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Na monitoru se zobrazujijednotlivéfluorescenční body čipu 

denním nástrojem laboranta. Pomo
cí různých (proteolytických) enzymů 
se DNA nejprve oddělí od dalšího 
biologického materiálu. Proteolýza 
probíhá standardně v jednotlivých 
zkumavkách a poté se proteolyzá
ty rozdistribuují do %destičkového 
formátu a jsou identifikovány v sys
tému souřadnic (4 x 24 pozic) a tady 
končí lidská práce. ,,Pak už stroje 
pracují bez možnosti lidské chyby. 
Princip izolace je takový, že se DNA 
na základě vlastní polarity v jamkách 
destičky z proteolyzátu nafixuje na 
magnetické kuličky. Ty se pak čistí 
a zbaví nežádoucích biologických 
komponent a nečistot, a nakonec se 
čistá izolovaná DNA uvolní z povrchu 
magnetických kuliček," vysvětluje 
Daniela Schriiffelová. 
,,V následujícím (tři dny trvajícím) 
procesu se tem plát - izolovaná DNA 
- fragmentuje, namnoží do velké-

ho množství kopií, hybridizuje na 
specifické sondy čipu atd., aby se ve 
finále genetická informace mohla 
zobrazit na zmíněném čipu ve formě 
fluorescenčního signálu odečítané
ho ve speciální čtečce čipů. Na jed
nom čipu je analyzováno 24 vzorků 
a z každého vzorku pak získáme až 
54 tisíc informací o statusu SNP (sin
gle-nucleotide polymorphism) kon
krétního zvířete. Množství dat zís
kaných z analýzy je závislé na typu 
používaného čipu, v naší laboratoři 
používáme čip s již zmíněnou satura
cí 54 tisíc SNP lokusů. Konkrétní zví
řata se v jednotlivých SNP !okusech 
vzájemně liší a unikátní SNP profil je
dince pak slouží k výpočtu genetické 
plemenné hodnoty, 200 lokusů slouží 
k ověření původu, dále lze z analýzy 
s jistou mírou přesnosti interpreto
vat (odhadnout) status lokusů, které 
mají konkrétní vztah k užitkovosti -

Stupně vítězů 

SNP čip pro 24 vzorků s 57 000 informacemi 

může jít třeba o geny pro kappa či 
beta kasein, BLAD, CVM, myosta
tin, rohatost-bezrohost, dwarfismus 
atd.," jmenuje výčet vlastností, které 
lze vyčíst z DNA Daniela Schriiffe
lová, dodává že v jednom analytic
kém cyklu se zpracovává 4 x 4, tedy 
16 čipů po 24 vzorcích. Aktuální prů
chodnost vzorků laboratoří je zhruba 
768 vzorků týdně. ,,Úroveň naší labo
ratoře potvrzují certifikáty z meziná
rodních kruhových testů. Laboratoř 
iGenetiky se účastní jak kruhových 
testů pro mikrosatelity (STR), tak pro 
SNP testy. Do SNP testů se přihlásilo 
40 laboratoří do STR 92, to znamená, 
že ne všechny laboratoře jsou vyba
veny novou SNP technologií, kterou 
disponujeme my. V obou dvou tes
tech jsme skonči li jako laboratoř ve 
skupině s nevyšší přesností (rank I.). 
Závisí to na lidech - přípravě kvalit
ního vzorku, izolaci DNA apod.," po-

zitivně hodnotí Josef Kučera úroveň 
práce v laboratoři imunogenetiky. 
Aplikace iGenetika, kde chovatelé za
dávají objednávky a obdrží výsledek, 
vše zastřešuje. Princip genomické se
lekce je v tom, že už u zvířete, které 
není v produkci, lze odhadnout, jestli 
bude zlepšovatel či naopak. U star
ších zvířat, která už prošla výpočtem, 
lze otevřít katalogový list a srovnat 
si výsledky genomických plemenných 
hodnot s realitou. Chovatel může 
pracovat s jednotlivými zvířaty včetně 
jeho užitkovosti, když je zvíře v pro
dukci. Pro jednoduchost jsou výsled
ky barevně podbarveny. Čím tmavší 
zelená, tím lepší je genotyp zvířete, 
čím tmavší červená, tím jde naopak 
o slabší kus. Protože se výpočet dopl
ňuje o skutečnou užitkovost, výsledek
se stále zpřesňuje.

Lukáš Prýmas 

Mléčné farmy roku 2022 
„Kdo umí, ten prostě umí," lze jednoduše okomentovat výsledek soutěže farem produkujících mléko 
v ČR. V kategorii čestr zopakovala loňské prvenství mléčná farma Javorné Zemědělské a. s. Horní Bradlo, 
v holštýnském plemeni se i letos (již poněkolikáté) nejlépe umístil tým dojnic a zootechniků mléčné farmy 
Pernarec akciové společnosti Úněšovský statek. 

