Katalog býků
pro křížení s dojenými plemeny

Vážení chovatelé,
dovolujeme si Vám představit katalog býků pro křížení s
dojenými plemeny.

Využití býků s dvojím osvalením do křížení s dojenými
plemeny se v dnešní době jeví jako vhodnou alternativou ke
šlechtění na mléčnou užitkovost - využití “nezájmových”
mléčných krav k produkci zástavových telat s konzistentním
přírůstkem a výrazným osvalením.

Do křížení Vám nabízíme býky plemen charolais a
dánské modré (obdoba belgického modrého) se snadným
telením a rychlým růstem, a to jak semeno konvenční, tak
semeno sexované na býčky.
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Křížení s dojenými plemeny
využití býků s dvojím osvalením
plemen charolais a dánské modré
Cíle programu křížení:
produkce telat určených do výkrmu
❏ snadné telení
❏ výrazné osvalení
❏ jemná kostra

Kříženci
s masným plemenem:
❏
❏
❏
❏

vyšší denní přírůstek
výraznější osvalení
vyšší zmasilost
možnost
výkrmu
do
vyšších
porážkových
hmotností

➔

lepší zhodnocení zástavu
i vykrmeného skotu
vyšší hmotnost JUT
lepší zatřídění

➔
➔

Křížení s dojenými plemeny
využití býků s dvojím osvalením
plemene charolais
Býci z programu Muscularité précoce - tzv. Rané Osvalení

❏

křížení holštýna a montbeliarda s býky plemene charolais

❏

dlouhodobá selekce speciálně pro křížení s dojenými plemeny
❏

genomické markery
❏

snadné telení, jemnost kostry, růst, osvalení,
uniformita barvy, světlost barvy

CH x holštýn
●
188 tisíc telat
●
44,3 kg porodní hmotnost

Průměrná délka březosti - 278 dní

❏
CH x montbeliarde
●
357 tisíc telat
●
43,4 kg porodní hmotnost
kondice porodů - více než 92 % bez pomoci
* hmotnosti i další ukazatele jsou průměr obojího pohlaví

krávy zpět do laktace o 4-5 dní dříve
❏

oproti

průměru

v

holštýnských

stádech ve Francii
❏

při průměrné produkci 32 kg mléka/ks
❏

plus 50 € na laktaci a kus

DESTIN ZTI 716
*2.11.2008

Tozeur x Iphis

mh/mh

Býk DESTIN je pozitivně prověřen na
snadné telení na kravách a jalovicích dojených
plemen (ve Francii má narozeno více než 3 tisíce
potomků). Telata jsou velice vyrovnaná, díky
jemné kostře se snadno rodí a následně velice
rychle rostou.

ICRCvbf - syntetický index kombinující věk
při porážce a hmotnost JUT
CONFvbf - složení JUT
COULvbf - zbarvení masa
IABvbf - celkový index (kombinace výše
uvedených vlastností)

DESTIN byl testován i zde v ČR, bez
problémů je použitelný na jalovice (PH pro
průběh porodu = 106), telata vynikají především
výrazným osvalením.

vhodný na jalovice

DOLCE ZTI 916
*21.8.2008

Ucello x Riton

mh/+

Býk DOLCE je pro křížení s dojenými
plemeny všestranně využitelným býkem - je
vhodný i na jalovice, produkuje velice dobře
osvalená telata světlé, jednotné barvy. Ve Francii
má narozeno již více než 5 tisíc telat.

ICRCvbf - syntetický index kombinující věk
při porážce a hmotnost JUT
CONFvbf - složení JUT
COULvbf - zbarvení masa
IABvbf - celkový index (kombinace výše
uvedených vlastností)

DOLCE byl testován i zde v ČR, kde na
stádech simentálských i holštýnských prokázal
velice snadné telení, drobná, vitální telata a
vynikající přírůstek ve všech fázích růstu i ve
výkrmu.

vhodný na jalovice

GOLDEN ZBM 426
*2.11.2011

Umba x Marquis Du Molina

Býk GOLDEN je nabízen pro
křížení s dojenými plemeny především z
důvodu snadného telení (plemenná
hodnota = 122), kdy více než 96 % porodů
u krav a více než 93 % porodů u jalovic,
bylo
naprosto
bezproblémových
(narozeno má desetisíce telat).
Býk sám byl velmi dobře hodnocen
při lineárním popisu především za
osvalení (89), ale i celkově za rámec,
kapacity a velikost těla (85).

vhodný na jalovice

GOLDEN předává svým potomkům
především dobré osvalení, vyrovnaný růst a
jatečné vlastnosti.

FAUST ICH 449
*29.9.2010

Ucello x Iphis

mh/mh

Býk
FAUST
byl
do
programu křížení s dojenými
plemeny zařazen na základě
genotypu
(genotyp
dvojího
osvalení mh/mh). Má vynikající
genomické hodnocení co do
porodní
hmotnosti,
kondice
porodu a jemnosti kostry, což ho
předurčuje ke snadnému telení a
všestrannému využití (ve Francii
má narozeno více než 3800 telat).

ICRCvbf - syntetický index kombinující věk při
porážce a hmotnost JUT
CONFvbf - složení JUT
COULvbf - zbarvení masa
IABvbf - celkový index (kombinace výše
uvedených vlastností)

vhodný na jalovice

pouze sexovaný na býky

JUPITER ZBM 422
*2.11.2011

Umba x Marquis Du Molina

Býk JUPITER byl vybrán do
krížení s dojenými plemeny na základě
výboného osvalení (hodnocen 88 body)
a velice korektních končetin (84). Býk
sám má velmi jemnou kostru, což
přináší velkou výhodu při telení - na
základě výsledků více než 8 tisíc
narozených telat má plemennou
hodnotu pro porod 106.

vhodný na jalovice

JUPITER je velmi vyrovnaným býkem, který
na své potomstvo přenáší nadprůměrné osvalení,
jatečné vlastnosti a vysoký růst.

pouze sexovaný na býky

