
           

NEO-969 AGRAS BRUNO ET
  
datum narození 07.07.2019
aAa
otec NEO-749 SEMINO
matka CZ 700516961
otec matky NEO-634 GATEDANCER
MM Agras Amalka 9
* TOP 1 gSIH
*
*
 

SIH
149.4

 

RPH somat. buňky: 106 opakovatelnost (R): 69 %
RPH dlouhověkost: 112 dcer / stád 0 / 0
RPH dojitelnost: 104 KD: 04/gg22
RPH plodnost dcer: 109 

 
Znak kg M % T kg T % B kg B
PH 1240 0,35 82 0,12 55

Dcer: / Stád:

Celkový typ 121    
Končetiny 145   
Vemeno 121    
Tělesný rámec 117 malý    velký
Šířka hrudníku 111 úzký    široký
Hloubka těla 115 mělké    hluboké
Hranatost 114 nevýrazná    výrazná
Sklon zádě 75 zdvižená  sražená
Šířka zádě 104 úzká    široká
Postoj z.k. ze z. 107 úzký    široký
Postoj z.k. z boku 93 strmý   šavlovitý
Paznehty 139 ploché   strmé
Před. upn. vem. 128 vyduté   pevně u.
Rozm. př. struků 130 daleko   blízko
Délka struků 102 krátké    dlouhé
Hloubka vemene 131 hluboké   mělké
Výš. z. upn. vem. 117 nízko upn.    vysoko
Závěsný vaz 103 nezřetelný    výrazný
Rozm. zad. struků 114 daleko    blízko
Šířka zad. up. vem. 117 úzká    široká
Kvalita kostí 121 hrubá    jemná
Chodivost 142 nežádoucí   žádoucí
Kondice 96 špatná   dobrá

 

 

Bruno se narodil v domácím chovu Agras Bohdalov, a.s. a pochází z významné rodiny Amalka, podobně jako Avar a další býci. Tato rodina vyniká především
vysokým mléčným výkonem a nejinak je tomu i v případě matky Bruna. Otec Semino získal v srpnu 2020 první výsledky z prověření na dcerách a dopadl jak
nejlépe mohl. Patří mu totiž první místo mezi německými býky prověřenými na dcerách. Bruno je aktuálně nejlepším holštýnským plemeníkem v populaci a je
právem nasazen jako otec býků. V jeho profilu plemenných hodnot nenajdeme žádnou chybu a jde o zcela komplexního zlepšovatele. Bonusem je i jeho
optimální genetické založení pro kvalitu mléčných bílkovin BB kappa kasein a A2A2 beta kasein.
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