NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK
BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2013/14
DOVOZ Z FRANCIE
BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC

Na
jalovice

UNIBLOC
Ohio x Impair
*20.11.2003
FR 7121423579

Snadnost porodů .............................112
PH mateřské vlastnosti ....................124
Osvalení .……...................................115
PH celkem odstav ..……….................130
Celkový jatečný index .......................129

Excelentní býk na jalovice do všech produkčních
systémů. Růst, osvalení i maternální znaky na vysoké
úrovni.
Doporučujeme jej na dcery Suedoise či Savigneuxe.

VOLTAIRE ZIT 100
Necessaire x Harnois
*9.10.2004
FR 4522794020

Na
jalovice

Snadnost porodů .............................106
PH mateřské vlastnosti ....................114
Mléčnost dcer ..................................111
PH celkem odstav .………..................109
Celkový jatečný index ......................116

Elitní býk na jalovice
Voltaire nabízí potomstvo, které je kompletní.
Jeho dcery jsou mléčné, časně pohlavně dospívají,
jsou exteriérově vyvážené s dobrým výkrmovým
potenciálem.
Doporučujeme ho na dcery Virgila, Ulysseho,
Sisterona, či Suedoise.

ATHOS ZIT 350
Natur x Lorsini
*6.1.2005
FR 4522794020

Na
jalovice

Snadnost porodů .............................108
PH mateřské vlastnosti ....................115
Mléčnost dcer ..................................117
PH celkem odstav .………..................104
Celkový jatečný index ......................103

Athos je ideální pro produkci kvalitních jalovic. Má
snadné telení, skvělé maternální znaky. Jeho dcery se
snadno telí a jsou mléčné.
Je vhodný na dcery Ulysseho, Urfého, či Trezegoala.
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Na
jalovice

CABAR P ZTI 712
Uno P x Habit
*13.11.2007

Snadnost porodů .............................109
Přírůstek do odstavu .........................100
Rámec při odstavu .............................112
Jemnost kostry ………………...........112
PH celkem odstav ……......................102

FR 5703713148

Bezrohost v kombinaci s rámcem
Cabar byl testován i v ČR, kde má již 37 potomků ve
12 stádech s PH pro růst 109.
Cabar je heterozygotně bezrohý, polovina jeho
potomků se narodí bez rohů. Snadnost telení, délka,
jemnost kostry, velikost – to jsou pozitiva tohoto
plemeníka.
Na jalovice
Je doporučován na dcery Vizira P, Necessaira a
Ulysseho.

URFÉ ZTI 891
Oural x Hasting
*5.2.2003 FR 7121253026

Na
jalovice

Snadnost porodů ...........................106
Mateřské vlastnosti .........................107
Mléčnost dcer ..................................112
Hmotnost jat. oprac. trupu ..............113
Celkový jatečný index ......................102

Syn Ourala se snadnými porody
Urfé je představitelem nové linie charolais. Jeho
potomstvo se profiluje jako pozdně dospívající. Urfé
přináší zvýšení hmotnosti, hloubky těla a užitkového
typu dospělého potomstva. Jeho dcery se hodí pro
obnovu stáda a potomstvo má celkově velmi dobré
jatečné vlastnosti. Urfé dává předpoklad získání
kvalitních plemenic s vysokou mléčností.
Urfého doporučujeme na dcery Virgila, Repaira,
Rurala, Populaira, a Ulysseho.

PAGNOL

ZTI 711

Indice x Bastia
*20.1.1999 FR 0310189451

Na
jalovice

Snadnost porodů............................105
PH celkem odstav …......................103
Celkový jatečný index………….…. 105
Mléčnost dcer .…………….………..108
Mateřské vlastnosti……….………..108

