastaven˘ tak, Ïe se
jateãná zvíﬁata poráÏí na
místních jatkách, dále
necháváme maso ve

❒ Areál rodinné firmy: stáje, venkovní a vnitřní jízdárna to vše
ke koním neodmyslitelně patří (foto: Pavla Vydrová)

31. 03. 2016
33
5
31
7

rozhodnû vzdávat nechtûjí, pokud nebudou limitováni kapacitou: „Dnes uÏ to vnímám tak, Ïe
bych nerad ztratil klientelu, kterou jsem si pracnû vybudoval. Pro
mnoho na‰ich zákazníkÛ je pﬁijatelnûj‰í nakoupit si maso z kﬁíÏence za rozumnûj‰í cenu, neÏ
zaplatil za 100% wagyu“.
Jaloviãky jdou pﬁeváÏnû do
obratu stáda, ale obãas se pﬁeci
jen nûkteré prodají, aby bylo na
nákup krmiva apod. Ceny jsou
v rámci evropského trhu srovnatelné, a drÏí se stále na stejné

9

❒ VIAGRA BOVET ET (WAG 017 *30. 4. 2012) působil na inseminační stanici na
Naturalu, letošní sezónu si odpracuje u Müllerových v přirozené plemenitbě
(foto: Pavla Vydrová)

úrovni. Rozhodnû za posledních
deset let nepoklesly. Pro pﬁedstavu se jaloviãka obchoduje za
10 000 euro a plemenn˘ b˘k
kolem 6000 euro.
Sezónní systém telení
„Systém telení je sezónní, jsou
tady ale i mimosystémové krávy,“
smûje se chovatel: „Zaãíná se telit
vÏdy hned zaãátkem roku, cca po
dobu 6 t˘dnÛ, nejpozdûji do
konce února. Pastevní sezónu
otevíráme vyhánûním zaãátkem
kvûtna“. V dobû reportáÏe a poﬁizování fotografií byla zvíﬁata na
pastvinû druh˘ den. Do stáje se
zahánûjí zpravidla aÏ zaãátkem
prosince, dle aktuálního poãasí.
Krávy mají 4–5 t˘dnÛ na zadaptování v zimovi‰ti a pak zaãíná
telení.
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Vloni jsem mûl poprvé plemenného b˘ka ve stádû, UKUNORIHO
AGF ET (WAG 011, *29. 12. 2011)
zapÛjãeného z Farmy âapí hnízdo
a letos si své na pastvinû odpracuje VIAGRA. Do loÀského roku
jsem ﬁe‰il reprodukci pouze inseminací a embryotransfery, kter˘ch se uÏ v souãasné dobû dûlá
minimum. V leto‰ním roce se
neinseminovalo vÛbec, ve‰kerá
tíha bude tak na bedrech VIAGRY.
Pﬁi embryotransferech vyuÏíváme intervalu mezi otelením
a zaãátkem pﬁipou‰tûcí sezóny,
vypláchnutá embrya se pﬁeváÏnû
zamrazují. Letos se vyplachovaly
dvû dárkynû, z jedné máme 6
a z druhé dokonce 16 embryí.
Úspû‰nost ET se pak pohybuje na
bûÏné úrovni, tzn. 60–70 %,“ popisuje systém chovatel.

