Nabídka ID Limousine na rok 2018
Vážení chovatelé plemene Limousine, připravili jsme pro Vás výběr
nejzajímavějších inseminačních dávek býků určených pro čistokrevnou
plemenitbu. V nabídce najdete inseminační dávky býků z Francie, Anglie a
Německa, včetně 3 novinek pro letošní rok. Kompletní nabídku Vám zašleme na
vyžádání nebo ji najdete na našem webu www.jchovatel.cz .

FENOMEN (DIAMANT X MALIBU)

1430,- Kč
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Fenomen má výjimečné indexy založené na francouzském
potomstvu: RŮST 115, OSVALENÍ 119, SKELET 110, CELKOVÝ
INDEX 120 – Top 1%
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DOUDOU (AMIRAL RR x MICMAC RR)

1090,- Kč
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IDALGO PP (FANON Pp x CLOVIS Pp)
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Býk pochází z Gaecu Dumont Ferest, z oblasti Vervialle ve
Francii. V roce 2014 se stal vítězem národní LI výstavy
v Limoges. Poté byl býk importován do UK. Následně i v UK
má Fenomen již řadu potomků a na základě prověření začal
být odebírán. Jeho plemenné hodnoty ho v UK řadí do
absolutního Topu. Jeho UK indexy pro průběh porodu 110 a
porodní hmotnost telat 129 předurčují Fenomena jako býka
se snadnými porody vhodného na jalovice. Excelentní jsou
Fenomenovo indexy pro růst – 200denní i 400denní růst nad
úrovni populace.

Pro chovatele, který hledá homozygotně bezrohého býka
s excelentním osvalením a nadprůměrnými maternálními
vlastnostmi, jsme vybrali jako novinku pro letošní rok právě
Idalga PP. Zároveň býk vyniká svou délkou těla a šířkou zádě.
Dle Jeana-Luca Kresse je Idalgo PP nejlepší bezrohý býk ve
Francii. Toto potvrzují i jeho indexy v Irsku – osvalení 121,
rámec 109 a dle Terminal indexu 128 je Idalgo PP nejlepší
homozygotně bezrohý býk v Irsku. To vše potvrzuje, že býk
pochází z excelentní rodiny: otec FANON Pp je kvalifikovaný
RR (ISEVR 115) a matka FANFARE vyniká mateřskými
vlastnostmi (IVMAT 108, AVEL 106). Legendární jsou i
prarodiče Idalga : OO – TIGRIS PP RRVS a OM – CLOVIS Pp
RRVS. Idalgovo PH Francie (10/2017) TELENÍ 97, RŮST 113,
OSVALENÍ 126, RÁMEC 100, ISEVR 125, IVMAT 119

790,- Kč
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Býk typu MIX jehož přednostmi jsou jeho maternální
vlastnosti a snadnost telení. Doudou je zcela nepříbuzný na
českou populaci Limousine. O kvalitách tohoto býka
vypovídají jeho francouzské postsevr indexy, které jsou
nadprůměrné – osvalení 110, rámec 110. V Irsku je Doudou
absolutní TOP býk v maternálu – nejlepší býk pro mléko a
v TOP 5 % pro maternální efekt, i jeho osvalení je na solidní
úrovni 113 a rámec 116. Terminál index je nadprůměrný na
úrovni 111.
PH Francie (10/2017) TELENÍ 106, RŮST 101, OSVALENÍ 106,
RÁMEC 103, ISEVR 108, MLÉKO 111, TELENÍ DCER 102,
IVMAT 116

GOLDIES JACKPOT (A. FOREMAN x S. RAGTIME)