Pagnol je plný bratr dříve využívaného býka Nelsona.
Svou kvalitou ho předčil a stal se velmi komplexním
plemeníkem pro připařování krav i jalovic. Potomstvo
má velmi dobré jatečné vlastnosti. Dcery jsou většího
tělesného rámce s dobrými tělesnými proporcemi. Mají
vynikající mateřské vlastnosti a vysokou mléčnost.
Pagnolovy dcery rodí bez problémů. Na jalovice
Velmi dobře se kombinuje s liniemi býků Exeden, Ficus,
Jumper, Lakanal, Le Rebel, Magenta a Novotel.
NATURAL, spol. s r. o.
25209 Hradištko p. Medníkem

tel.: +420 257 740 348, 364
e-mail: natural@naturalgen.cz

objednávky: Ing. Tomeš Z.
e-mail: objednavky@naturalgen.cz

www.naturalgen.cz
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ENRICO P

ZIT 340

Unico x Patron
*13.1.2009
FR 8563019066

Na
jalovice

Snadnost porodů ...................109
PH celkem odstav …………...103
Jemnost kostry………..……....113
Celkový jatečný index…….…. 109

Snadné telení, jemná kostra, růst, vybalancovaná stavba těla, užitkový typ – to je
potomstva Enrica, který vnese do chovu zároveň i bezrohý gen.

ULYSSE

ZTI 246

Nelson x Ciel
*6.1.2003
FR 5816903406

Na
jalovice

Snadnost porodů.............................111
PH celkem odstav ….……………….109
Mléčnost dcer ..………….….………..105
Mateřské vlastnosti …………...….. 111

Ulysse, nabízí bezpečné telení vašich jalovic. Tento prověřený býk se snadnými porody potěší každého
chovatele, který má zájem o produkci telat o vysoké odstavové hmotnosti. Jeho dcery jsou pěkné
krávy s vybalancovanou stavbou těla. Posledních 12 ID.

VOIMO ZTI 718
Natur x Diego
*15.10.2004
FR 5703556364

Na
jalovice

Snadnost porodů.............................105
Plodnost dcer...................................107
Snadnost telení dcer ......................114
Produkce mléka ..............................120
Mateřské vlastnosti.........................114

Voimo je přední prověřený býk se skvělými
mateřskými vlastnostmi
Tohoto býka s velmi zajímavým původem můžete bez
obav využít k inseminaci jalovic. Plodnost dcer,
snadnost porodů dcer a jejich mléčnost jsou základem
bezvadných mateřských vlastností. Dalšími přednostmi
potomstva jsou délka těla, harmonická stavba těla a
utváření pánve. Voima vřele doporučujeme všem
chovatelům, kteří chtějí získat do obratu stáda
exteriérově vyrovnané jalovice klidné povahy s
vynikajícími mateřskými vlastnostmi a zajímavým
původem.
Voima doporučujeme na dcery býků Savigneuxe,
Suedoise, Sisterona a Ulysseho.

ARTOIS ZTI 900
Ternois x Jacquart
*12.6.2005
FR 5810006623

Na
jalovice

Snadnost porodů.............................112
Rámec při odstavu...........................108
Růst ………………….. …..................113
Mateřské vlastnosti ........................108
Snadnost telení dcer .………...........119

Artois přináší velmi snadné porody a jeho
potomstvo je přitom těžké a velmi dobře osvalené
Jeho stavba těla, test vlastní užitkovosti (nejlepší
býk z odchovny Jalogny v roce 2007) a jeho neotřelý
původ předurčují tohoto býka k širokému využití.
Díky snadným porodům je možné využití i na časně
dospívající jalovice. Dcery jsou rámcové a snadno se
telí.
Doporučujeme na dcery býků: Ulysse, Virgila, Unico,
Sidneye nebo Populaira.
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TREZEGOAL ZTI 889
Jumper x Agronome
*10.10.2002
FR 4240711848

Na
jalovice

Snadnost porodů.............................106
Snadnost telení dcer ....................113
Mléčnost dcer..................................108
Mateřské znaky................................116

Obnova stáda, šampión roku 2010 pro
mateřské vlastnosti
Chcete zlepšit délku, harmonii, a utváření končetin
vašich jalovic a zlepšit průběh jejich porodů? Naše
rada zní TREZEGOAL.
Chcete zlepšit užitkovost, plodnost, průběh porodů
a rentabilitu? Naše rada zní TREZEGOAL.
Na dcery býků: Rural, Pinay, Populair, Rare a
Suedois.

