
Portrét býka: Pirolo Goldwyn Wyman  
Goldwyn září jako zdroj výstavních krav a býků zlepšovatelů. Počínaje srpnem 2011 je jeho syn Pirolo 

Goldwyn Wyman v čele italského holštýnského žebříčku. Po vzoru svého otce Goldwyna přenáší Wyman 

vysoká procenta mléčných složek a typ. Díky jeho otci matky, býku O-manovi, má i velmi silný potenciál ve 

znacích fitness. 

Goldwyn obsadil úžasným způsobem italský žebříček. Ne méně než 11 jeho synů nalezneme v první 

patnáctce býků žebříčku PFT. Mezi nimi stojí v čele právě Wyman. Po velmi dobrém startu v dubnu 2011 

(2581 PFT) zaznamenal další vzestup v srpnu 2011 a to především díky zlepšení produkce a fitness. V Itálii 

vede především díky mimořádně vysokým % mléčných složek, bezchybném profilu znaků zevnějšku a 

zvláště znakům fitness. Je to lídr pocházející z kvalitní italské rodiny matek býků.  

 

Chovatel 
Prefix (předpona) Pirolo patří chovatelům Palmiro a Matteo Sordiniovým z Robecca  d´Oglio, vesnice 

v severoitalské provincii Cremona. Jejich farma byla založena v roce 1960 jejich otcem Pietrem Sordinim, 

kterému bylo tehdy pouze 11 let! Bratři nyní dojí 200 krav a v posledních 20 letech mají užitkovost kolem 

10500 kg. „Naším chovatelským cílem je zlepšení dlouhověkosti a produkce a současně nechceme 

zapomínat ani na zevnějšek“, říká Palmiro,  který také pracuje 10 let jako hodnotitel pro plemennou knihu. 

Toto stádo s výrazným vlivem býků Blackstara a Mtota má tři dominantní rodiny. Zakladatelka jedné z nich 

Pirolo Wade Sonia EX 90 je matkou matky zlepšovatele Pirolo Titanic Obsesion.  Druhá pozoruhodná 

rodina má kořeny v americké krávě Lou Etta. Příslušnicí této rodiny je Pirolo Goldwyn Elite VG 86 (otec 

matky Adam), která má vysoký selekční index PFT 2491 a vítězný výstavní typ. Wyman pochází ze třetí 

rodiny, ve které je klíčovou krávou Pirolo Bellwood Stupenda VG 87. Bratři Sordiniové Wymana intenzívně 

využívají. „ Očekáváme, že bude přenášet všechny dobré vlastnosti jeho rodiny“, říká Palmiro. Stejně jako 

jeho bratr Matteo je na Wymana velmi pyšný. Věnujeme jeho úspěch našemu otci Pietrovi,  který nás, 

ačkoli mladý, opustil v roce 2002. Nadchnul nás pro naši mléčnou farmu a učil nás vše kolem krav. 

 

Otec 
Kanadský plemeník Goldwyn (James x Storm) je podobně jako Elevation, Starbuck a Blackstar výjimečným 

býkem, který souběžně dominuje na většině výstav a v žebříčcích býků.  Nyní (podzim 2011) nabízí 

zajímavý obrázek: kromě toho, že je otcem italské jedničky Wymana, je i otcem kanadské jedničky 

Admirala a britského Tiergana. Současně jeho dcera Pacho Goldwyn Telva zvítězila na španělské národní 

výstavě, zatímco další dcera Eastside Lewisdale Gold Missy vítězí na mezinárodní holštýnské výstavě 

v Madisonu. 

 

Rodina 
Wyman je výsledkem využití 9 následných generací prověřených býků, kteří měli větší nebo menší vliv na 

globální holštýnskou populaci. Pirolo Bellwood  Stupenda VG 87 je klíčovou krávou v původu. „Po dva roky 

byla jedničkou v Itálii pro plemennou hodnotu pro kg mléčného tuku. Dojila hodně mléka s vysokými 

složkami; extrémní plemenná hodnota pro % tuku a bílkovin proto není žádným překvapením,“ říká 

Palmiro Sordini a pokračuje: „Potomci Stupendy jsou pozdnější  a mají dobrý typ.“ Jako příklad ukazuje 

plemennou hodnotu + 1,26 za celkový zevnějšek u jejího Aaronova syna, býka Pirolo Aaron Robecco.  



Bratři Sordiniové mají v současnosti 40 potomků této krávy. Mezi nimi jsou  i matka matky Wymana, 

Pirolo Jocko Susan EX 90 a Pirolo O-Man Stupenda EX 90, matka Wymana. Dcera Jocko Besneho Susan, 

která na maximální laktaci v 5 letech nadojila 16 376 kg mléka při 4,33 % tuku a 3,57 % bílkovin, je 

využívána opět jako dárkyně embryí. Kromě dcery po O-manovi má tato kráva i dvě dcery po býku  Mr 

Sam hodnocené VG 88 a VG 89,  VG 88 ohodnocenou dceru býka Freelance a excelentní dceru Titanica. 