FRISSON Pp (TIGRIS PP x VIGNY-B)
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Jackpota můžeme označit jako TOP UK býka naší
nabídky. Jedná se o špičkového býka používaného
v Irské i UK populaci, kde má nadprůměrné výsledky. Už
Jackpota otec – Foreman byl označen jako „nejlepší býk,
kterého kdy odchoval“ James McKay a je nejdražším
synem, který byl vydražen po býkovi Wilodge Cerberus.
V této linii nadále pokračuje i samotný Jackpot a
potvrzuje to svým excelentním exteriérem,
nadprůměrným osvalením a vynikající mléčností. Na
toto vše ukazují jeho indexy. PH Irsko (12/2017)
Terminal index 153, hmotnost carcassu 113, osvalení
131, skelet 121. A velice podobně Jackpot „boduje“ i
v populaci UK: snadnost telení 108, telení dcer 119, 200
denní a 400 denní růst 124, osvalení 132 a mléčnost
120. Býk je vhodný na jalovice.
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1190,- Kč

890,- Kč
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Heterozygotně bezrohý, prověřený býk, který je určen
především pro chovatele, kteří chtějí u svého stáda
zvýšit rámec při skvělé intenzitě růstu. Dle Jeana-Luca
Kresse má Frisson velký potenciál růstu. Což již ve
Francii ale i v České republice jeho potomstvo, které je
velmi homogenní, zcela potvrzuje. V Irsku je Frisson
TOP býk dle Terminal indexu – pětihvězdičkový býk na
úrovní 171 a hmotnosti carcassu na úrovni 135 (+43 kg).
Frisson je velmi dobře exteriérově hodnocený býk
s dobrým charakterem, o čemž vypovídá i jeho
potomstvo. Za zmínku také stojí i velmi dobrá plodnost
po inseminaci. Frissona Pp doporučujeme na větší
jalovice.
PH Francie (10/2017) TELENÍ 99, RŮST 126, OSVALENÍ
106, RÁMEC 110, ISEVR 121, IVMAT 116

JORDY PP (PEGASUS Pp x CLOVIS Pp)

400,- Kč
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Jordy PP je homozygotně bezrohý býk, který byl
nakoupen na aukci pořádanou firmou KBS ve Francii. Na
této aukci byl býk vydražen naší firmou za cenu 8000
eur a stal se tak nejdražším bezrohým býkem XVIII.
ročníku. Jordy vyniká svou délkou těla s dobrým
osvalením a výbornou kapacitou. Nyní již má Jordy
první telata, která potvrzují snadné telení. Genomika
Jordymu předpovídá střední rámec telat, při vynikající
mléčnosti a snadném telení dcer. Nyní Jordy působí
jako plemeník na největším bezrohém, čistokrevném
chovu v České republice. Jeho aktuální hmotnost je
vysoce přes jednu tunu a má za sebou kompletní
připouštění 30 plemenic. Býk je vhodný na jalovice.

ECRIN Pp (VRAI P x DAUPHIN)

600,- Kč
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Francouzský, prověřený býk typu elevage Ecrin Pp
přináší chovatelům do stáda nejen bezrohost, ale i
rámec s odpovídajícím osvalením. Ecrin, jako bezrohý
býk zaujal vlastní užitkovostí v 210 dnech (jeho 360 kg
je vysoce nadprůměrných) s kombinací s výborným
rámcem (135 cm v 19 měsících) a dobrým osvalením.
Ecrinova matka Oraison je špičková kráva s ISEVR 118 a
IVMAT 120. Ecrinův otec Vrai je hojně používaným
otcem bezrohých zvířat a do původu vznáší bezrohost a
velký rámec. Ecrinovo potomstvo vyniká svou délkou a
výškou. Býk vykazuje snadné porody, tudíž je vhodný
na jalovice.
Od tohoto býka nabízíme poslední dávky.

ILIEN (FICUS x ABRICOT)

450,- Kč
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Ilien je importovaný býk z Francie z chovu Gaecu
Lebourg. Tento býk nás zaujal už svou vlastní
užitkovostí, kdy ve 120 dnech vážil 238 kg a 210 dnech
úctyhodných 383 kg. V roce 2014 se zúčastnil
Jihočeské beef show, kde se stal národním vítězem ve
své kategorii. Ilien je býk s excelentním růstem, TOP
exteriérem a s velmi korektními končetinami. Tento
býk chovateli do stáda vnáší rámec, kapacitu, osvalení
a klidný temperament. Býk je vhodný na krávy.