UNICO PP

ZCH 942

Roosevelt x Helsinki
*14.12.2003
FR 7121333571

Na
jalovice

Snadnost porodů............................107
Jemnost kostry...............................137
Jatečná hmotnost ..........................106
Celkový jatečný index .……………..106
Snadnost telení dcer ......................131

Homozygot pro bezrohost = 100% bezrohé
potomstvo
Unico je excelentní býk s bezproblémovými
porody u jalovic. Jeho potomstvo je 100%
bezrohé, velmi dobře vyvinuté a osvalené a
vykazuje výborný potenciál růstu.
Vhodně se kombinuje s liniemi býků: Rare, Natur,
Savigneux, Suedois.

VIRGIL Pp

ZTI 085

Le Rebel x Helsinki
*17.9.2004
FR 4240983344

Na
jalovice

Snadnost porodů............................110
PH celkem odstav …. .....................117
Celkový jatečný index ....................125
Snadnost telení dcer ......................130
Mateřské vlastnosti.........................119

Nejlepší bezrohý býk
Virgil patří mezi nejlepší současné býky. Snadnost
porodů dcer jej staví ve Francii na první pozici. Růst,
osvalení a stavba těla potomstva jsou jeho největšími
přednostmi. Top genetika pro chovy zaměřené na
šlechtění i výkrm. Navíc 50 % potomků je bezrohých.
Vynikající funkční vlastnosti. Na jalovice
Vhodně se kombinuje s dcerami býků: Voima, Natura,
Trezegoala nebo Suedoise.

Pokud chcete zaslat katalog Charolais Optimal 2014, kontaktujte nás na
natural@naturalgen.cz
NATURAL, spol. s r. o.
25209 Hradištko p. Medníkem

tel.: +420 25j7 740 348, 364
e-mail: natural@naturalgen.cz

objednávky: Ing. Tomeš Z.
e-mail: objednavky@naturalgen.cz
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BÝCI PRO INSEMINACI KRAV
AZELIER
Pinay x Europeen
*20.11.2005

FR 8543362803

Snadnost porodů.............................100
PH celkem odstav ….......................112
Celkový jatečný index …....….…….107
Mléčnost dcer ...................................112
Mateřské vlastnosti ........................119

Šampión 2013
Skvělý vyrovnaný býk, pokud jde o produkci.
Velmi dobrý exteriér a excelentní mléčnost a
mateřské vlastnosti – to vše Azaliera řadí do
kategorie elity. Jeho využití je preferováno ve
šlechtění díky skvělému odstavu a kvalitních
jalovic pro obrat stáda.
Vhodný na dcery býků Urfého, Trezegoala,
Suedoise, Tempa, Utopique a dalších.

TAMILLY

ZTI 567

Magenta x Ficus
*22.10.2002

FR 7957090255

Snadnost porodů...............................93
PH celkem odstav .............. .........113
Celkový jatečný index ....................121
Mléčnost dcer ………….......... ........118
Mateřské vlastnosti................ ........125

Francouzský lídr mezi plemeníky produkujícími
vysoce kvalitní jalovice do obratu stáda
Tamilly povznese genetiku vašeho stáda na nejvyšší
úroveň. Růst, hmotnost, rámec a stavba těla jeho
potomstva společně s mimořádnou kvalitou ve všech
kategoriích (odstav, výkrm a jalovice do obratu stáda)
dávají předpoklad plné spokojenosti chovatelů.
Uvážíme-li výjimečně kvalitní mateřské vlastnosti dcer po
otelení a zejména jejich mléčnost, zaslouží si Tamilly plně
titul francouzského šampióna.
Tamilly je bezvadnou volbou pro inseminaci dcer
Sidneyho, Roukyho, Russe, Nelsona a Necessaira.

