Lylehaven Lila Z má všechny kouty světa pokryté
jejím působivým potomstvem
1.150.000 USD … opravdu, Lylehaven Lila
Z byla obrovská investice. Ale pro náš globální
přehled tady, její vliv na plemeno je stejně velký
jako její aukční cena. Čtěte dál a dozvíte se
všechno o vlivu Lily Z !!
Zvídavým očím se schovávala, ale na ty, kteří ji
znali, činila velmi působivý dojem. Skrytá mezi
ostatními v Bradner Brown Swiss položila v roce
2010 na Royal v Torontu první korálek do
legendy. To tehdy osmiletá Lylehaven Lila Z EX94 byla zakoupena Bradnerem a Cederwalem a
čekala na zaslání do jejího nového domova
v BC, kde bude její čas rozdělen ve dvou
Místo, kde se Lila Z narodila – Lylehaven Farms. Její rodina měla
stádech. V tuto dobu, i když byla Lila
působivý vliv na stáj Lylehaven.
Z zasušená, stále okouzlovala. Její vyčnívající
rámec a silný hrudník byly nepřehlédnutelné. Věděli jste, že jste v přítomnosti královny.

Poslední dny

„Lila Z byla náš něžný obr, ale věděla, že je královnou stáje… Ta měla charakter!“ začíná Jill Hoeppner z Cederwal
Farms. Cederwal má 450 dojnic a má také bio farmu Ceder Valley, kde je dalších 350 dojnic. Lila Z uhynula na
Cederwal dne 20.9.2013 a v současnosti má na farmě 11 dcer, 27 vnuček a nespočet pravnuček, s podobným
množstvím potomků na Bradner Farms. „Typickou charakteristikou rodiny je, že mají výjimečnou mléčnost, skvělá
vemena a umějí vyrábět mléko. Vedle těchto znaků lze stále rozeznat odlišnou hlavu Lily Z a její vůdčí osobnost u
mnoha členů její rodiny.“ Ohledně komentáře Jilla že „umí vyrábět mléko“ – v období laktace byla Lila Z obrovské
zvíře; na první laktaci vyprodukovala 13.577 kg mléka za 305 dní (dojení 2x denně), na druhé laktaci 19.488 kg za
305 dní. V době, kdy BC partneři koupili Lilu Z, byla už trochu v letech, ale namísto zájmu o některou z jejích dcer
nebo vnuček/pravnuček šli na jistou věc: „Považovali jsme ji za matriarchu – menší riziko než si vybrat jen jednu
dceru,“ pokračuje Jill. „Její obchodovatelnost byla také snadná. V tu dobu nebyly žádné genomické žebříčky takže
nebyly žádné informace, a její potomstvo bylo později velmi respektované v genomice a vyprodukovalo se mnoho
potomstva ještě lepšího, než byly výsledky. Její vliv se stále ukazuje přes vysoko postavené býky, kteří mají Lilu
Z v původu.“

Vysoké hodnocení

Se třetí generací EX-94 krav
a čtvrtou generací krav
oceněných mnoha
chovatelskými hvězdami
(„brood-star“) bychom se
mohli podívat na původ Lily
Z – který je navíc podpořený
skvělou skladbou býků:
Durham, Formation,
Starbuck, Astro Jet, Triple
Threat, Ultimate… Ale
musíme držet příběh.
„The million dolar cow“ = MILIÓNOVÁ KRÁVA
Účelem tohoto článku je
– se stala legendou: Lylehaven Lila Z, zde jako dárkyně embryí na Boviteq.
informovat o jejím
potomstvu a jejímu vlivu na
plemeno. (Více o Lila Z rodině v HI 11/2008). Takže nyní začínáme její část o skvělých dcerách!

