Jihočeský chovatel a.s.
Lipenská 869/17
370 01 České Budějovice

Cena

Výběr z nabídky ID simentál na rok 2018
Doporučené
použití

ZMS 443

S IMPERATOR PP

ZMS 264

LYKKE ICEMAN P

ZMS 646

BARON LEŽNICKÝ PP

ZSI 713

V. COLUMBUS PP

ZSI 964

DARS PLAYBOY P

ZSI 978

L HANNIBAL PP

ZSI 966

STRABINOS P

ZSI 966

OLVERT V

ZSI 769

TRAST PP

ZMS 602

LYKKE LE MANS PP

ZMS 407

ALIS LEŽNICKÝ PP

ZMS 201

ZENTRUM P

ZMS 697

CELTIC COMET P

ZMS 446

DRAGOON 12 R

ZMS 279

JIMBALAYA PP

ZMS 448

VB SAMSON PP

Indexy*

Po zralé úvaze a ve snaze zachovat maximální objektivitu jsme se rozhodli nepublikovat ČR plemenné hodnoty a omezujeme se pouze na slovní doporučení našich býků. Vycházíme přitom z našich zkušeností na chovech a ze zahraničních
plemenných hodnot a referencí.

Waterloo x Strabane

Major P x Adrian

K EMIL P x S FANTASTIC

SOGARD AMIR P x STEINADLER

V JERICHO P x M P WESTERN 91

C KENTUCKY KID x STERL FLINT

Erasmus x Atlantis

Strabino x Henri

LEXMAR x HAT TRICK

V Colorado x STOCK BROKER

L Basse x L August

Umbro x Koko P

C TYSON x Jiřík P

L Sirius P x Titan

Brennin 10 x Snazzy

Bakkely General x Samson

Nelson x Casmir

šlechtění

CAPERCAILLIE R

křížení

ZMS 107

otec x otec matky

převod

Jméno býka

jalovice

registr

Základní charakteristika býka

Popis exterieru

Nejdražší UK býk, který se snadno telí, je v TOPu pro růst v 200,400 i 600 dnech a vyniká hmotností karkasu v UK i Irsku. Totéž platí i
u nás - zbývá jen na dcerách potvrdit vysokou mléčnost, kterou známe z Irska i Anglie. Doporučujeme.
Býk s českými kořeny se super osvědčil v UK i Irsku na telení jalovic. Je v TOPu prověřených býků v růstu v UK kde má 164 telat.
1300 +++
x
Matka má v chovu 4 dcery s vynikajícím typem i mléčností. Je to famozní mezinárodní PP býk.
Mezinárodně používaný býk na jalovice. V ČR s excelentním růstem do odstavu i po něm. Snadné telení dcer, které mají solidní
450 +++ x x x
mléčnost. Převaha světlé barvy potomstva. Býk s extra typovým potomstvem.
Býk na jalovice, z rodiny i linie se snadným telením. Vlastní užitkovost (367 kg při odstavu) je základem výborného růstového
350 +++
x x
potenciálu. Matka nadprůměrně mléčná kráva po Steinadlerovi. Komplexní býk s převahou maternálu.
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Privátní býka z Vingegaardu. Potomstvo vyniká výrazným růstem, dcery snadným telením a mléčností. V původu legendární Mon
Chery a Amalie PP. Nepříbuzná linie. Poslední možnost mít dcery tohoto býka.
Zcela nepříbuzný bezrohý anglický býk. Matka Royal Šampionka 2004 prodána za 18000 liber v aukci. Býk je charakteristický vysokým
x
růstem potomstva, dcery průměrně mléčné s dobrým REPLACEMENT INDEXEM.

Velmi vyrovnaný, komplexně nadprůměrný exterier.
Oceňujeme hlavně délku.
Celý svět mluví o super osvalení a kapacitě (třeba
SRN maso 120). Rámec nadprůměrný.
Špičkový exterier v ČR i DK. Velký rámec, TOP
osvalení a super typ.
Při nadprůměrném rámci býk vyniká v kapacitách a
osvalení plece a hřbetu.
Charakteristický je zejména rámec, osvalení
průměrné, super končetiny.
Plavé, rámcové potomstvo, velmi dobrý typ. Lehce
nadprůměrné v osvalení.

