Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2021
Vážení chovatelé plemene aberdeen angus,
I pro rok 2021 pro Vás hledáme TOP býky pro inseminaci Vašich krav a jalovic.
Kompletní nabídku již brzy dostanete mailem a bude i na našich stránkách. Z českých
novinek jde o býky, které krátce představíme.

FOLK RED ZE STVOLÍNEK (NIGHTINGALE RED PIPER H446 x TARIK RED ET)
Folk je býkem, který vážil 331
kg v 210 dnech a v testu
dosáhl přírůstku 2083 gramů,
býk vynikajícího tělesného
rámce s TOP osvalením. Jeho
plocha MLD zjištěná měřením
odpovídá indexu 127. PH pro
osvalení je 120. Otcem je
TOP inseminační RED Piper
(index osvalení Irsko 115) ,
matka (dcera Tarik Reda –
121 maternální plemenné
hodnoty dle Interbeef) je
excelentně mléčná kráva (PH
maternál 112) s výborným
růstem i osvalením.
Folk je vynikající kombinací osvalení a maternálních kvalit.

FENIČ Z PĚČÍNA (BIVOJ RED Z JAKUBOVIC x VERDI RED Z PĚČÍNA)
Fenič je býk s RED faktorem,
měl v 210 dnech 379 kg. Je
středního tělesného rámce,
vynikajícího osvalení a TOP
růstu. Plocha MLD je
indexově 110, PH pro
osvalení 120 a pro růst 127.
Má predikci pro snadné
telení. Otec Bivoj pochází
z výstavní linie je Národním
vítězem 2017, 2 místo obsadil
na Angus show 2016 (jeho
otec Vesuvius je
trojnásobným Národním
vítězem 2013,2014 a 2016,
šamionem Angus show 2014).
Matka je velmi vyrovnané zvíře středního rámce a vynikajícího osvalení. Fenič j naším typem pro zlepšení
osvalení u rámcových krav. Také by jeho potomstvo mohlo mít výstavní ambice.
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MEWIL RED FOXTROT 25H WT/WT
(BOND RED ZE STVOLÍNEK x RED DMM BRYLOR THUMP 2T)
Foxtrot je absolutně
komplexní zvíře vhodné pro
inseminaci krav. Růst
plemenná hodnota 139,
užitkový typ 124, mléčnost
104 a rámec 122. Fox mel 398
kg v 210 dnech, 1866 gramů
denně v testu. Otec
legendární Bond (body za
exterier 88) se nemusí za
svého syna stydět. Matka Red
Quen je komplexní kráva s PH
pro přímý i maternální efekt
114 s TOP exteriérem – PH
pro užitkový typ 112.
Fox je vhodný jako
zlepšovatel růstové schopnosti, rámce a je ve vynikajícím užitkovém typu.

ESKA RED POLFIN (HW RED FEAR R588 x TELUS RED)
Býk s enormní růstovou
schopností (439 kg v 210
dnech a 734 v roce) .
Vynikající hloubka a rámec.
Normální telení. Od telete
extrémní exterier. Vynikající
původ – otec importovaný
býk z farmy HW (William
Mclaren) po Grand Slam. V ČR
77 bodů za exterier. Matka
z vynikající rodiny –
prababička ET z USA. Výborný
růst i maternální efekty (115 a
117). Matka na 4 teleti.
Výborný exterier vše 113 a
víc. Komplexní kráva.
Doporučuji na rámcové
jalovice a krávy, zlepšení růstu a rámce. Bude mít velmi vhodné dcery do chovu.
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EKO Z CHODČE (BIO RED ZE STVOLÍNEK x VULKÁN Z PĚČÍNA)
Syn jednoho z našich nej
býků Bio Reda . Velmi
vyrovnaný a harmonický
býk.Matkou je špičková
kráva po Vulkánovi z
Pěčína na druhém teleti.
Maternální efekty 127
(TOP 10 % populace) ,
přímé efekty 116. Eko z
Chodče měl při
základním výběru 72
bodů, velmi dobrá
predikce telení, super
růst (364 kg v 210
dnech) plemenná
hodnota 124. Po matce
zdědil vysoký maternální
efekt 111. Je to excelentní typař s plemennou hodnotou pro VŠECHNY ukazatele nad 115.