CARNOT Pp
Virgil x Jumper
*20.2.2007

ZTI 558
FR 2148228331

Snadnost porodů................................95
Přírůstek do odstavu ........................112
Osvalení (odstav)……..........................117
Rámec (odstav) .................................110
PH celkem odstav …............................121

Bezrohý býk se skvělým růstem
Carnot je výsledkem spojení dvou hvězd: bezrohého
Virgila a legendárního Jumpera.
Potomstvo je osvalené, dobře roste, je dlouhé a široké.
V České republice, kde byl rovněž natestován, má
Carnot již 44 potomků v sedmi chovech a dosáhl
plemenné hodnoty pro růst v přímém efektu 119.
Doporučujeme Carnota na dcery Ulysseho, Suedoise,
Savigneuxe nebo Rurala
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VITTOZ

ZTI 083

Novotel x Amandier
*25.10.2004

FR 4240974109

Snadnost porodů................................96
Celkový jatečný index .....................114
Snadnost telení dcer.................. ........114
Mléčnost dcer ..................................118
Mateřské vlastnosti.............................124

Top ve Francii pro mateřské znaky
Díky plemenné hodnotě pro mateřské vlastnosti
124 je Vittoz top ve Francii.
Vittoz dává vysoce produktivní potomstvo, lze jej
využít na všechny typy krav. Dcery mají dobrou
mléčnou produkci a snadno se telí. Je nositelem
genu pro dvojí osvalení.

VALDEVIE ZIT 107
Panoramix x Epsom
*15. 11. 2004
FR 8500069608

Snadnost porodů .............................100
PH celkem odstav ….........................120
Přírůstek do odstavu .......................116
Osvalení. (odstav) ............................116
Celkový jatečný index .………………..120
Mateřské vlastnosti .............................118
Valdevie nabízí skvělou užitkovost až do konce výkrmu. Při
využití na větší krávy získáte vyrovnané dcery a syny
perfektně vhodné k výkrmu.
Doporučujeme na dcery Suedoise, Magenty či Lorsiniho.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB:
RITMO ZTI 243 (Icare x Vif) – Na krávy (89). Ritmo přenáší na své syny vysoký přírůstek a odstavovou hmotnost (117)i
jatečné vlastnosti (121). Dcery vynikají dobrými mateřskými vlastnostmi (115). Používat jen na rozvinuté krávy. Nepoužívat na
potomky linie Vif a Blason. Cena 490,RESSORT ZTI 242 (Habit x Blasson) – Na krávy (87). Staniční šampión roku 2008. Ressort přináší nejvyšší úroveň
růstových schopností (115) ve spojení s extrémními mateřskými vlastnostmi dcer (120) a jejich mléčností (107). Používat jen
na rozvinuté krávy. Nepoužívat na potomstvo linie Till a Blason. PH pro růst v přímém efektu v ČR je 114. Posledních 15 ID.
Cena 600,REPAIR ZCH 810 (Jumper x Cardinal) – Na dobře vyvinuté krávy (91). Potomstvo vyniká přírůstkem, osvalením a
tělesným rámcem. Předností dcer je šířka pánve (snadnost porodů dcer 111) a mateřské vlastnosti (111). Dcery jsou
harmonickými představitelkami plemene. Nepoužívat na dcery býků Jockeye, Lakanala a Casoara (příbuznost ze strany
matky). V ČR má Repair velmi dobrou PH pro růst v přímém efektu 109 (148 potomků/22 stád), potomstvo vyniká kapacitou
(111), osvalením (111) a užitkovým typem (113). Cena 490,-

NATURAL, spol. s r. o.
Konzulenti masného programu:
Dubá: Ing. Gabriela Gahlerová, tel. 734 255 457, g.gahler@email.cz
Prachatice: ing. Jan Švácha, tel. 603 535 269, svacha.jan@volny.cz
Rokycany: Petr Novák, tel. 734 753 010, 602 123 489, sira.natural@volny.cz
Písek: Zbyněk Hašpl, tel. 602 653 062, zbynek.haspl@gmail.com
Žďár n. Sázavou: Ing. Miroslav Totušek, tel. 606 711 696, zdar.natural@volny.cz
Blansko: Zdeněk Měšťan, tel. 608 883 820, zdenek.mestan@seznam.cz
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