VB NILLE
*11.4.2017

ZBM 479
Hedellyke Mink x Allan F Johan

Nille plemene dánské modré je býk
používaný velmi úspěšně v křížení s dojenými
plemeny.
Jeho plemenné honoty jsou navíc založeny
na sledování více než 62983 narozených telat, v
celkem 773 stádech, jatečné vlastnosti pak už byly
hodnoceny u více než 309 potomků z 100 stád.

sexovaný na býky

vhodný na jalovice

Býk Nille má snadné telení PH 102, a to i na prvotelkách PH 102, vynikající kondici porodů,
opět hodnocenou jak na starších kravách na 2. a dalším teleti PH 104, tak na prvotelkách PH 102.
Nejsilnější stránkou býka NILLE je ale růstová schopnost jeho potomstva - vyniká především
denním přírůstkem PH 119, jatečnými vlastnostmi PH 122 i celkovým růstem PH 123 při zachování
velmi nízké míry protučnění jednotlivých partií.

VB ODD PP
*20.3.2018

ILI 305

Loke av Åbrånet x Figo av Strömvik x Sixten/Långalt

ODD je limousinský býk, který perfektně
potvrdil svoji použitelnost na telení jalovic - má
excelentní indexy pro telení 107, přežitelnost telat
111 a kondice porodu 106, a to jak celkové, tak i
indexy počítané na prvních porodech 107. Tato
čísla jsou navíc založena na sledování více než
2073 narozených telatech, v celkem 340 stádech,
170 potomků ze 48 stád již bylo hodnoceno i na
úroveň jatečných vlastností - jedná se o telata
narozená z křížení s dojenými plemeny.

sexovaný na býky
vhodný na jalovice

Kromě snadného telení je ODD výjimečným býkem i pro raný i maternální růst.
Má vynikající hodnoty pro růst telat ve 200 dnech, a to jak v přímém efektu 120, tak v efektu
maternálním 111, ale i pro růst v 365 dnech v přímém efektu 114, což ho s produkčním indexem 117 a
indexem telení 109, řadí do čelných pozic limousinských býků v severských zemích.

VB CHAPLIN PP
*19.1.2019

ISM 218

GULLI AV STUSTAD P x NILS AV MALTESTORP x ELIT AV HÄLLINGE P

Homozygotně bezrohý
simentálský býk CHAPLIN PP
(tedy všechno jeho potomstvo
bude

bezrohé)

je

mladým

býkem ve stádiu prověřování.

vhodný na jalovice

CHAPLIN PP má aktuálně narozených ve 138 stádech celkem 393 telat, která jsou průběžně
hodnocena z hlediska růstu i dalších vlastností. Tedy především plemenné hodnoty telení 104 a
přežitelnosti telat 106, včetně kondice porodů 105, mají aktuálně už dobrou opakovatelnost a svědčí
o možném použití býka na jalovice.

VB ATTACK RED
*17.2.2019

AAA 979

RED TORONTO AV DAVIDSTORP x RED NOMAD AV STENHAMMER x RED LUFFE AV S

ATTACK RED je red angus vynikajících
předpokladů. Má velmi dobré telení, plemenné
hodnoty jsou na úrovni 108 telení, přežitelnost
telat na úrovni 103, resp. 110 u prvotelek,
vynikající kondice porodu 112, resp. 113, což jsou
čísla vypočtená dle 641 potomků v křížení ve 174
stádech.

sexovaný na býky

vhodný na jalovice

Kromě snadného telení je ODD výjimečným býkem i pro raný i maternální růst.
Má vynikající hodnoty pro růst telat ve 200 dnech, a to jak v přímém efektu 120, tak v efektu
maternálním 111, ale i pro růst v 365 dnech v přímém efektu 114, což ho s produkčním indexem 117 a
indexem telení 109, řadí do čelných pozic limousinských býků v severských zemích.

