SNAP PP

Jacob PP x Don Juan
Snap PP je prvním homozygotně bezrohým býkem naší nabídky BA nabídky. Jedná se o býka
narozeného v Dánsku, který byl dovezen do Francie (jeho původ je z 50% francouzský). Výběr
tohoto býka v Dánsku řídila francouzská plemenná kniha. Snap byl již ve věku třech měsíců
mimořádné tele, kdy výrazně převyšoval i své rohaté vrstevníky. Snap PP je býkem středně většího
tělesného rámce s velmi dobrým osvalením. Má vynikající šířku pánve, což bývá nejčastější
problém bezrohých zvířat. Matka Snapa vyprodukovala několik velice zajímavých telat, její syn
Ignis PP je též inseminačním býkem.
U Snapa očekáváme snadné porody a lze jej použít na jalovice.

NELSON

ZBQ 444

potomstvo

Hakodate x Bearnais

Nelson je býkem se snadným telením (109), jehož potomstvo vyniká především svým růstem a
jemností kostry.
Díky velmi dobré mléčnosti 107 a IVMAT 113 je velmi vhodným býkem pro tvorbu dcer do obnovy
stáda.
Nelsona doporučujeme na jalovice, kde potřebujete zlepšit délku těla, hřbetní linii.

HANETON GD ZBQ 203

Emir x Vicomte
Jistota na jalovice (117) a velice dobré osvalení (112), to jsou hlavní přednosti Hanetona. Potomstvo má
velice klidný temperament. Doporučujeme použít na jalovice většího tělesného rámce. Haneton je
naprosto nepříbuzný na naši populaci.

OLAF GD ZBQ 433

Horfe x Tommy
Olaf je nejkompletnější býk z nabídky GD, má naprosto bezchybný exteriér, velice dobré osvalení při
velkém rámci. Od dcer očekáváme velice dobré telení a mléčnost (IVMAT 123)! Olafovo potomstvo má
skvělé končetiny. Jedná se o býka, kterého můžete velmi snadno využít ve svém stádu.

GROM ze Slavkovic ZBQ 410

Bourák MZLU x Superman
Grom je synem naprosto vynikajícího býka Bourák MZLU, jehož synové u nás na OPB Osík poslední roky
patřili vždy k tomu nejlepšímu. Grom vyniká naprosto harmonickým exteriérem, končetinami a
mechanikou pohybu. Jedná se o dlouhého býka velkého tělesného rámce s nadprůměrným osvalením. V
testu rostl 2141 g, od narození 1684 g. Plemenná hodnota pro růst v přímém efektu 126! Grom je
výjimečně klidný býk. Věříme, že do Vašeho stáda přinese jen samá pozitiva.

NUTS P GD ZBQ 264

Adventius PP x Uranium

Nutse můžete bez problému použít na jalovice (102 ve Francii, v ČR 117). Jedná se o nejlepšího
bezrohého býka ve francouzské populaci dle plemenných hodnot. Nuts nabízí solidní růst (104) a velký
rámec (122). Je vhodný pro tvorbu dcer do obnovy stáda, jedná se maternálního býka. Potomstvo vyniká
především délkou těla a kvalitou pánví.
Doporučujeme jej použít na jalovice s lepším osvalením, kde potřebujete zlepšit rámec. Velmi mléčná
matka, jedná se o sestru fenomenálního Hipstera.

OLINOIS

ZBQ 443

syn býka Olinois, šampion mladých býků

Arlequin x Angelo
Arlequin – otec býka Olinois

Olinois je nepříbuzným býkem s výstavním exteriérem. Také jeho potomstvo je velice úspěšné na
výstavách ve Francii v posledním roce. Jeho otec Arlequin je několikanásobným výstavním
šampionem. Olinois je býk s vyrovnaných profilem plemenných hodnot. Mezi jeho největší
přednosti patří harmonický exteriér a skvělý růst jeho telat, který je dlouhodobý. Dcery jsou krávy
velkého tělesného rámce, se solidní mléčností a velmi dobrými mateřskými vlastnostmi.
Olinois je vhodný pouze k inseminaci krav.

RODEO

Jabu x Galiax

Rodeo je TOP genomickým býkem ve Francii. Jedná se velmi výkonného býka se skvělým
exteriérem a funkčností. 113 za růst, 113 osvalení a 120 za rámec v kombinaci s IVMAT na úrovni
127 ho předurčuje k velmi snadnému použití. Jedná se o tzv. allrounder (kompletní býk bez vad).
Rodeo pochází velmi dobré rodiny krav, které byly několik generací zpět velice funkční a vynikali
svým exteriérem. Rodea doporučujeme na krávy středního tělesného rámce, jedná se o výrazného
zlepšovatele osvalení kýty a pánevních rozměrů.
Rodeo má by měl být i zlepšovatelem mléčnosti, je vhodný pouze k inseminaci krav.

