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Téma: Stanovení genetických parametrů pro onemocnění končetin u dojeného skotu 
a návrh genetického hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty) této vlastnosti. 

Hypotéza:  
Výsledky dosavadního hodnocení vlastností poskytují dostatečnou proměnlivost umožňující 

efektivní šlechtění populace. 

 
Anotace:  

 Onemocnění paznehtů a kulhání představuje v mnoha populacích dojeného skotu velmi 
častou poruchu zdraví. Např. Sogstad et al. (2005) uvádějí, že nejméně jedenkrát za produkční věk 
onemocnělo chorobou paznehtů 40-60 % krav v závislosti na typu ustájení. I když zde není úplná 
souvislost mezi onemocněním paznehtů a kulháním (Manske, 2002), je sledování chorob paznehtů 
přesnou mírou zdraví končetin (Kougioumtzis et al., 2014). Sledování jednotlivých chorob paznehtů a 
končetin (Kougioumtzis, 2013) je vhodné doplnit i záznamy o kulhání. Celkové náklady vznikající 
onemocněním paznehtů a kulháním krav zahrnují nejen náklady na léčbu a ošetření, ale i ztráty 
snížením mléčné užitkovosti (Warnick et al., 2001) a plodnosti krav (Hernandez et al., 2001) a 
zvýšením rizika vyřazování (Booth et al., 2004). Studie, které publikovali např. König (2005) a van 
der Waaij et al. (2005), ukázaly, že existuje genetická variabilita pro onemocnění paznehtů. Tím je 
splněn předpoklad pro zlepšení tohoto znaku šlechtěním. Nepřímá selekce na choroby paznehtů je 
možná např. využitím znaků lineárního popisu končetin, které mají nepříliš vysokou dědivost 
(Zavadilová et al., 2012) i když vyšší než choroby paznehtů (Waaij et al., 2005). Avšak genetické 
korelace mezi nimi a onemocněním končetin jsou nízké až střední (Waaij et al., 2005; Ugla et al., 
2008). Znaky zevnějšku končetin tak do určité míry mohou sloužit jako nepřímá selekční kritéria při 
šlechtění na odolnost proti kulhání a onemocnění paznehtů. Onemocnění paznehtů je v nepříznivé 
genetické korelaci (0.06 až 0.54) k mléčné produkci (König, 2005). Avšak jak uvádějí Buch et al. 
(2011), na základě pozitivních korelací mezi onemocněním paznehtů a výskytem mastitid, zařazením 
těchto znaků do indexu se dají očekávat vzájemně podporované změny v odolnosti na onemocnění 
vemene i končetin. 

Finálním krokem překládaného tématu je navržení modelové rovnice pro odhad plemenné 
hodnoty pro onemocnění končetin a analýza možností využití víceznakového modelu. 
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