Mascalese, TOP 2 globálně nejnasazovanější otec býků
Podle posledního čísla časopisu Holstein International je Masascalese celosvětově druhým
nejvyužívanějším otcem býků. Masově jej nasazují na matky býků v Kanadě, Francii,
Německu, USA a samozřejmě v rodné Itálii.
Mascalese stojí na nejvyšší příčce italského žebříčku a výborně se mu vede po přepočtu a
genomickém hodnocení i v USA. Proto není jeho vysoká popularita překvapením.
Mascalese se narodil na italské farmě Zani kde chovají 525 dojnic.Veškeré mléko
vyprodukované zde na farmě si sami zpracovávají na sýry. Každý den se zde vyrobí 25-30
kusů sýra Grana Padano (jeden kus váží 70 kg). Na výrobu jednoho takového sýra je třeba
600 kg mléka. Protože vyrábějí sýry, tak v selekci býků, jsou na této farmě vždy na prvních
místech produkce kg mléka a kg bílkovin. Tuk není tak vysoko hodnocen také proto, protože
dojnice na jeho produkci potřebuje 2 x více energie než na stejné množství bílkoviny. Přitom
cena mléčného tuku je v Itálii pouze 1,7 EUR/kg ale v případě bílkoviny je to 4 EUR/kg. Již
celkem 49 krav z tohoto chovu dosáhlo celoživotní užitkovosti 100.000 kg mléka. Celkem 4
býci s tohoto chovu jsou nyní v TOP 50 italského žebříčku. Z této farmy kromě nejlepšího
italského býka pochází i současná indexově nejlepší italská holštýnka Zani Bolton Viola VG
89. Kromě indexu má tato plemenice i výbornou vlastní užitkovost, kdy na první laktaci za
305 dni nadojila 16.026 kg mléka při 3,99 % tuku a 3,61 % bílkovin! Viola pochází ze stejné
rodiny krav jako Mascalese a je jeho ¾ sestrou.

Zani Bolton Viola VG 89 – ¾ sestra Mascaleseho

Farma Zani se stala v posledních letem zdrojem řady kvalitních býků. Jako prvního je třeba
jmenovat Patronova syna Stepa. Step stál v roce 2002 v čele italského žebříčku. Byl využit i
jako otec býků ale má jen málo dcer, protože nevyprodukoval dostatek inseminačních dávek.
Jeho nejlepším synem je i u nás populární plemeník Fibrax. Fibrax je v současnosti jedním
z nejlepších italských býků z opakovaného nasazení. Dalšími důležitými býky pocházejícími
z této rodiny jsou například Neapol nebo Respinto. Hloubku rodiny můžeme posoudit i podle
přiloženého diagramu.
A jaký profil plemenných hodnot má vlastně Mascalese? Mascalese má především úžasné
vlohy pro mléčnou produkci. Aktuálně je nejlepším italským býkem pro plemennou hodnotu

pro produkci kg bílkovin. Není se čemu divit když jeho matka nadojila na první laktaci za 305
dní 14.226 kg mléka při 4,0% tuku a 4,1 % bílkovin!!! Super výkonná je i jeho matka matky
která na 3.laktaci za 305 dní vyprodukovala 18.103 kg mléka při 4,1 % tuku a 3,8% bílkovin.
Vynikající jsou i plemenné hodnoty pro všechny znaky zevnějšku. Podle šlechtitele Pariettiho
který Mascaleseho vybíral do testace, jsou Masceleseho dcery rámcové krávy s otevřenými
žebry a korektními záděmi. Vynikající je kvalita vemen a výška a šířka jejich zadního upnutí.
Někdy se vyskytne trochu plošší pazneht ale pohyb jejich končetin je přímočarý. Chovatelé
jsou vždy spokojení s jejich dojivostí.

