Nabídka ID MASNÝ SIMENTÁL na rok 2021
Vážení chovatelé, připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších býků nabízených
v inseminačních dávkách.
Všechny novinky Vám zašleme na vyžádání nebo jsou na našem webu www.jchovatel.cz.

NOVINKY ROKU 2021
EROTIC LEŽNICKÝ PP (SNEUMGAARD IMPERATOR PP x ZENTRUM VODŇANSKÝ P)
Pro letošní rok jsme vybírali novinky
z býků homozygotně bezrohých. Erotic
je vynikajícím úspěchem české
genetiky. Jeho otec legendární
Imperátor má českého otce z chovu p.
Koláře a otec matky je také českým
býkem. Jde o ideální mix české a
anglické genetiky v homozygotním
provedení.
Matka Erotica Karla PP je dle
plemenných hodnot nejlepší plemenicí
ve stádě rodiny Chlupáčků – přímý
efekt 121, maternál 125, 114 osvalení,
114 užitkový typ.
Otec Imperátor je mezinárodním
otcem býků. Excelentní produkční býk
na jalovice, „*****“ hvězd v terminálním i maternálním indexu. Erotic sám má dle českých PH predikci pro snadné
telení, excelentní růst (130) při solidním maternálu (105). Výborný rámec i exterier celkově. Vlastní hmotnost v 210
dnech 411 kg. Co dodat – barva, telení, růst, maternál, exterier a homozygot.

ELVIS Z ČERNÉ VODY PP (CELTIC COMET P x URBAN PP)
Elvis je synem nastupující hvězdy irské
genetiky býka Celtic Comet P (jeho ID
jsou pro nadcházející sezonu
k dispozici). Comet má v Irsku 119 za
osvalení, 121 za rámec a TOP výsledky
v hmotnosti karkasu a jeho utváření.
Jeho letošní telata v ČR budou patřit
do TOPu. Jeho matka Ája má super
funkční exterier, při TOP plemenných
hodnotách za růst (123) a maternál
116.
Elvis měl 269 kg v 120 dnech, 414 kg
v 210 dnech a při ZV 80 bodů za
exterier. Předností může být i světlý
pigment. U Elvise vydíme obrovský
potenciál v kapacitě, osvalení a
celkové mohutnosti býka. V kombinaci se solidním mlékem by mohl být ideálním otcem další generace matek.
Super otec, velmi dobrá rodina, růstový potenciál a homozygotní bezrohost.
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VINGEGAARD LUCKY LUKE ET P

( Clonagh Tiger Gallant x Celtic Rock)
Lucky Luke je impozantní býk importovaný
do ČR z Dánska. Bohužel se zřejmě jedná o
jedno z posledních zvířat z fenomenálního
chovu pana Huga Pedersena, které je
zařazeno do inseminačního programu. Býk
má v podstatě anglické pedigree, v pozici
otce je Clonagh Tiger Galant (osvalení Irsko
137) a matka je jedna z nejlepších krav,
která kdy působila ve stádě p. Pedersena Vingegaard Epoke ET P (index exterieru
138, mléko 105) dcera Celtic Rocka. Podle
plemenných hodnot v zemi původu má
Lucky Luke velmi vysoký S-index 120, Index
produkce 122, Index exteriéru 138 – při
osvalení 139. I přes to, že jde o syna Tigera
je Luke rámcové zvíře.
Luke je vhodný na krávy jako typový býk.

Očekáváme velmi výrazné, dobře rostoucí potomstvo.

Clonagh Tiger Gallant – otec

( Slievenagh Fantastic x Klitgárdens Emil P)
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LYKKE NELSON P

Celtic Rock – otec matky
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Nelson je mladý býk z přední Dánské farmy LYKKE,
který nám byl nabídnut (podobně jako LeMans a
Iceman) pod podmínkou, že od něj budeme vyrábět
inseminační dávky a určitý počet se vyveze zpět do
Dánska. Nelson má velmi zajímavý původ. Otcem je
irský býk S. Fantastic . Býk na jalovice s vynikajícím
maternálem.
Matka, Lykke Lavinia je dcerou K. Emila. Lavinia patří
k nejlepším kravám na farmě, její S index je 120 a index
produkce 115. Lykke Nelson je plavý býk s vynikající
užitkovostí. Ve 210 dnech vážil 404 kg, roční váha 741
kg. Při ZV byl hodnocen excelentními 84 body za
exteriér. Známkou 9 byl hodnocen jeho užitkový typ.
Vzhledem k tomu, že býk dosud nemá plemenné
hodnoty v ČR, uvádíme data spočítaná v Dánsku.
S index: 118, exteriér: 123, růst 111, telení 110,
mléčnost 108.

