
           

NBR-012 OSTRETIN BONAPARTE
  
datum narození 31.10.2019
aAa
otec NEO-749 SEMINO
matka Ostretin Wendy 16 VG 88
otec matky NEO-267 POLLEDSTAR
MM Ostretin Wendy 10 G+82
* Mléčná produkce
* Matka nejvýkonnější česká holštýnka
* Vhodný do robotických systémů dojení
 

SIH
144.8

 

RPH somat. buňky: 85 opakovatelnost (R): 69 %
RPH dlouhověkost: 111 dcer / stád 0 / 0
RPH dojitelnost: 138 KD: 04/gg22
RPH plodnost dcer: 103 

 
Znak kg M % T kg T % B kg B
PH 1439 0,27 81 0,08 56

Dcer: / Stád:

Celkový typ 115    
Končetiny 137   
Vemeno 113    
Tělesný rámec 112 malý    velký
Šířka hrudníku 125 úzký   široký
Hloubka těla 128 mělké   hluboké
Hranatost 119 nevýrazná    výrazná
Sklon zádě 71 zdvižená  sražená
Šířka zádě 100 úzká    široká
Postoj z.k. ze z. 140 úzký   široký
Postoj z.k. z boku 95 strmý   šavlovitý
Paznehty 134 ploché   strmé
Před. upn. vem. 109 vyduté    pevně u.
Rozm. př. struků 112 daleko    blízko
Délka struků 108 krátké    dlouhé
Hloubka vemene 109 hluboké    mělké
Výš. z. upn. vem. 117 nízko upn.    vysoko
Závěsný vaz 96 nezřetelný   výrazný
Rozm. zad. struků 94 daleko   blízko
Šířka zad. up. vem. 119 úzká    široká
Kvalita kostí 109 hrubá    jemná
Chodivost 154 nežádoucí   žádoucí
Kondice 90 špatná   dobrá

 

 

Bonaparte je naprosto unikátním plemeníkem. Jeho otcem je špičkový německý býk prověřený na dcerách Semino. Výjimečnost Bonaparteho má však na
svědomí především jeho matka Ostretin Wendy 16 VG 88 s fenomenální mléčnou užitkovostí. Přestože má za sebou teprve čtyři laktace, má nadojeno celkem
92818 kg mléka. Jejím otcem je Polledstar, který je také býkem Naturalu a stejně jako Wendy pochází z Ostřetína. Bonaparte má špičkovou matku, otce, ale i
dobré genomické plemenné hodnoty. Přínosem pro chovatele je jistě i zajímavá skladba býků v původu Semino x Polledstar x Rakuuna. Bonaparte se skvěle
hodí pro inseminaci krav v chovech s mléčnými roboty.
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