V KD nejsme sobûstaãní
Základem krmné dávky je senáÏ,
dále seno a jádro. Zatím nemají
pﬁíli‰ velké moÏnosti a tak je krmivová základna napﬁ. bez kukuﬁiãné siláÏe, coÏ je moÏná ku prospûchu kvality tuku, ale moÏná Ïe
ne, informace se dle pana Müllera
v dostupn˘ch zdrojích rÛzní.
SenáÏ si jako jedinou zaji‰Èují
sami, ostatní komponenty krmné
dávky se nakupují.
Je zaãátek kvûtna, zvíﬁatÛm
zaãala pastevní sezóna, ale tráva
na pastvinû nám ‰ustí pod
nohama. Majitel s obavami vzhlíÏí
k nebi a doufá, Ïe se naplní pﬁedpovûì a sprchne. Obava z dal‰ího
suchého léta, jako bylo to loÀské,
je zakoﬁenûná hluboko v kaÏdém
z nás. Ale abychom se dostali
je‰tû k veselej‰ímu tématu,
zeptala jsem se na speciální
krmné dávky, které se k chovu
wagyu neodmyslitelnû váÏou
a také známé historky o napájení
zvíﬁat pivem a masáÏích. „To
v‰echno teprve pﬁijde, ﬁíká
s úsmûvem mlad˘ chovatel. Podle
mého názoru nejde napﬁ. u piva
ani tak o jeho nutriãní hodnotu,
ale hlavnû o to, podpoﬁit zaÏívání
a dostat do zvíﬁete max. mnoÏství
energie z kvalitní a vyváÏené
krmné dávky“.
Pohoda ve stádû
Na rozlehlé pastvinû se poklidnû pase stádo krav s b˘kem.
Procházíme mezi zvíﬁaty a pan
Josef mi ochotnû vypráví o kaÏdém zvíﬁeti. Jako první míjíme
sluÏebnû nejstar‰í krávu, coÏ je
50% kﬁíÏenka s WA, na sedmém
teleti. V‰ech sedm telat byli b˘ãci.
Má hor‰í konãetiny, ale je to stále
úÏasná matka a velitelka stáda,

❒ V popředí kříženka WA s aubrackem (osvalení zádě se nezapře), v pozadí obří
kříženka AA x WA po Ukunorim (sežere za tři) (foto: Pavla Vydrová)

❒ Jalovička narozená začátkem roku: telata zaujmou krásnou hustou a lesklou
srstí (foto: Pavla Vydrová)

která dostala jediná privilegium
nosit rohy, ostatní zvíﬁata jsou
odrohovaná. Podle chovatele
velice záleÏí na tom, které zvíﬁe je
na ‰pici hierarchie, podle toho
funguje celé stádo. „Rohatá“ si ho
dovede velmi dobﬁe srovnat
i pohlídat.
Povídáme si o rozdílech mezi
kﬁíÏenkami a ãistokrevn˘mi kravami. Chovatel pﬁiznává problém
ãist˘ch matek s mléãností,
embrya z náhradních matek rostou daleko lépe neÏ telata ze
100% WA: „Pﬁitom telata rÛstov˘
potenciál vykazují, dle toho jak
rostou pod náhradními matkami
(telata narozená po embryotransferu), ale mléko u WA obecnû
bohuÏel chybí“.
„U 50% kﬁíÏencÛ WA se velmi
dobﬁe projevuje heterózní efekt
v podobû fitness znakÛ a zejména

pﬁírÛstkÛ, mûli jsme b˘ka, kter˘
se poráÏel v 18 mûsících a dosáhl
pﬁírÛstku 1,70 kg. Jakmile se ale
zv˘‰í podíl WA v krvi na 75 %
a více, tak uÏ se bohuÏel rÛstov˘
potenciál sniÏuje,“ konstatuje
fakt chovatel wagyu.
âistokrevné krávy lze mezi kﬁíÏenkami rozpoznat na první
pohled pomûrnû dobﬁe, kdyÏ se
ãlovûk pod vedením zku‰eného
chovatele zadívá, kam má. Na zvíﬁatech je skuteãnû vidût mohutnûj‰í pﬁedek, za kter˘m pomûrnû
v˘raznû pokulhává osvalení zadních partií. Je to dáno tím, k ãemu
byl dobytek historicky pﬁedurãen,
do tahu. WA se v Japonsku hojnû
vyuÏívali pﬁi obdûlávání r˘Ïov˘ch
polí. Pokud by nûkoho zajímávala
historie wagyu, je pomûrnû
podrobnû popsána ve ‰lechtitelském programu tohoto plemene,

