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Téma: Vliv reprodukční užitkovosti prasnic na ekonomiku produkce vepřového masa.   

Hypotéza:  
Pomocí vhodného ekonomického modelu lze odhadnout výši vlivu zootechnických opatření v 

chovu prasnic na efektivnost produkce selatJasně formulovaná vědecká hypotéza 
Cílem práce je vytvořit ekonomický model vlivu zootechnických opatření u prasnic na 

ekonomiku produkce selat 

 
Anotace:  

Chov prasat je zaměřen na produkci vepřového masa s nízkým obsahem tuku. Tato 
skutečnost vedla k nárůstu podílu svaloviny především u otcovských plemen prasat, ale také u 
mateřských plemen. Zvýšení zmasilosti spolu se snížením výšky hřbetního tuku může způsobovat 
problémy se zabřezáváním prasnic vlivem malé odolnosti vůči onemocněním a malé rezervy pro 
uložení vitamínů rozpustných v tucích. Někteří autoři udávají, že snížení výšky hřbetního tuku při 
odstavu selat ovlivňuje výsledky následující březosti. Další negativní dopad na následující vrhy lze 
sledovat u moderních prasnic s vysokou četností selat ve vrhu. V dnešní době není neobvyklé 16 
živě narozených selat. Problém však spočívá v disproporci mezi počtem selat a mléčností prasnice, 
která ani při intenzivní výživě není schopná během laktace zabránit ztrátám na hmotnosti a kondici s 
následným negativním vlivem na další reprodukci. Výsledkem těchto faktorů je vyšší výskyt 
předčasně vyřazených prasnic již po druhém či třetím vrhu. Roční obměna stáda by se měla 
pohybovat mezi 30 – 50 %, to znamená, že rizikové první a druhé vrhy by vzhledem k produkčním 4. 
a 5. vrhům měly být v poměru 1 : 1. Vyšší procento brakace neznamená jen vyšší četnost rizikových 
vrhů, ale způsobuje vysoké náklady na odpis prasnic, které neúměrně zatěžují ekonomiku produkce 
selat. Cílem zootechnických opatření by tedy mělo být minimalizovat předčasné vyřazování prasnic. 
Pozornost je nutné věnovat výběru vhodných hybridních kombinací, odchovu prasniček, věku a 
hmotnosti při jejich zařazení do chovu, výživě během jednotlivých období reprodukčního cyklu, 
managementu odstavu, vyhledávání říjí a připouštění. Tyto opatření lze kvantifikovat a sledovat jejich 
vliv na úspěšnost zabřezávání, intenzitu brakace a především ekonomiku produkce sela. Na jejich 
základě lze vytvořit model ekonomických efektů jednotlivých zootechnických opatření. Takto vyvinutý 
nástroj lze použít při rozhodovacích a řídících procesech.. 
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