JOYENOEL ZBQ 434

Faisan x Valseur

Joyenoel je býk s obrovským růstovým potencionálem (115), solidním osvalením (108) a
velkým rámcem (122).
Jedná se o typového býka, který produkuje dcery s prostornými a velmi dobře utvářenými
pánvemi. Býk pochází ze skvělé maternální linie.
Je naprosto nepříbuzný na naši populaci.

NUMERO1 GD ZPA 141

Ibis x Dalton
Numero1 je v současné době hvězdou ve Francii. Jedná se býka velkého tělesného rámce (113) s
výjimečným růstovým potencionálem (118). Očekáváme mléčné dcery, které se budou dobře telit
a budou vhodné do obratu stáda.
Numero1 nabízí též nepříbuzný původ.
Býk je vhodný k inseminaci krav.

MACARON GD ZPA 093

Royal x Balto

Macaron je býk se snadnými porody. Jeho potomstvo velmi dobře roste a je většího tělesného
rámce. Je vhodný k inseminaci jalovic a krav s nadprůměrným osvalením. Jeho dcery budou
nadprůměrné mléčné krávy.
Macaron je potomkem výstavní krávy Genes.

NAPOLEON GD ZAU 169

Eclair x Vainqueur
Napoleon je velmi kompletním nepříbuzným býkem. Jeho potomstvo patří ke špičce ve Francii.
Vynikající plemenné hodnoty pro růst 107, pro osvalení 105 a především pro skelet 112 ho
předurčují k exteriérově velmi vyrovnanému potomstvu.
Napoleon pochází z výborné maternální linie, která funguje již několik generací. Očekáváme
mléčné dcery, které se budou snadno telit.
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IMPERIAL GD ZAU 109

Boggose x Poumel

Syn výstavní krávy Uslade vyniká především velmi snadnými porody (ve Francii 105, v ČR 116),
osvalením 110 a mléčností 112.
Doporučujeme jej použít k inseminaci jalovic a krav s větším tělesným rámcem, kde chce chcete
zlepšit osvalení a mléčnost.

LUSITANIEN ZAU 173

Espagnou x Tresor
Lusitanien je velice zajimavý býk z francouzské KBS.
Je vhodný k inseminaci jalovic.
Jeho potomstvo má skvělý exteriér a velice dobře se umisťuje na výstavách.
Růst 111, osvalení 110 a rámec 109, ISEVR 117 v kombinaci s indexem IVMAT 111 z něj dělají
dle PH nejlepšího inseminačního býka ve Francii.
Očekáváme mléčné dcery.

ROYAL ZAU 164
Luminieux x Duches
Royal byl zakoupen na výstavě Sommet elevage v roce 2021, kdy
zde probíhala národní výstava Aubraců. Jedná se o syna
inseminační býka Luminieux, jeho matka Judith je výstavní
šampionkou. Jedná se o velmi výrazného býka s velkým rámcem,
nadprůměrným růstovým potencionálem a skvělým osvalením. Ze
strany otce i matky jsou predikovány snadné porody.

REGAL ZAU 166
Nepal x Joyau
Regal byl zakoupen na výstavě Sommet elevage v roce 2021,
kdy zde probíhala národní výstava Aubraců. Jeho otec Nepal je
výstavní býk s vynikajícím osvalením a jemností. Matka Regala
je fantastická kráva Nancy, která má naprosto mimořádné PH.
Růst 110, osvalení 104, rámec 116, ISEVR 109, mléčnost 114,
IVMAT 119 a index ISU (index funkce a produkce potomstva)
má nejvyšší hodnotu ve Francii, a to 143! Regal má velký
rámec a výjimečné ovalení. Jeho nepříbuzný původ ho
předurčuje k velkému použití na naší populaci. Do prověření
doporučujeme Regala na krávy, očekáváme však snadné
porody.

RAISIN ZAU 162
Mignon x Daybillac
Raisin byl zakoupen na výstavě Sommet elevage v roce 2021,
kdy zde probíhala národní výstava Aubraců.
Při výběru do plemenitby v ČR byl hodnocen 83 body za
exteriér. Jedná se o býka s velkým tělesným rámcem s
vynikajícími hloubkami a šířkami.
Raisin má naprosto nepříbuzný původ na naši populaci. Je to
býk s výstavním exteriérem. Jeho matka má index ISU 109 a
průměrné mezidobí 356 dní. Býka doporučujeme k inseminaci
krav.
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