Začněme s první generací: je zde snad více jak 100 potomků registrovaných po Lile Z, ale její nejvýše hodnocená
dcera je zatím Calbrett Goldwyn Layla EX-96. Fakticky je zde více výjimečných Goldwynových dcer z Lila Z, jak
uvidíte dále. Zpátky k Layle: 11 brood-stars, 19 VG/EX potomstva, mnohonásobní vítězové „All American“ a „All
Canadian“, mnoho býků na inseminačních stanicích a přes 78.000 kg mléka…. Momentka některých působivých
statusů Layly – a stejně jako její matka byla krávou, která mohla dělat všechno. Když Lila Z měla tak známé jméno
jako matka býků, možná jste mohli zapomenout, že vyhrála také první cenu na Royal v Torontu… nejdříve
v jalovicích v roce 2003, pak jako prvotelka v roce 2004 (kde byla také „HM Intermediate Champion“). Fakticky
byla Lila Z nominována „All Canadians“ pětkrát.
Ale Layla nebyla jediným EX-96 potomkem Lily
Z – nezapomeňte na býka Genervations
Lyndon EX-96 (o: Shottle). V roce 2009 se
znovu objevila na titulce jako nejvýše
vydražená na Cormdale Sale, kde byla prodána
za 230.000 CAD. Abychom se podívali na
nějaké potomstvo Layly, její dcera po
Windhammerovi – Calbrett Lovebug VG-88,
byla nominována „All Canadian Senior“ (starší
dvouletka) v roce 2015, zatímco její dcera po McCutchenovi – Calbrett Lila VG-88 se stala Reserve All Canadian
Summer Yearling v roce 2014.
Tabulka: Lila Z a výběr jejích vysoko dražených potomků

Kapitola o LILAC

Od její nejvýše hodnocené dcery k její premiérové matce býků: dále přichází Comestar Goldwyn Lilac VG-89 38*,
další vysoko vydražená dcera, která byla koupena za 60.000 CAD na Comestar Class Extra Sale. Stejně tak byla
nominována na All Canadian jako prvotelka, jako mnoho potomků Lily Z, Lilac měla vysoký index a měla mnoho
vysokoindexového potomstva po světě. Lilac je matkou mnoha býků včetně Lexora (Man-O-Man) a Latimer
(Freddie). (Více o Lila a jejích majitelích Vogue Cattle v HI 6/2017). Mladý býk v současnosti vysoko postavený je
Peak AltaForce (TOP 16): GTPI 2870. Tenhle syn Jedi x Yoder má v původu Lilac přes VG-87 McCutchen, VG-87
Snowman a pak Lilac nejvlivnější dceru, dřívější TOP 1 LPI krávu Oconnors Planet Lucia VG-86 14*. Následujíc
vysoké ceny její rodiny, byla také Lucia prodána na 410.000 CAD v Genetics Design Sale v roce 2009 a je matkou
býků Liquid Gold, Lunar, Willpower a dalších. V České republice je Lucia prabábou No-Pe Yoder Grety, matky dvou
vysoko postavených synů Superhera: ZEKON a ZIP (GTPI 2831 & 2716).
Úspěšným produktem zmíněné kombinace Shottle x Goldwyn je Shottleho dcera z Lilac – osmiletá Mapel Wood
Lili EX-91 1*, která vyprodukovala na 1. laktaci (305 dní) 16.372 kg mléka, tuk 5,2%, protein 3,3%. V současnosti
má Lili šest VG dcer v Hanalee a také se z ní prodávají embrya všude po světě. Je úžasná producentka tuku, ve
třech laktacích vyprodukovala 69.505 kg mléka, tuk 5,1%, protein 3,5%. (Více o Hanalee v HI 11/2017). Jiná top
kráva z Lilac je matka býků, Baxter Lilac Z VG-88 z holandské farmy Soureth. Před několika lety byla Lilac
nejprodukčnější kráva v Holandsku s 30.413 kg mléka v 513 dnech, tuk 4,58%, protein 3,27%. Mariandel a Mark
Vaessen vysvětlují: „Bohužel Lilac Z neměla mnoho potomků na naší farmě, ale její dcery které zde máme jsou fajn
zvířata a její pravnučky jsou mléčné a stylové. Také produkují mléko dobře a snadno. Její nejlepší dcera je VG-87
Explode – za 1350 dní nadojila 58.453 kg mléka, tuk 3,28%, protein 2,95%.“ Také v Holandsku je matka býků přímo
z Lilac – Vendairy Lilac (Baxter), která je matkou španělského býka Shopping po Snowmanovi (více o Shoppingovi
v HI 5/2017).
Zároveň se můžete v tomto vydání dočíst všechno o vysoko postavených RC býcích, ale zajímavou RC plemenicí je
Mapel Wood Leah-P-RC VG-86 (Ladd-MOM-Lilac). Leah, která je také bezrohá, má gen A2A2 a mnoho synů na
inseminačních stanicích včetně býků Ball of Wax-PP-RC, CGain Lotto-R-RC, Poldark-PP a Style Like Me-P. Také
bychom měli zmínit jejího pravnuka Never Again-PP-RC (Sifter x Captain Gain). Sestra Leah – Mapel Wood Sudan
Licorice VG-86 je matkou bývalé TOP 1 gLPI plemenice a byla prodána za 200.000 USD na International Intrigue
Sale v roce 2012. Dalším bezrohým, a zároveň v červené barvě, z rodiny Lilac je v Německu TOP 2 PP býk Apo-PPRED (Apoll x Kanu x MOM x Goldwyn Lilac).