DOPORUČENÍ BÝCI VHODNÍ NA JALOVICE
ZMS 950 DRAGON Z ČERNÉ VODY P (Záruka PP x Sovák P)
Býk z chovu p. Nátra, jehož otcem je Záruka z Ležnice, syn
dánského Lykke Anderse, kterého jsme dovezli z Dánska.
Otec má extrémně snadné telení, které potvrdil i v křížení –
index 112. Dragon sám má predikci telení 122.
Býk byl odchován na OPB Kamenná, jeho životní přírůstek byl
1 746 g/den. Dragon je vyvážené, kapacitní a velmi dobře
osvalené zvíře, k jeho přednostem patří i výborná chodivost a
temperament.
Matka Dragona Aneta Polfin je velmi typová kráva – exteriér
nad 110, s velmi dobrým růstovým potenciálem PH 113.
Dragon P byl hodnocen 79 body, za růst 135, v exteriéru 112
kapacita, 113 osvalení a 114 užitkový typ.

ZMS 866 WIPP PP (Wechsel PP x Lord P)
Wipp PP je býk, kterého jsme importovali v roce 2018 pro
konkrétního chovatele. Na základě velmi dobrých výsledků
jsme se rozhodli jej zařadit do naší oficiální nabídky. Telata
Wippa se snadno rodí, jejich vlastní užitkovost je u jalovic
384 kg v 210 dnech a 76 bodů za exterier, u býčků 396 kg a
78 bodů (vždy průměr).
Wipp je relativně nepříbuzný, jeho otcem je rakouský býk
Wechsel PP (West PP), otcem matky je německý Lord P. Jeho
vlastní užitkovost je na absolutní špičce – 431 kg v 210 dnech
(přepočet) a 673 kg v roce. Dle plemenných hodnot jde o 9
nejlepšího rakouského býka pro souhrnný masný index - s
hodnotou 124. (119 růst, 120 osvalení) . Jeho telata jsou
středního rámce, velmi dobře rostou a jsou výborně
osvalená. Dcery mají velmi dobře utvářenou pánev.
Předpokládáme i solidní mléčnost. Býk sám je plášťově světlý. Wippa doporučujem pro jeho relativní nepříbuznost,
homozygotnost, snadné telení a pro jeho výbornou užitkovost.

ZMS 646 BARON LEŽNICKÝ PP (S.Amir P x Steinadler PP)
BARON je homozygotně bezrohý býk pocházející z rodiny i
linie se snadným telením.
Baron má již téměř 40 telat po celé ČR. Jeho PH pro telení je
120. Ale PH pro růst je přitom 116 a pro maternální efekty
dokonce 122 (odhad).
Vlastní užitkovost (362 kg při odstavu) je základem
výborného růstového potenciálu. Jeho matka je
nadprůměrná mléčná kráva po Steinadlerovi.
Baron je komplexní býk s převahou maternálu, který vyniká v
kapacitách a osvalení plece a hřbetu. Telata se rodí malá, jsou
ihned po narození velmi životaschopná, a velmi dobře rostou.
Jde o univerzálního býka na produkci 100 % bezrohých telat,
vhodného na jalovice, který produkuje velmi homogenní
potomstvo.
V naší nabídce je celkem 11 inseminačních býků vhodných na jalovice. Jejich kompletní seznam včetně komentářů buď zašleme
nebo je na našich www stránkách. Sestavíme připařovací plán či poradíme – osobně i po telefonu. Návoz dávek do týdne
přímo k vám na farmu nebo inseminačnímu technikovi.

DOPORUČENÍ BÝCI VHODNÍ NA KRÁVY
ISI 026 DRAGOUN MĚCHOLUPSKÝ P (K.F.Dragoon x Ogar P)
DRAGOUN z chovu Měcholupské a.s., je
býkem, který dle nás posune z hlediska
osvalení a kapacit plemeno masný simentál
v ČR na vyšší level.
Syn legendárního KILBRIDE FARM DRAGOONa
(osvalení 139 v IRSKU) z extrémně mléčné
MILOS STAR (otec Ogar Ležnický) je TOPem
naší nabídky.
Matka má za maternál PH 116. Při solidním
exterieru i růstu – osobně ji hodnotím jako
nejkomplexnější dceru po Ogarovi.