❒ Stádo je velmi klidné, i když je na pastvině teprve druhý den
(foto: Pavla Vydrová)

kter˘ je volnû ke staÏení na webu
âSCHMS, stejnû jako ·P ostatních
plemen. Více o samotném mase
se zase mÛÏete dozvûdût z ãlánku v na‰em Zpravodaji ã. 1/2009.
Zajímav˘m zvíﬁetem, které vás
ve stádû zaujme na první pohled,
je obﬁí kráva, 50% kﬁíÏenka
AA x WA, jejímÏ otcem je zmiÀovan˘ Ukunori z âapího hnízda,
kter˘ také pochází z „mnûtické“
genetiky. Dal‰ím zajímav˘m kouskem je kﬁíÏenka WA s aubrackem,
osvalení zádû se v tomto pﬁípadû
opravdu nezapﬁe, její potomek
uÏ bude 75% WA, kdyÏ to bude
b˘k, bude urãen na poráÏku, pﬁípadnou jaloviãku si nechají do
chovu.
„Jsme teì ve fázi pﬁekotného
mnoÏení, témûﬁ bezhlavého a je
mi jasné, Ïe bude muset nastoupit tvrdá selekce, zejména co se
t˘ãe kﬁíÏencÛ. âistokrevná ãást
stáda se zdá kvalitní a v poﬁádku.
Do budoucna, aÏ se ustálí systém
chovu, rád bych vyzkou‰el
holandsk˘ zpÛsob odchovu telat
oddûlenû od matek. Po porodu
podat telatÛm mlezivo a pak je,
po vzoru nûkter˘ch mléãn˘ch
farem, umístit do skupiny a s vyuÏitím napájecích automatÛ od
zaãátku zintenzivnit odchov,“
poodhaluje dlouhodobé plány
pan Josef.
Ani plemenn˘ b˘k pÛsobící ve
stádû pﬁíslu‰nost ke svému plemeni nezapﬁe. I zde je patrn˘
mohutnûj‰í pﬁedek, zmasilost je –
dle slov pana Josefa – nízká, ale
tím, Ïe mají zvíﬁata jemnou
kostru, se jateãná v˘tûÏnost
pohybuje v bûÏn˘ch intervalech.
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❒ „Marble score“ – stupnice pro
hodnocení úrovně mramorování masa
(foto: archiv rodiny)

❒ Čistokrevná zvířata mají mohutnější předek, za kterým poměrně výrazně
pokulhává osvalení zadních partií (foto: Pavla Vydrová)

A s omluvn˘m úsmûvem dokonãuje my‰lenku: „My chovatelé
wagyu se ﬁídíme preferencí kvality pﬁed kvantitou“.
Holandsk˘ systém intenzivního
v˘krmu
Vzhledem k obecné situaci
s pozemky a faktu, Ïe se nedá do
budoucna poãítat s pﬁíli‰n˘m
navy‰ováním hektarÛ, orientuje
se ve sv˘ch plánech mlad˘ chovatel na systém intenzivního
v˘krmu ve stáji: „V Holandsku
jsem vidûl wagyu na mléãn˘ch
farmách na ro‰tech a bez sebemen‰ích problémÛ. V˘hodou je
klidn˘ temperament tûchto zvíﬁat, takÏe se nemusí tolik investovat do technologie. Zvíﬁata
jsou velmi pﬁizpÛsobivá, zvládají
jak intenzivní v˘krm, tak extenzivní podmínky. Napadlo mû také
navázat partnerství s nûk˘m
z podhorsk˘ch oblastí a umístit
stádo tam, ale to je zatím hudba
budoucnosti, v souãasné dobû
tolik zvíﬁat nemáme, jsme stále
ve fázi tvorby nukleárního
stáda,“ ﬁíká chovatel.
Volci nebo b˘ci?
„Japonci tvrdí, Ïe kaÏd˘ den,
kdy je b˘ãek pod vlivem testosteronu, je ‰patn˘, takÏe z tohoto
pohledu ãím dﬁíve se kastruje,

