
 

Ohlédnutí za dubnovými plemennými hodnotami 
Publikováno 21.4.2021 

 

Na začátku dubna byly uveřejněny nové plemenné hodnoty a společně s nimi i velmi dobré výsledky býků 

z našeho programu. V následujících řádcích bychom Vám rádi představili především plemeníky, kteří by 

neměli ujít vaší pozornosti.  

Agras URANUS (SIH 136) ještě vylepšil své postavení o jednu příčku a zaujímá druhé místo v žebříčku 

prověřených býků na dcerách podle českého SIHu. Tento býk dosahuje opravdu excelentní produkce mléka 

(2551 kg) a k tomu navíc disponuje výbornými končetinami (128). No-Pe VANCOUVER (SIH 132) je další 

z vysoko umístěných býků prověřených na dcerách v SIHu. Jeho výtečná produkce (M 1315 kg, B 43 kg, T 48 

kg) a neobyčejně mělká vemena (135) jej kvalifikují být nadále stejně oblíbený mezi českými chovateli jako 

tomu bylo dosud. 

V hodnocení podle amerického TPI zaznamenal mimořádný úspěch Charlův syn DUKO (GTPI 2959, NM 823, 

GSIH  141). Tento býk je správnou volbou při hledání vysoké produkce včetně složek (M 1819 lb, B 70 lb 

+0,05, T 83 lb +0,04) a dobrých znaků zdraví (SB 2,71; DLV 6,2; OP 1,6 %). S vysokým TPI skóroval také nováček 

našeho šlechtitelského programu, kterým je MARISTOCRAT (GTPI 2828). MARISTOCRAT je velmi komplexní 

býk s vysokou produkcí (M 1635 lb), dobrým zdravím a vyrovnaným exteriérem. 

Na závěr nemůžeme opomenout naši silnou skupinu red holštýnských býků. Této kategorii nadále vévodí 

Kra-Ho BORD-RED P s vysokým GTPI 2687 i GRZG 158. V pozadí nezůstává ani jeho plný bratr Kra-Ho BEST-

RED (GTPI 2599), který stejně jako BORD-RED P disponuje dobrými znaky zdraví a vysokou produkcí. Dalším 

z vysoko hodnocených redů je Agras BERT-RED (GTPI 2611), který vyniká skvělým exteriérem. KAMERAAD-

RED si polepšil o několik bodů v německém počítání podle RZG na GRZG 151. Tento býk nabízí vyvážený profil 

od vysoké produkce, přes dobré zdraví až po excelentní typ (RZE 135). V příštích měsících rovněž očekáváme 

první otelené dcery ZUMY-REDA (GTPI 2521). 
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