Quebec

Zpátky k linii Lila Z a jejím dcerám, další, kterou je dobré zmínit, je její Shottlova dcera Calbrett Lisamaree EX-91
21*, v majetku Master Breeder Fleury Herd v Quebecu. Kolem 20-25% z 250-hlavého stáda Fleury pochází
z Lisamaree, chovatel Jean-Claude Fleury komentuje: „Koupil jsem Lisamaree na farmě Dupasquier v Ontariu od

Alberta Cormiera a Dave Eastmana v roce 2008. Předtím jsem byl stříhat na Lylehaven a během dne jsem se
podíval na celou rodinu. Výsledek na Lylehaven byl fantastický. Měl jsem příležitost vidět Formationku a taky
Starbuck Lili. Během oběda Sue Brown (faremní manažerka na Lylehaven) popisovala, jak moc ráda pracuje
s rodinou Lili. O několik týdnů později nám volal Yvon Chabot o Lisemaree. Říkal nám, že našel opravdu pěknou
mladou krávu a měl by zájem jít do spoluvlastnictví. Vybrali jsme Lisamaree, protože byla vysoko v žebříčku gLPI
(TOP 4), měli jsme rádi tuhle rodinu a v Kanadě se hodně mluvilo o Shottlových dcerách. Také se nám líbilo
chování Lisamaree: celou dobu stála a žrala. Když chcete udělat čísla, potřebujete tenhle typ krav.“ Dvě z dcer po
Lisamaree jsou devítiletá kráva Fleury Gen Baxter Lisa EX-92 a Fleury Gen Snowman Lianne EX-90, která je matkou
All Canadian Fleury Douglas Lisaly. „Opravdu dobrá vemena s extrémní texturou a také dobrými končetinami jsou
typickými znaky rodiny,“ dodává Jean-Claude.

Globální dosah

S šestnácti hvězdami mluvíme o další Goldwyn x Lila Z = Comestar Lava VG-87. Jedním z jejích nejlepších dcer
v typu je její EX-94 dcera po Brawlerovi, Gen-I-Beq Lizzie, která je EX-96 za vemeno. Také úspěšná matka býků
Lava má mnoho synů na inseminačních stanicích včetně Gen-I-Beq Lookout, top býk ve Swiss Genetics. Lídrem ve
Švýcarsku jsou bratři Villstar Lorin Z-Red (Bigstar), Lasse Z-PP-RC a Lennox Z-PP-RC po Piranha-P. Jejich matkou je
Villstar Lilla Z VG-85 (Delect x Doberman x Mr Burns), kteří pocházejí z jiné Goldwynky z Lila Z – Calbrett Lyndsey
VG-87. Dále jinde v Evropě je německá Prismagen Lady Lilac (gTPI 2790), vysokopostavená jalovice. Tahle dcera po
Superherovi je z PG Ladylike po Missouri, která byla nejvýše vydražena na HFK aukci v roce 2013 za 30.000 EUR.
A nakonec, poslední dcera Lily Z po Goldwynovi, kterou zmíníme, je Acecroft Lila Z VG-87 58*, jedna z nejvíce
hvězdami v Anglii. Je matkou býka Willsbro Larson-RC a její nejlepší dcerou je Willsbro Kerndt Howie Lila Z EX-92
v majetku Rockset Holsteins, která měla šest VG/EX potomků.
Japonsko je země známá pro velké investice do severoamerické genetiky, takže samozřejmě vliv Lily Z můžeme
najít i zde – je tu zaregistrovaných 114 jejích potomků. Nejpopulárnější zdroj Lily Z byla Comestar Goldwyn Lava,
která má 29 japonských potomků včetně její dcery po Windbrookovi: Aichi Windbrook Bluejem EX-90. Zajímavé je,
že Japonsko má svou vlastní Lilu Z! Její plná sestra Brightland Durham Lola-Z VG-88, v majetku Yasunori Tsuboi
(Hokkaido), jež je o tři roky mladší než Lila Z. V současnosti je zde 82 potomků Loly-Z v Japonsku. Včetně
bezrohých, RED, A2A2, typařů a vysokoindexového potomstva – jak náš titulek naznačil: Lila Z pokryla všechny
kouty, ve všech hlavních holštýnských populacích, po celém světě.
Izzy Jones, Holstein International, březen 2018
přeložila Lenka Kahánková, Zooservis a.s.