DRAGOUN sám předčí své vrstevník v kapacitách, osvalení i růstové
schopnosti. 740 kg v roce, 396 kg v 210 dnech, 85 bodů za exteriér. Obrovským
bonusem jsou korektní končetiny. Foto syn (nahoře) a otec (vpravo).

ZMS 407 ALIS LEŽNICKÝ PP (Umbro P x Koko P)
Alis je homozygotně bezrohý plavý býk s excelentním
exteriérem i plemennými hodnotami. Narodil se na farmě
Chlupáčků jako syn Umbra jednoho z nejlepších českých býků
v přirozené plemenitbě. Matkou je německá kráva Elis (po
otci Koko P) s nadprůměrným růstem a svými maternálními
vlastnosti patří do TOP 3% českých simentálských krav.
Alis je výrazným býkem pro zlepšení růstového potenciálu
Vašeho stáda – index 136. Přitom jsou dcery velmi mléčné –
o 8 bodů v plemenné
hodnotě nad průměrem
populace.
Osobně si na Alisovi cením
velmi vyrovnaného a super
kapacitního potomstva.
Samozřejmostí jsou výborné
končetiny. Na fotografii je jeho matka Elis.

ZMS 264 L. LE MANS PP (L.Basse P x L.
August PP)
LeMans je rekordman v roční hmotnosti s 855 kg (v 210
dnech 434 kg). Je to býk na krávy – plavý homozygot. Jeho
telata extrémně rostou co do hmotnosti. Je pro ně typický
větší rámec a jsou pozdnější. Ideální pro další generaci dcer.
V ČR zatím nemá otelené dcery – ale v Dánsku má spočtenou
mléčnost 102.
LeMans je vhodný pro inseminaci krav (klidně i rohatých) u
kterých chceme zlepšit rámec a délku těla.
Dcery L LeManse mají PH pro růst 122 (na 30 ks) a průměr
exterieru 110.

ANGLICKÁ GENETIKA – NOVINKY
ISI 206 Auroch Ace (H CHAMPION x R KING)
Ace se jako mladý býk prodal na aukci Tullamore za 11000
eur. Od té doby má v Anglii 125 telat a v Irsku se v tomto
roce rodí první telata.
Ace má snadné telení, a i když Angličané nepopisuji exteriér
v lineárním hodnocení, jedná se o velmi dobře osvalené zvíře
s vysokou hmotností karkasu. To potvrzují PH pro exterier
v Irsku : osvalení 130, rámec 117 a končetiny 111.
V růstu je Ace ve všech populacích nadprůměrný. Jeho
vysokou devizou je schopnost produkovat výstavní
potomstvo v excelentním typu.
Matka Misty-Jade je dárkyní E. Otcem je velmi známý
Hillcrest Champion.
Očekávejte velmi typové potomstvo. Ace je u nás extrémně
vhodný na homozygotně bezrohé jalovice i krávy.

ISI 205 Bosahan Dynamo 12 R (S Armada 09 x KILBRIDE FARM NEWRY)
Dynamo je býk, který se v roce 2014 prodal v aukci za 9600
liber. Opět Vám přinášíme TOP genetiku. Dynamo má v UK
44 telat v 6 stádech, první telata v Irsku se rodí.
Potomstvo má za sebou již
významné úspěchy: dcera
Melody se stala rezervní
šampionkou jalovic na Agri
Expo Uk 2016. Syn Gallant
se vydražil za 15000 liber.

I přes výrazné výstavní
uspěchy a TOP exterier je
Dynamo silný i
v mléčnosti – v UK i Irsku patří do TOP 10 % populace. Dynamo je vhodný spíše na krávy,
jeho jalovice mají vynikající pánev a jsou to velké a mohutné krávy se solidním osvalením.
Dynamo je vhodný na homozygotně bezrohé krávy pro zlepšení typu a mléčnosti.

DOPORUČENÍ
V naší nabídce ID je celkem 23 býků – jsme schopni kvalifikovaně sestavit připařovací plán dle konkrétních požadavků každého
chovatele.
Navštivte naše stránky nebo napište mail. Sledujte nás facebook profil.

http://www.jchovatel.cz/masny-skot

