Zápis z jednání RPK piemontese z 25.10.2012 Bernartice
přítomni: Káčer, Novák, Mrázek, omluven Peška a Pešlová
Toto jednání proběhlo na základě pověření klubu z května 2012. Cílem bylo zhodnotit
selekční kriteria i podmínky pro výběr býků do plemenitby pro další období.
Závěry:
 minimální roční hmotnost pro býka, který bude vybrán do plemenitby, se zvyšuje ze
stávajících 400 kg na 440 kg (býk s přepočtenou roční hmotností dle Metodiky KUMP
439 kg bude hodnocen 3 body za hmotnost a nebude vybrán do plemenitby). Toto
zvýšení vychází ze zvýšení minimální 210-denní hmotnosti (z 240 na 260 kg) a sleduje
zvýšení selekčního tlaku na růstovou schopnost piemontských býků.
 odpovídajícím způsobem (v souladu se šlechtitelským programem) bude upraveno
bodové hodnocení v celé škále (4 body 440-454 kg, 5 bodů 455-469 kg, atd..).
 RPK se rozhodla pro udělování výjimky býkům, kteří se při odchovu na OPB
nekvalifikují k ZV z důvodu nízké PH pro přírůstek v testu, pokud tito býci současně
splní minimální požadavek na přírůstek od narození, který je požadován pro výběr
býka do plemenitby při odchovu u chovatele.
 tato výjimka bude udělena automaticky předsedou RPK na základě písemné žádosti
majitele býka. Žádost musí být podána bez zbytečného odkladu a je zpoplatněna
částkou 500 Kč na účet klubu PI. Výjimka pouze kvalifikuje býka k ZV, zde bude
hodnocen výběrovou komisí jeho exteriér dle ŠP piemontese. Při ZV nemůže být
eventuálním důvodem vyřazení býka z plemenitby PH pro přírůstek.
 RPK pověřila předsedu RPK revizí bodového hodnocení býků při ZV za velikost.
Analýzou stávajícího stavu z posledních 3 let bylo zjištěno, že se zvyšuje žádoucím
směrem velikost zvířat, což nicméně není zcela zachyceno v bodovém hodnocení
zvířat. Tuto analýzu předloží předseda RPK ke schválení nejpozději do 31.1.2013, tak
aby nové hodnocení mohlo platit od 1.2.2013. Předběžný návrh je zpřísnění
hodnocení o cca jeden bod (tj. o 0,3 pomocného bodu).
 opětovně byla připomenuta nutnost splnění úkolů z jednání klubu, včetně analýzy
vývoje plemene.
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