
           

RED-705 OSTRETIN VAPOL RED P
  
datum narození 23.06.2016

aAa
otec RED-656 APOLL P RED

matka Ostretin Adela 139 P RC

otec matky RED-594 LARON P

MM Ostretin Adela 31 VG 86

* TOP 1 redholštýn dle gSIH
* Super mléčná produkce
* Kappa kasein AB
 

Plemeno H - RED báze - přepočtené PH redholštýnských býků

SIH
119.6

 

RPH somat. buňky: 102 opakovatelnost (R): 98 %
RPH dlouhověkost: 132 dcer / stád 569 / 76
RPH dojitelnost: 91 KD: 04/2022
RPH plodnost dcer: 88 

 
Znak kg M % T kg T % B kg B
PH 1166 -0,21 21 -0,01 36

Dcer: 333 / Stád: 44

Celkový typ 106    
Končetiny 111    
Vemeno 102    
Tělesný rámec 112 malý    velký
Šířka hrudníku 91 úzký   široký
Hloubka těla 122 mělké    hluboké
Hranatost 117 nevýrazná    výrazná
Sklon zádě 115 zdvižená    sražená
Šířka zádě 89 úzká   široká
Postoj z.k. ze z. 101 úzký    široký
Postoj z.k. z boku 134 strmý   šavlovitý
Paznehty 105 ploché    strmé
Před. upn. vem. 106 vyduté    pevně u.
Rozm. př. struků 90 daleko   blízko
Délka struků 77 krátké   dlouhé
Hloubka vemene 97 hluboké   mělké
Výš. z. upn. vem. 110 nízko upn.    vysoko
Závěsný vaz 81 nezřetelný   výrazný
Rozm. zad. struků 103 daleko    blízko
Šířka zad. up. vem. 117 úzká    široká
Kvalita kostí 111 hrubá    jemná
Chodivost 119 nežádoucí    žádoucí
Kondice 82 špatná   dobrá

Matka Ostretin Adela 139 P RC

Plný bratr matky matky Ostretin Kascol NEA 645

Vapol je aktuálně s odstupem nejlepším dostupným red holštýnem dle SIH u nás. Hodnota gSIH je špičková i pro černostrakaté holštýny a i proto je Vapol
využíván i černostrakatých chovech. Vapol je navíc geneticky bezrohým redem a nasazujeme jej do pozice otce býků. Vapol vyniká především výtečnou produkcí
kg mléčných složek. Neméně zajímavý je i jeho původ. Jeho matka Adela 139 P RC je nadána produkcí mléka mimořádně bohatého na mléčné složky. To, že má
tak vysoké složky, není nijak překvapivé, protože její matka je vlastní sestrou fantastického složkaře Kascola, který je tak úspěšný v Nizozemsku a i u nás má
ještě dnes vysokou hodnotu SIH z opakovaného nasazení. Tato vlastní sestra Kascola je zároveň matkou Monaca a ze stejné rodiny pochází i ceněný Marden.
Nejnověji z této rodiny pochází mladý býk Zilvar NGA-679.
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