tím lépe. To je dle mého názoru
pravda, ale otázkou zÛstává,
zdali souãasná klientela docení
nav˘‰ení kvality masa docílené
kastrací. Po kastraci se pﬁírÛstek
je‰tû sníÏí, sníÏí se i zmasilost,
protoÏe maskulinní znaky se
nerozvíjejí tak, jako u zvíﬁat
nekastrovan˘ch. Zatím jsme tedy
ve fázi testování, nûkterá zvíﬁata
kastrujeme a nûkterá ne, stále
hledáme tu nejrozumnûj‰í cestu.
Pravdou je, Ïe pokud se cílí
na nejvy‰‰í kvalitu, tak je to cestou pﬁes volky, i kdyÏ v Japonsku
se nejvíce platí za maso z jalovic.
To u nás zatím nepﬁipadá
v úvahu, protoÏe chovné jalovice
se bûÏnû obchodují za cenu
kolem 10 000 euro, ãehoÏ se
nám asi na tuzemském trhu
v dohledné dobû v mase nepovede docílit. U nekastrovan˘ch
jedincÛ je moÏné dosáhnout
mramorování na úrovni 4–5
bodÛ, coÏ je podle amerického
systému na úrovni „prime beef“
moÏná o nûco víc. Jsou tam individuální rozdíly. U volkÛ se dá
úroveÀ mramorování nav˘‰it
o 2–4 stupnû,“ dle zku‰eností
pana Müllera.

❒ Váleček z vlastní produkce
(foto: archiv rodiny)

❒ Porterhouse steak z býka
(foto: archiv rodiny)

Odchov plemenn˘ch b˘ãkÛ
Prvním odchovan˘m b˘kem
byl zmiÀovan˘ WAGUS (WAG 001),

Plemenné hodnoty VIAGRA BOVET ET (WAG 017)
Dat. výpočtu:
Přímý efekt
Maternální efekt
telat:
průběh porodu
růst
průběh porodu
růst
chovů:
zváž. telat:
90
98
112
100
otelených dcer:
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❒ Maso z vlastní produkce - ukázka
struktury a označování
(foto: archiv rodiny)

31. 03. 2016
3
1
3
0

❒ Oyster blade steak z volka
(foto: archiv rodiny)

kter˘ pÛsobil na inseminaãní stanici, pak také v pﬁirozené plemenitbû doma ve Mnûticích a nakonec ho chovatel prodal manÏelÛm Ficbauerov˘m, kde úspû‰nû
pÛsobí do souãasnosti. V roce
2011 se po ET narodili ãtyﬁi praví
sourozenci a v‰ichni ãtyﬁi byli
také uchovnûni. Tﬁi b˘ãci pÛsobí
v pﬁirozené plemenitbû, jeden
na známé farmû u pana Hoﬁáka
v R˘maﬁovû, jeden ve VÚCHS
v Rapotínû a tﬁetí ve V‰estarech
na mléãné farmû.
V souãasné dobû pÛsobí ve
stádû plemenn˘ b˘k VIAGRA
BOVET ET (WAG 017 *30. 4. 2012),
kter˘ pochází z importovaného
embrya a svého ãasu také pÛsobil na inseminaãní stanici na
Naturalu na Hradi‰tku pod Medníkem, jako druh˘ v poﬁadí po
WAGUSOVI.
„Plemeno wagyu nabízí mimoﬁádn˘ realizaãní potenciál, a to
nejen finanãní, ale i prestiÏní.
Návratnost vysoké poãáteãní
investice za nákup plemenného
materiálu spoleãnû s vysok˘mi
produkãní náklady je v‰ak moÏná

❒ S čistokrevnou genetikou je chovatel spokojený (foto: Pavla Vydrová)

pouze za pﬁedpokladu vyﬁe‰eného odbytu masa,“ dodává na
závûr na‰eho povídání pan
Ing. Josef Müller a tím pﬁíjemné
kvûtnové odpoledne pomalu
konãí, nezb˘vá mi neÏ se rozlouãit a popﬁát chovateli a jeho
rodinû, aby se jejich zaujetí plemenem wagyu ‰íﬁilo a pﬁispívalo
jednak k rozvoji chovu tohoto
japonského skotu v âeské republice, tak i pozitivnû ovlivÀovalo

poptávku po zajímavém hovûzím. Na závûr jsme je‰tû nahlédli
do chladicího boxu a pokochali
se pohledem na balíãky krásnû
mramorovaného masa. Ne‰lo
odolat, nemohla jsem si nechat
ujít jedineãnou moÏnost nákupu
„kobe style beef“. Kulinární záÏitek to opravdu byl, mohu jen
doporuãit. Pﬁi krájení obﬁího
‰Èavnatého steaku jsem
mûla chuÈ na pivo a masáÏ.