Nabídka ID ABERDEEN ANGUS na rok 2021
V našem ceníku je celkem cca 15 importovaných býků a připravujeme i novinky.
Kompletní nabídka je na našich www stránkách, ale za zmínku určitě stojí :

BOVA LORD BONANZA (HF KODIAK 5R X BELVIN MERCEDES)
Velmi dobře známý syn
kanadského býka HF Kodiak
z Hamilton farm a matky Lady
Blossom. Bonanza je velmi
dobře osvalený, dlouhý býk, s
dobrými končetinami a dobrou
povahou. Má nadprůměrné
hodnoty pro růst ve 200, 400 a
600 dnech. Je vhodný k použití
na krávy nebo dobře vyvinuté
jalovice. Zajímavostí
jistě je, že má o 10 dní kratší
březost než je průměr
populace. Inseminační
dávky tohoto býka jsou
používány mezinárodně,
proto stojí za zmínku i jeho
hodnocení v Irsku, kde je velmi
dobře hodnoceno osvalení, zejména kýty a dobrá kostra. Co se týče exteriéru, velmi dobře jsou hodnoceny končetiny
a chodivost.
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BARDOLIER (ONEILLS FRONTIERSMAN X ONEILLS EXPEDITION)
Býk pochází z USA (stát Iowa), z
farmy Oneills, která
chová angusy od roku 1951.
Jeho otcem je Frontiersman
(otec SAV Pioneer) a matka
Royal Lady, která je zároveň i
vybraná jako dárkyně embryí (v
roce 2018 byla prodána embrya
od této krávy za 2 200 USD/ks).
Bardolier je: „..nejslibnější,
nejlépe osvalený mladý býk,
kterého kdy choval Jim ONeill..“.
Jedná se opravdu o velmi
impozantní zvíře, i vzhledem k
vlastní užitkovosti.
Porodní hmotnost: 76 liber
(35kg) Hmotnost 205 dní: 982
liber (445 kg)
Hmotnost 365 dní: 1 700 liber
(771 kg) . Bardolier má velmi
snadné telení, telata se rodí
s hmotností 68-74 liber (31-34
kg), ale podle slov majitele, jsou
to nejlépe rostoucí telata ve
stádech po celém světě, spolu s
nejlepším fenotypem. Dcery mají velmi dobrá vemena a nohy a dobrý mateřský pud.

RAWBURN TRIGGER U659 (RAWBURN MAKKA PAKKA R076 X VERMILION PAYWEIGHT J847)
Novinka v naší nabídce (zatím pouze na objednání) . Býk
z legendárního chovu, po otci který je absolutní TOP v populaci
UK pro růst a hmotnost karkasu, s mléčností +32 !!!
Matka Tyra je na 7 teleti po importovaném USA otci, který je
rovněž v absolutním růstovém TOPu.
Trigger sám je býkem s normálním telením, s krátkou dobou
březosti. Ve všech produkčních ukazatelích pak patří do TOP 1 %
populace.

CHEERBROOK PROFIT V138 (RAWBURN JACKSON ERIC P967 X PETER PERSHORE E052)
Opět býk pro konkrétní zájemce. Nepříbuzná linie, mladý
býk, který by měl mít snadné telení a být výrazným
zlepšovatelem osvalení a růstu. Pochází z výstavní rodiny,
jeho matka je dárkyní E a její potomstvo je na trhu velmi
ceněno a prodává se za vysoce nadprůměrné ceny.
Profit má velmi zajímavou kombinaci přímých a
maternálních efektů a mohl by být velmi zajímavým otcem
výstavních zvířat.

