Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2018
Vážení chovatelé plemene aberdeen angus, připravili jsme pro Vás výběr
nejzajímavějších inseminačních dávek býků. V naší nabídce jsou minimálně 4 novinky.
Kompletní nabídku Vám zašleme na vyžádání nebo je na našem webu www.jchovatel.cz.

BÝCI NA JALOVICE
LILEY RED DESIGNER R201 (l. Kougar H897 x Bakkens Stryker)

cena 940 Kč

Novinka v nabídce, velmi typový býk na jalovice. Matka
Bakkens Red Dallas byla do Irska importována a je v
programu výroby ET (má v UK již 6 telat). Je to velmi
líbivá kráva s impozantním typem a velmi kvalitním
vemenem. Otec Kougar je výrazně osvalený černý
býk,má za sebou i výstavní úspěchy (šampion
Northumberland Show). Je používán i v Irsku s PH pro
osvalení 115 a rámec 106. Dcery jsou nadprůměrně
mléčné. Designer je jeho jediný červený syn.
Býk je pro českou populaci nepříbuzný a zejména
vzhledem k jeho typu a osvalení do něj jsou vkládány
v UK, Irsku a nyní i u nás velké naděje. V UK je zařazen
v programu Semen Royalty a chovatel za každé jeho
tele zapsané do plemenné knihy platí právě plemenné
knize částku cca 725 Kč.
Foto níže : otec, matka a DESIGNER při pohledu
zezadu.

CORAL RED Z BŘINKOVA ( Red Piper

x Suharto Red)

cena 390 Kč
Coral je nový býk, kterého jsme vybrali pro inseminaci
z chovu p. Chládka.
Důvodů bylo několik – matka Viki Red z Břinkova je
excelentně mléčná kráva s velmi vyrovnaným
exteriérem. Její původ sahá až na legendárního Blazera.
Otec NIGHTINGALE RED PIPER je doposud jedním
z nejlepších red AA býků v UK pro růst, telení dcer a
osvalení a Coral je jeho první syn v inseminaci v ČR.
Coral sám vyniká růstovou schopností – v 210 dnech
370 kg a v roce 616 kg. Zaujal nás i velmi vyrovnaný
exterier hodnocený celkem 73 body (což při bonitaci ve
13 měsících považujeme za výborný výsledek).
Očekáváme snadné telení, intenzivní růst při středním
rámci a výborné osvalení. Plusem jsou mléčné dcery.

LANIGEN RED MIKADO

cena 650 Kč

( Deep Canyon x Red Falcon ET)

Mikado je býk, který (kvůli nedostupnosti) nahrazuje
v naší nabídce svého otce Canyona (foto).
Mikado je býk, který v několika oblastech svého velmi
známého otce zastiňuje. Což je také důvod, proč jsme
po jeho genetice sáhli.
Mikado svého otce převyšuje jak v přímém efektu, tak
ale zejména v maternálních efektech. Dcery jsou
výrazně mléčnější a i jejich telení by mělo být snadnější
než telení dcer Canyona.
V růstových ukazatelích jsou oba býci vyrovnaní
(Mikado je mírně lepší v růstu), ale rozdíl je v exterieru,
kdy potomstvo Mikada je o něco více v maternálním
typu. Na druhou stranu má výrazně lepší končetiny
(které byli jedinou Canyonovou slabší stránkou).
Očekáváme, že Mikado naváže na dobré jméno svého
otce.

MELVIEW GORDON

cena 640 Kč

(SS Objektive x Circle)

Gordon je býk, který je vhodný na inseminaci jalovic,
přitom jeho dcery se velmi snadno telí.
Je na úrovni růstu
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JALOVICE

BIO RED ZE STVOLÍNEK

TO P 1 0 %

I maternálních efektů

cena 350 Kč

(LCHMNSharpshooter x Tarik red)

Býk vhodný na jalovice s vynikající růstovou schopností
a dobrou mléčností. Poslední možný potomek
Scharpshootera v ČR.
Kapacitní, excelentně osvalený býk. 2.místo na NVHZ
2017. 344 kg v 210 dnech, 72 bodů za exterier a
bezprecedentní plemenné hodnoty pro tento znak.
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TOFTS PRONDOR H278

cena 540 Kč

(Rawburn Windsor x Rawburn Roxburghe)