Web milujuhovezi.cz odstartoval!
Unikátní webov˘ projekt milujuhovezi.cz odstartoval! Provázáním nabídky
a poptávky tento web pomÛÏe pﬁekonat bariéry mezi spotﬁebiteli a producenty.
Na své si tak pﬁijdou jak zákazníci shánûjící kvalitní ãeské hovûzí, tak i jeho prodejci, tedy na‰i chovatelé. Vedle toho se zde dozví v‰echny podstatné informace
o hovûzím mase, aby se jeho konzumace stala skuteãnû gurmánsk˘m záÏitkem.
Web je urãen jednak ‰iroké veﬁejnosti (va‰im potenciálním zákazníkÛm), kteﬁí
se chtûjí o hovûzím mase nûco dozvûdût, chtûjí se ho nauãit správnû nakupovat
a kulinárnû upravovat, ale hlavnû chtûjí kvalitní ãeské hovûzí z masn˘ch
plemen v na‰í zemi sehnat. Kde je poptávka, musí b˘t i nabídka, a tak funguje tento web na dvou prolínajících se platformách. Na své si tak pﬁijdou i chovatelé (resp. zpracovatelé), kteﬁí chtûjí nejen vûdût jak maso nechat zrát, bourat,
skladovat a nabízet zákazníkÛm a hlavnû chtûjí své produkty na webu pﬁímo nabídnout.
To hlavní, co tedy tento web pﬁiná‰í na‰im ãlenÛm, kteﬁí jiÏ prodej ze dvora realizují, je moÏnost jednodu‰e se
zaregistrovat jako aktivní uÏivatel a vyuÏít webovou stránku k vlastnímu prospûchu. KaÏd˘ uÏivatel má moÏnost na
webu zveﬁejnit informace o svém hospodáﬁství, prodeji ze dvora, kontaktní údaje, informace o prodeji masa (kdy, kde
a jak), vloÏit fotografie a odkaz do vlastního webu ãi pﬁímo e-shopu. Dal‰ím bonusem je moÏnost vyuÏívat nástroj, kter˘
umoÏÀuje jednoduchou formou avizovat blíÏící se termín prodeje masa ãi úãast na konkrétní akci (farmáﬁské trhy
apod.). Tyto „novinky“ jsou zveﬁejÀovány na hlavní stranû webu, uÏivatelé tak mají v rukou nástroj, kter˘ mohou plnû
vyuÏívat pro potﬁeby propagace prodeje svého masa a souvisejících produktÛ. Potenciální zákazník si díky interaktivní
mapû a vizitkám jednotliv˘ch chovatelÛ velmi jednoduch˘m zpÛsobem vyhledá kontakt na prodejce hovûzího masa
ze dvora ve svém okolí, nebo v místû kam se chystá.
Pomozte nám rozjet tento zajímav˘ projekt, kter˘ mÛÏe b˘t funkãní jen pﬁi dostateãném mnoÏství participujících
chovatelÛ. Vût‰ina z vás, kteﬁí realizujete prodej ze dvora, uÏ ví, jak maso správnû pﬁipravit a nûkteﬁí i jak ho velmi
dobﬁe prodat. Pro nûkoho tak mÛÏe b˘t prezentace na tomto webu jiÏ jen tﬁe‰niãkou na dortu, pro jiného moÏnost, jak
maso nabídnout a jak roz‰íﬁit základnu sv˘ch zákazníkÛ. ¤ada chovatelÛ uÏ prezentaci svého chovu na webu má, pﬁidejte se k nim a pomozte nám zlep‰it povûdomí o hovûzím mase a tﬁeba i zv˘‰it skomírající spotﬁebu hovûzího masa
v âeské republice!
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