Kritéria soutěže byla v roce 2022 
tato: mezidobí, průměrný počet 
somatických buněk (PSB), lineární 
skóre somatických buněk do 4, sou
čet produkce tuku a bílkovin za rok, 
průměrný laktační den ve stádě, ná
doj na dojenou krávu. Při shodném 
počtu získaných bodů rozhodovalo 
průměrné pořadí laktace ve stádě. 
Jako soutěžní data se berou úda
je z kontroly užitkovosti, které má 
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k dispozici českomoravská společ
nost chovatelů, a. s., a tato společ
nost také zpracovávala výsledkovou 
listinu. Výsledky jsou uspořádány 
v tabulce. 
Již potřetí byl v rámci soutěže Mléč
ná farma roku udělován titul skokan 
roku, cílem bylo ocenit tu farmu, 
která se v posledním roce meziročně 
zlepšila nejvíce. Podmínkou bylo při
hlášení farmy do soutěže ve dvou po-

sledních ročnících. Posuzována byla 
u jednotlivých podniků procentní
změna u všech šesti hodnocených
ukazatelů. Následně u každého pa
rametru bylo mezi podniky stanove
no pořadí podle toho, jak velká byla
meziroční procentní změna. U nej
vyššího procentního zlepšení získal
podnik za každý jednotlivý ukazatel
největší možný počet bodů, tj. 86. Ví
tězem se stala ta farma, která měla
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součtem za všech šest ukazatelů 
bodů nejvíce. 
Letošním skokanem roku se sta
lo Hospodářské obchodní družstvo 
Jabloňov-Ruda, soutěžící v kategorii 
čestr. Velmi se zde meziročně zlepšila 
reprodukce. Jen laktační den poklesl 
o více než 7 %, mezidobí pak o 4 %. 
Nádoj se pak zlepšil o 1,41 na kus, při
čemž se zlepšily i složky mléka. Soma
tika také.
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Kategorie ČESTR (přihlášených 88 farem, hodnocených 81) 

Pofadf Název s emosti Farma SB tis.Jmi Un.skóre 

1 Zemědělská a. s. Horní Bradlo Mléčná farma Javorné 134 91 

2 ZD Libín ZD Libín 206 85 

3 Podorlicko a. s. Mistrovice Verměřovice 181 87 

4 ZEOS LOMNICE a. s. VKK Rváčov 163 88 

5 PROAGRO Radešínská Svratka, a. s. Řečice 180 88 

Průměr 173 88 

Kategorie HOLŠTÝN (přihlášených 97 farem, hodnocených 96) 

Pofadf Název spolefnosti Farma SB(tis./ml} Un.skóre 

Úněšovský statek a. s. Pernarec 169 89 

2 ZD Růžový palouček Ujezdec 194 87 

3 AGRAS Bohdalov, a. s. Bohdalov 153 90 

4 Zemědělské obchodní družstvo Tlumačov 201 87 

Mrákov 

5 POOSLAVi Nová Ves, družstvo POOSLAVi Nová Ves, 115 94 

družstvo 

Průměr 166 89 

V holštýnském plemeni se již poněkolikáté na proním místě umístil 
tým dojnic a zootechniků mléčné farmy Pernarec akciové společnosti 
Úněšovský statek 
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Mezidobí (dn Lakt. den 

369 158 

375 150 

375 160 

369 155 

365 161 

157 

Lakt. den 

371 166 

376 162 

395 168 

379 156 

364 179 

377 166 

Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvr

tek 24. března v hotelu Skalský dvůr 

v Bystřici nad Pernštejnem. Odbornou 

část reprezentovali zahraniční před

nášející. Jako první vystoupila prof. 

Dr. Sofie Piepersová z belgické uni

verzity v Ghentu, která se věnovala 

mastitidám jako nekonečnému příbě

hu pro všechny, kteří se mléčnou pro

dukcí zabývají. Dále byla představena 

vítězka soutěže mléčná farma Polska 

2021, paní Glosia Lisieckiová z farmy 

Gospodarstwo Raine Lisiecki. 

V panelové diskusi komentované 

prof. Leošem Pavlatou vystoupili 

představitelé významných českých 
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31,7 

32,0 

28, 1 

29,3 

41,9 

41,2 
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40,6 

36,8 
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Pofadf laktace 

2,59 2,7 

2,44 2,5 

2,42 2,4 

2,19 2,8 

2,19 2,5 

2,6 

Pofadf laktace 

2,93 2,5 

2,96 2,6 

2,95 2,5 

2,92 2,5 

2,70 2,4 

2,89 2,5 

producentů mléka - ZERAS Radostín, 

farma Basík ze Zárybničné Lhoty, 

DVP Družstvo Pyšel a PROAGRO Ra

dešínská Svratka. 

Reportáže od vybraných finalistů 

a záznam z vyhlášení přineseme v ná

sledujících číslech Našeho chovu. Na

hrávky jsou ke zhlédnutí na TV Země

dělec (https://tvzemedelec.cz/) a na 

webových stránkách soutěže mlecna

farmaroku.cz. Ceny vítězům byly pře

dány zástupci jednotlivých partnerů 

soutěže, fotografie budeme v dalších 

příspěvcích zveřejňovat. 
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