Dle našich zkušeností býk s bezproblémovým telením. Výborný původ, velký rámcový býk,který přenáší na potomstvo extrémní růst
a rámec. Otelené dcery jsou průměrně mléčné. Doporučujeme použít pro zlepšení rámce a typu.
Nepříbuzný německý býk s nekomplikovaným telením. Býk s velkým růstovým potenciálem, kdy potomstvo je ranné. V SRN velmi
x x
dobrá mléčnost 105 na velkém množství dcer. Nositel nepříbuzné krve vhodný na rámcová zvířata.
Olvert je býkem, který přináší do našich chovů nepříbuznost, super růst (v roce 740 kg) a dobré maternální kvality. Na výraznější
x x
prosazení na kvalitních matkách zatím čeká. Dle PH v SWE jde o nejlepšího švédského býka na trhu.
Rámcová pozdnější linie s vynikajícím růstem, ale i maternálními kvalitami. Mléčné dcery - široké pánve. TRAST se stal šampionem
x x
plemene na NVHZ v Brně 2011 a o jeho dávky je velký zájem v Nemecku. Výborný otec dcer k chovu.

Široké pánve, velká a dlouhá zvířata. Průměrné
osvalení.
Střední rámec, při vynikajícím osvalení (SRN 113) a
TOP kapacitách již od odstavu.
Dcera OLVERTA v ČR je rámcové, super osvalené
zvíře. V SWE má za exterier PH 114.
Výrazný rámec, při vynikající délce těla, k tomu
nadprůměrné osvalení i typ.

Rekordman s 855 kg v roce a 88 body za exterier. Relativně nepříbuzný homozygot s prodejem ID do celé Evropy včetně UK. Býk do
kterého vkládáme velké naděje vzhledem k jeho růstu a kapacitám. Bez problémů jsou narozena první telata.
Alisovi dávky vyvážíme do celého světa - býk s 460 kg v 210 dnech. Nejvýše postavený ČR býk v SRN. Býk s obrovským růstovým
x x
potenciálem a vynikající mléčnou matkou. Zlepšete typ a hloubky svého stáda. Homozygot.
85 bodový býk, vynikající kombinace růstu a mléčnosti. Býk, který se prosazuje v celé Evropě díky vyrovnanosti svého potomstva.
x x x
Doporučujeme používat na krávy pro zlepšení osvalení bez úbytku mléka.

Očekáváme velký rámec s TOP osvalením a
kapacitou. Bez extrémních předních šířek.
Vyrovnaný a vysoce nadprůměrný exterier ve všech
důležitých znacích.
Lehce nadprůměrný rámec, při zcela mimořádném
osvalení , kapacitách a typu

x x

x

Další syn Siria v kombinace s velmi mléčnou ROXANE - plnou sestrou Celtic Rocka. Roxane vyniká plodností a super vemenem přitom je výrazně osvalená (123). Sirius je známy typař. Čekejte těžká zmasilá zvířata.
TOP 3 pro osvalení (PH 140) a hmotnost karkasu v Irsku v kombinaci s lehce nadprůměrnou mléčností dcer a rámcem 115 je vizitkou
x x
tohoto opravdu vyjímečného býka. Přes 200 telat mluví o jeho oblíbenosti. Matka DORA je nej krávou Irska.
Býk na krávy, který osloví super osvalením v kombinaci se solidní mléčností dcer. Navíc homozygot, který je pro ČR populaci relativně
x x
nepříbuzný. Doporučujeme na zlepšení celkové kapacity zvířat, včetně šířek.
Samson je býk, kterého doporučujeme na krávy, je to homozygot, který má růst na úrovni 135 (SWE) . Produkuje exterierově
x x
vyjímečná velká a dlouhá zvířata. Matky jsou průměrně mléčné, dobře se telí a jsou velmi dobře osvalené .
x

více informací a kompletní nabídka na www.jchovatel.cz
Káčer 602395825

Kopáčková 602395828

Mejdrech 725502098

Kombinace osvalení 124 a rámce 122.
Extrémní osvalení v kombinaci s rámcem.
Doporučujeme na PP krávy.
Zvíře typu "volume" zlepšující rámec dělku i šířky,
bez ztráty osvalení.
Býk je typický rámcem a délkou, korektní končetiny,
nadprůměrný typ i maso.

