Nabídka ID CHAROLAIS na rok 2018
Vážení chovatelé plemene Charolais. Připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších
inseminačních dávek býků. V naší nabídce jsou minimálně 3 novinky.Kompletní nabídku
Vám zašleme na vyžádání nebo je na našem webu www.jchovatel.cz.

BÝCI NA JALOVICE – FRANCIE
ICH 073 VOSGIEN VF (Orient x Illimite)

cena 590 Kč
Býk s velmi dobrým telením, který má již
bezproblémově narozeno několik desítek telat v ČR.
TOP býk nabídky francouzské plemenné knihy.
Telata výborně osvalená, při středním rámci a velmi
dobrých kapacitách. Ve Francii oteleno přes 150 dcer,
které jsou nadprůměrně mléčné. Potomstvo
s korektními končetinami.
Vosgien VF je nepříbuzný na populaci v ČR. Typově jde
o typického francouzského býka typu MIX, který vyniká
dobrými indexy. Jeho otec i děda jsou úspěšní výstavní
býci.

Telení 109
ISEVR 112
Končetiny =

MALAKOFF (Chic RVS x Romeo RVS)

Osvalení 109
IVMAT 112
cena 720 Kč

Malakoff i přesto, že je mladý býk má za sebou již řadu
úspěchů. Byl výjimečný již při odstavu a to jak vlastní
hmotností – 448 kg, tak i exteriérem, kde byl hodnocen
87 body za osvalení a 96 body za rámec. Následovala
účast na několika výstavách – korunovaná vítězstvím ve
své kategorii na SIMAGENĚ 2017.
Takto výrazný býk byl zařazen do inseminačního
programu a genomicky testován s famózním
výsledkem. Proto Vám jej přinášíme v naší nabídce.
Jeho první telata se rodí drobná, zcela bez problémů a
potvrzují tak špičkové kvality svých rodičů.

MUST PP (Indou PP x Flambeau)

PP

Telení 104
ISEVR 117 (růst 110, osvalení 106, rámec 114)
IVMAT 114 (mléčnost 102, telení dcer 105)
cena 590 Kč
Kdo hledá býka na jalovice z velmi dobrým telením,
v kombinaci se špičkovými maternálními vlastnostmi a
homozygotní bezrohostí, tak ten sáhne po býkovi
MUST PP. Oba rodiče tohoto býka mají velmi snadné
telení, navíc matka Illusion je kráva s nejvyšším
stupněm kvalifikace RR4S – kráva z mléčností 110 a
IVMATem 109. Matka vyniká excelentně utvářeným
vemenem s širokou základnou a velmi dobře
utvářenými struky, které jsou ideálně rozmístěné.
Genomické plemenné hodnoty tohoto býka potvrzují
přesně to pro co byl „stvořen“.

Telení 104
ISEVR 106
IVMAT 110 (mléčnost 109, telení dcer 104)

BÝCI NA JALOVICE – FRANCIE – POKRAČOVÁNÍ
ZIT 827 CHIC (Utrillo Mic x Igloo.Mic)

cena 680 Kč
První ročník telat v ČR plně potvrdil dobré vlastnosti
tohoto býka – snadné telení, rámcová a dobře rostoucí
telata. Chicovi přibylo ve Francii za rok více než 500
telat a jen potvrzuje co jsme predikovali.
Dcery jsou velmi klidné plemenice, velkého rámce,
velmi funkční s dobrou mléčností a průměrným
osvalením. Chic je nepříbuzný na ČR populaci, typově
jde o býka typu elevage, na jehož dcery je možno díky
rámci a solidním končetinám používat býky typu mix
nebo viande.

Telení 111
ISEVR 111

ZIT 829 JAPON SC (Glaieul x Cacao)

Pp

Rámec 118
IVMAT 108
cena 890 Kč

Japon již má desítky telat v ČR. Je potvrzeno snadné
telení. I PH ve Francii plně potvrzují predikci – TOP
exteriérová zvířata s výrazným utvářením kýty.
Japon se stal nositelem ocenění 1er Prix à Moulins en
2014.
Telata Japona se velmi dobře telí, mají extrémně
korektní končetiny. Predikce je velmi dobrá i pro
maternální kvality jak v telení dcer, tak v mléčnosti.
Potomstvo je velmi homogenní.
I u tradičních chovatelů je tento býk velmi žádaným
otcem na jalovice. Sám Japon měl při odstavu 372 kg.

Telení 108
ISEVR 111
Končetiny +++

Osvalení 114
Rámec 103

BÝCI NA ROZVINUTÉ JALOVICE – FRANCIE
MYLOVE (Juke Box x Pinay)

cena 640 Kč
Velkou předností býka MYLOVE je osvalení – z tohoto
důvodu je velmi oblíbený ve Francii na jalovice
chovného typu. Jeho rodina i linie se vyznačuje
snadným telením. Býka jsme zařadili do nabídky po
konzultacích se Simonem Perrotem jako velmi
vhodného pro českou populaci právě pro zlepšení
osvalení zádě, ale i plece a hřbetu. Pro tyto ukazatele
jde o asi nejlepšího býka v české nabídce.
Matka i matka otce jsou kvalifikovány RR4S a mají
vysoké maternální efekty.
Jde o komplexního býka pro zlepšení osvalení.

Telení 99
ISEVR 127 (osvalení 127, růst 122)
IVMAT 124 (mléko 101)
pro kompletní nabídku pište nebo volejte  Káčer 602395825, Kopáčková 602395828,
WWW.JCHOVATEL.CZ
Mejdrech 725502098