Mezi mladým skotem nalezneme dcery býků Shottle a Bogarta a těsně před otelením je dcera Planeta.  

Wymanova matka Pirolo O-man Stupenda byla hodnocena na třetí laktaci EX 90. Překvapivě nemá tak 

vysoký obsah mléčných složek jako její matka.  Z této typově stylové dcery O-mana se v kombinaci 

s Goldwynem narodil jednak Wyman, ale také dvě jeho sestry. První z nich Pirolo Goldwyn Honey VG 87 

byla jako dvouletá prodána do Holandska na farmu Van Veelen Holsteins. Druhá sestra, Pirolo Goldwyn 

Shady VG 88, má index PFT 2719  a zůstala doma u bratrů, kde se rozvinula v populární matku býků, jejíž 

synové mají velmi dobré výsledky genomických testů.  

 

Testační období 
Wymana zakoupil šlechtitel inseminační stanice Genetika 2000 Giancarlo Favaretto. V březnu 2011 byla 

Genetika 2000 sloučena s dalšími dvěma stanicemi Elpzoo a Semen Italy vlastníkem Inseme. Přesto tři 

původní organizace budou pokračovat jako oddělené subjekty. Givanni Ramella, manažer pro šlechtění 

pro Inseme, před lety navštívil Kanadu, kde osobně viděl dcery Goldwyna z testačního připařování. „Viděl 

jsem, že mají úžasná vemena. Ale viděl jsem také, že mají příliš silně vyjádřený mléčný typ. Proto jsme 

Goldwyna, stejně jako další italské inseminační stanice, používali na konstitučně silné krávy. To vysvětluje 

úspěch stovky v Itálii testovaných synů tohoto býka.“ Výběr matky Wymana byl také dobrým nápadem. 

„O-Man nikdy nebyl, také pro celkovou plemennou hodnotu pro utváření vemen, favorizovaným býkem 

pro italské chovatele. To byl také důvod, proč jsem musel pro syny O-mana do Francie, jako třeba 

v případě End-Storyho. Stejně jako v případě synů, tak i  v případě krav, nebylo snadné v Itálii nalézt dcery 

O-mana z dobrých rodin. Wymanova matka pochází ze špičkové rodiny, ačkoliv jako prvotelka neudělala 

velký dojem v produkci ani v typu. Z výplachu býkem Goldwynem se jí narodil ještě jeden syn, ale žádná 

inseminační stanice o něj neprojevila zájem. „Dnes již víme, že jsme nákupem Wymana udělali dobře. Po 

jeho výborném nástupu v dubnu 2011 se stal v srpnu jedničkou italského pořadí se 116 dcerami pro mléko 

a 83 pro zevnějšek. Jeho dcery na první laktaci produkují dostatek mléka s vysokým obsahem tuku a 

bílkovin. Jeho parametry znaků exteriéru jsou naprosto v pořádku a vynikající je hlavně jeho plemenná 

hodnota pro končetiny. Wyman má silný potenciál pro rámec (+3,02), šířku hrudníku (+2,38), hloubku těla 

(+2,47) a mléčný charakter (+2,74). Pro většinu znaků vemene Wyman skóruje kolem nebo více než +2,00 

se zadní šířkou vemene +1,54 jako nejslabším znakem.  Plemenná hodnota +3,62 pro chodivost odráží 

výjimečnou kvalitu končetin ze všech úhlů. Za svoje špičkové postavení v žebříčku může Wyman děkovat 

zvláště jeho parametrům ve znacích fitness: 103 maternální průběh porodů, 104 plodnost dcer, 108 

dlouhověkost a 114 obsah somatických buněk v mléce! Ramella a jeho kolegové objevili kvality Wymana, 

jakmile jeho dcery začaly dojit. „Wyman je výborný v plodnosti dcer, znacích zdraví a procentech tuku a 

bílkovin. Navíc dává dcerám dobře vybalancovaný zevnějšek a  BB genetický typ pro kappa kasein, znak, 

který je cenný pro chovatele produkující mléko na výrobu sýrů.“ Ramella hlásí, že již od dubna 2011 

Wymana intenzívně využívá jako otce býků. „Mám rád jeho nasazení na dcery býků Planeta a Milliona. 

Wyman přidá obsah mléčných složek a kvalitní končetiny dcerám Planeta. Dcery Milliona se zase dobře 

kombinují díky jejich vynikajícím vemenům, což je zase asi nejméně silná stránka Wymanova profilu.“ 

Ramella již viděl dcery Wymana na druhé laktaci. „V porovnání s první laktací jsou více mléčné, bez ztráty 

kvality vemen. V jejich zevnějšku nalezneme kombinaci kvalit Goldwyna a rovnováhy O-mana. A můžete 

připustit i vliv Jocko Besneho v šířce a správném tvaru pánve.“ Wyman sám je hodnocen excelentní třídou 

za exteriér, je velmi dobrým dárcem spermatu a je dostupný celosvětově. 



 

 

 

 

 

 