TOP býk na jalovice. Přitom dcery se telí velmi snadno.
Býk, který vyniká růstovou schopností zejména v 200
a 400 dnech. Dcery jsou velmi mléčné krávy středního
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MEWIL UNIVERSAL
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(Redfaktor Tegro x Jožka)

cena 490 Kč
Excelentní výstavní býk, šampion pro růst v ČR, otec
mléčných dcer a legenda anguského české chovu.
Pochází z chovu ing. Vráblíka a působí v chovu rodiny
Zítkovi. Absolutní špička naší "černé" nabídky. Vhodný
na jalovice.
Impozantní rámec a kapacita v kombinaci s osvalením a
super končetinami.
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GEAR BLUE MOON

cena 490 Kč

(El Tigre x Archir)

Za špičkovou cenu, kterou jsme dosáhli jen díky
osobním kontaktům s Markem Pilcherem, nabízíme
býka se snadným telením, v TOP 5% populace v růstu.
Mléčné dcery.
P H U K le de n 2 0 1 8
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TO P 1 0 %

CONDOR POLFIN

cena 320 Kč

(Gordon x Telus red)

Snadné telení, nadprůměrný růst. Přírůstek v testu 2,2
kg. Kvalitní končetiny. Syn M.Gordona
Nadprůměrné osvalení a kapacita. Větší tělesný rámec.
Condor Polfin je excelentní typař, který byl hodnocen
75 body za exterier a jeho plemenná hodnota ve všech
ukazatelích exterieru je vysoce nadprůměrná.
Očekávejte snadno se rodící telata s fenomenálním
růstem, velkým rámcem a vysoce nadprůměrným
osvalením.

RŮST

FORDEL MINNESOTA PRIME

OSVALENÍ RÁMEC

cena 1150 Kč

(Sydgen x S A V Madame Prime)

Velmi dobré telení, výborný růst a excelentně
nadprůměrná mléčnost. Matka i otec původem z
USA.Působí na
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snadným
mléčnost
telením.
obvod šourku
TO P 30 %
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RAWBURN FAST BALL

TO P 10 %
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plocha MLD
protučnění
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I přímých efektů
I maternálních efektů

cena 1090 Kč

(R.Dublin x R.Flower)

Komplexní býk se snadným telením a v TOP 1%
populace v růstu 400 a 600 dní. Dcery vynikají vysokou
mléčností. Velký tělesný rámec, nadprůměrné
osvalení. Výstavní typ.
P H UK le de n 2 0 1 8
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TO P 10 %

RAWBURN JAGGER ERIC

(R.Boss Hog x R.Transformer(USA))

cena 1050 Kč

Komplexní býk se snadným telením a v TOP 1%. Býk v
TOP 10%UK populace z hlediska růstu. Velmi mléčné
dcery, většího rámce vhodné pro tvorbu nové
populace.
P H UK le de n 2 0 1 8
Jagger Eric je
telení
býkem bez slabin,
telení dcer
délka březosti
s perfektní
hmotnost telat
reprodukcí,
hmotnost 200 dnů
hmotnost 400 dnů
vyrovnaným
hmotnost 600 dnů
růstem a mlékem.
velikost dcer
TO P 30 %

TELENÍ RŮST
MLÉKO
OSVALENÍ

AKIM RED ZE STVOLÍNEK

(Tarik x Like a Rock )

TO P 10 %

mléčnost
obvod šourku
hmotnost carkasu
plocha MLD
protučnění
výtěžnost
mramorování
I přímých efektů
I maternálních efektů

cena 300 Kč
Akim je jedním z prvních inseminačních býků rodiny
Hromasů v naší nabídce. Krásný 74 bodový býk, který
vyniká zejména exteriérem. Při středním rámci je
nádherně hluboký a výborně osvalený.
Růstově je mírně nadprůměrný jak v přímém, ale i
v maternálním efektu. Na 2.místo si sáhl na NVHZ
2015.
Doporučujeme pro zlepšení osvalení, ale zejména
kapacit u velkých rámcových zvířat.

ZDENDA AFM

(Redfaktor x Logik AFM)

cena 250 Kč
Obrovskou předností Zdendy je jeho enormní růstový
potenciál. V 210 dnech měl 351 kg a v roce 598 kg.
73 bodů ze exterier a vyrovnané plemenné hodnoty
pro tento znak pak jen podtrhují jeho kvality.
Zdenda má po svém otci a dědovi red faktor.
Doporučujeme jej na krávy s cílem produkovat růstově
vysoce nadprůměrná zvířata.

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

