Zooservis & Partners
– hlavní zdroj elitní české genetiky za velmi krátký čas
Nedávné dubnové plemenné hodnoty byly opětovným úspěchem pro Zooservis. Pět ze šesti českých býků
v národním žebříčku genomických býků pocházelo z programu Zooservis & Partners, projektu, který plemenářská
firma řídí s několika progresivními holštýnskými chovateli od roku 2013. Jalovice z tohoto programu – No-Pe
Eldorado Adele – dosáhla TOP 2 dle NM v Evropě. Pozoruhodný úspěch pro tuto plemenářskou firmu z východní
části ČR – je načase, abychom se lépe poznali.
Karel Novosad zůstává skromný, dokonce i když má hodně důvodů být pyšný. Pyšný na jeho plemenářskou firmu,
Zooservis. Z úspěchů této mladé české plemenářské firmy, která stále více vystupuje v mezinárodním holštýnském
šlechtění. Ne, z jeho tváře není znát žádná euforie. A to je pravděpodobně typické pro muže, který s mnoha
znalostmi a schopnostmi, a hlavně těžkou prací, postavil inseminační stanici v Mankovicích – blízko Ostravy, ve
východní části ČR. Novosad opustil Genoservis v roce 2007 a nastartoval novou společnost (Zooservis). „Začali
jsme od nuly a prodávali jsme jen importované dávky,“ říká Karel, který později začal nakupovat a marketovat
býky sám. Na začátku byli ustájeni v jiných stanicích, do roku 2015, kdy začali využívat vlastní stáj. Stáj s limitní
kapacitou – 20 býků – což je podle Novosada výhoda: „S limitujícím prostorem se musíme ještě více zaměřit na
kvalitu.“

Na Agras Bohdalov – jedné z farem z projektu Zooservis & Partners – je 800 holštýnských krav s průměrnou
produkcí 13,000 kg, tuk 3,7%, protein 3,3%. Mnoho býků vzešlo na této farmě s- s prefixem Agras, včetně býka
Agras Thorn, syn Supersire ze skvělé rodiny Agras Amálka.

OMANOMAN
Mezi býky z prvních let Zooservisu je hodně známých jmen, jako je Perfec Aiko RC, Snowfall, O-Cosmopolitan a
samozřejmě Omanoman. Poslední jmenovaný, s více jak 100,000 prodanými dávkami, je absolutně nejvíce
prodávaný býk společnosti a pochází z kombinace Man-O-Man x RR Elisa (Shottle – Broeks Elsa). „Omanoman je
stále náš nejprodávanější býk pro export, a navíc posílil důvěru v genomiku v ČR,“ říká Karel, který považuje Elsu
jako jednu z nejrpominentnějších krav pro jeho stanici, společně s rodinou Tramilda-N Baxter Emily, Gen-I Benq
Goldwyn Secret, Windsor-Manor Delight, UFM-Dubs Eroy, Morningview Madilyn, Lylehaven Lila Z a Ralma Juror
Faith.

Zabřezávání býků
„Zaměřujeme se na býky s vybalancovaným profilem, potomky ze silných rodin krav, se speciální pozorností na
nepříbuznost,“ říká Novosad o šlechtitelském cíli Zooservisu. „Čeští farmáři chtějí býky s vysokou produkcí
v kombinaci s dobrými složkami. Co se týká typu – hlavně se zaměřují na struky. Musí být korektně rozmístěné a
ne příliš krátké.“ Zabřezávání býků je také považována za velmi důležitou,“ říká Novosad. Zooservis nabízí v jedné
inseminační dávce 15-17 milionů spermií. Navíc s novou stájí, hodně pozornosti bylo dáno na komfort býků, což
podle Karla má také pozitivní vliv na kvalitu spermatu.
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Pět z TOP 10
Úspěch nové značky programu Zooservis je viditelný v současném národním
žebříčku. Mezi TOP 10 genomickými býky podle gSIH je šest českých býků,
kde pět z nich pochází z projektu Zooservis & Partners. Nejvýše postavený
český genomický býk je No-Pe Vancouver, syn Boarda z No-Pe Balisto Sophia,
z rodiny Eroy. Z další partnerské farmy (Agras Bohdalov) pocházejí TOP 10
býci a plní bratři Agras Zack a Zadar (Kerrigan x Bookem z rodiny Elsa). Zacka
vlastní Zooservis, zatímco jeho bratr byl prodán do plemenářské firmy
Jihočeský chovatel. V TOP 10 najdeme také býky Unique a Zach. Tři roky starý
syn Defendra – Unique – pochází z Lexorovy vnučky z Baxter Emily a je
v Zooservise nejprodávanějším býkem jak na domácím trhu tak do zahraničí.
Zach je synem AltaSuperstar z plné sestry Unique a narodil se také na
partnerské farmě ZS Ostřetín.

SIH – TPI – RZG
„Preferujeme býky, kteří pasují dobře na Českou republiku, ale také do
zahraničí. Býci, kteří kromě SIH také dobře skórují na TPI a RZG index,“ říká
Novosad, který naznačuje, že čeští farmáři také kladou větší pozornost na
český souhrnný index SIH. „V minulosti sledovali více TPI, ale farmáři
zpozorovali že SIH index pasuje více okolnostem na jejich farmě. Je to
ekonomický index, na základě českého nastavení.“ Nejvýše postavený býk
český býk podle gSIH je dříve zmiňovaný Vancouver, jehož matka Sophia je
indexově nejvýše postavenou krávou na farmě P.Nováka. Jakou dvouletka
byla hodnocena VG-87 a ukončí první laktaci na skoro 11,000 kg mléka se
složkami 4,0% tuk a 3,5% protein. Nejvýše postavení býci podle gTPI také jsou
z farmy Nováka. Jsou to synové Superhera No-Pe Zekon (gTPI 2786, gNM
930) a No-Pe Zikmund (gTPI 2780, gNM 956). Zikmundova sestra No-Pe
Eldorado Adele vykazuje gTPI 2850 a gNM 1069. Jejich matka je No-Pe Yoder
Elena (vitz text a foto v rámečku).

Export
Individuality jako Elena a Adele, a mnoho dalších dárkyň z projektu
Zooservis & Partners poskytují nádherný základ pro další krok
dopředu ve šlechtění v České republice. Zatímco export významně
roste: od 50,000 dávek v roce 2016 do 85,000 dávek v roce 2017 a
tento rok se očekává vývoz 100,000 dávek. Na tváři Karla Novosada
se objevuje letmý náznak spokojenosti: „Máme plnou důvěru, že
budeme spolupracovat s top českými chovateli, abychom
v budoucnu navýšili export holštýnské genetiky z České republiky
společně.“
Syn Defendera Ostretin Unique (vepředu)
a Montrossův syn Agras Uranus jsou
v Zooservisu nejprodávanější býci.
Unique – z rodiny Tramilda-N-Baxter
Emily – si vede dobře na různé indexy,
zlepšuje složkxy, má lehce delší struky a
má také lehké porody a dobrou břeost.
Uranus – z rodiny Welcome Colby Taya –
je skvělý mlékař s výborným typem.
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