GRAHAMS UNBEATABLE (GRAHAMS PONCHO x ECLAT)

850,- Kč
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Tento anglický plemeník má i u nás své potomstvo,
které potvrzuje snadné telení, výrazné osvalení, velký
rámec a nadprůměrnou kapacitu těla. Unbeatable je
mimo svého excelentního růstu a stavby těla oblíben i
pro vynikající temperament svého potomstva. Mnoho
jeho synů i dcer se prodalo za nadprůměrné ceny na
mnoha významných aukcích po celé Anglii a Irsku. PH
UK (10/2017) snadnost telení 101, 200 denní a 400
denní růst 127, osvalení 111. Mléko se pohybuje na
úrovni populace. Unbeatable je volbou pro chovatele,
kteří chtějí osvalené, kapacitní a typové potomstvo.
Býk je vhodný na jalovice.

DINMORE GOLDCREST (RONICK HAWK x WILODGE VANTASTIC)

790,- Kč

Goldcrest je nepříbuzný býk na českou populaci
dovezený z Anglie. Jako roční byl prodán na aukci
v Carlisle za 18. 000 gns. do Emslies stáda. Goldresta
otec Hawk vyniká svým indexem pro mléčnost nad
140. Samotný Goldcrest je v TOP 1% masné
užitkovosti. Býk vyniká svým osvalením, rámcem a
kapacitou těla. Goldrest působí jak v Anglii tak i
v Irsku, kde vykazuje své kvality a má již početné
potomstvo. PH Irsko (12/2017): Terminal index 129,
hmotnost carcassu 122, osvalení 126, skelet 126. PH
UK (10/2017): 200 denní růst 121, 400 denní růst
122, osvalení 122, mléčnost 105. Býk je určen na
inseminaci krav.

AMPERTAINE GIGOLO (AMPERTAINE COMANDER x RONICK GAINS)

960,- Kč

Gigolo je býk, který v sobě téměř ideálně spojuje
vynikající exteriér, plemenné hodnoty i famózní
původ. Jeho majitelem je anglicko-holandský
syndikát, má spočteny PH v Anglii i v Irsku a patří ke
špičce v osvalení a v růstu. V původu je fixován velmi
dobrý temperament a mateřské vlastnosti. Gigolo
nás zaujal i na základě své vlastní užitkovosti, kdy ve
400 dnech vážil úctyhodných 759 kg. Jedná se o
býka, který vyniká svou šířkou, délkou těla a
kapacitou při skvělém osvalení, aniž by ztratil svou
eleganci a styl. To vše završují velice korektní
končetiny. PH Irsko (12/2017): Terminal index 140,
hmotnost carcasu 107, osvalení 116, skelet 122. PH
UK (10/2017): 200 denní růst 121, 400 denní růst
124, osvalení 128, mléčnost 134, ovladatelnost 119.
Býk je vhodný na krávy.

ZIEZERO V (P. ZAMBUKA P x DISCO V)

380,- Kč
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Býk Ziezero pochází ze známé limousinské farmy
pana Klemma v Německu. Jeho matka Floki měla na
této farmě nejlepší hodnocení exteriéru 8/9/8. Její
exteriér koresponduje s celkovými plem. hodnotami:
pro RZF 111, maternální PH 107 a osvalení 107.
Otec Zambuka je nepříbuzný býk, který by měl být
zárukou dobrého telení.

JOST Pp (JASPER Pp x COGNOS Pp)

750,- Kč
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Heterozygotně bezrohý býk, nepříbuzný na českou
populaci. Jost je velmi vyvážený býk smíšeného typu
s velmi lehkými porody. Jeho telata se rodí malá, ale
velice životaschopná. Jednoduchost porodu je jedno
z kritérií, které považujeme za nezbytné. Jostovo
potomstvo je velmi homogenní s velmi dobrou
šířkou zádě a dobrým osvalením. PH Francie
(10/2017): TELENÍ 113, RŮST 94, OSVALENÍ 100,
RÁMEC 87, ISEVR 100, IVMAT 94

pro kompletní nabídku pište nebo volejte  Káčer 602395825, Kopáčková 602395828,
WWW.JCHOVATEL.CZ
Mejdrech 725502098

