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V posledním vydání magazínu Holstein International je pravidelná rubrika Intriguing Sires (Fascinující 
plemeníci) zaměřena na bezrohé red býky. Tato rubrika každý měsíc představuje tři býky, kteří vynikají 
právě v určité vlastnosti. Tento měsíc byl mezi tyto tři vybrán náš Kra-Ho DRAJV P RED a na následujících 
řádcích vám přinášíme volný překlad tohoto článku. 

Není to poprvé, co větev Shaggy, která vzešla z farmy Kra-Ho 
v České republice a ve svém původu jde až ke Gen-I-Beq Goldwyn 
Secret, přináší mimořádné výsledky. Prvním bylo uvedení Bord-
Reda P v roce 2021. Tento býk s kombinací Solitair-Pace-
Supershot ze Snowbiz Sympatico Shyla naskočil do top 3 
v americké topce bezrohých red Holštýnů, a tak vydobyl této větvi 
Splendor určité uznání. Extrémní produkční schopnosti, dobré 
zdraví, snadné porody a spolehlivý typ jsou pevně zakotveny v 
této rodině. Což nás přivádí k Drajv-P-Redovi, další hvězdě této 
rodiny ze šlechtitelského programu Zooservisu. Tento Grandův syn 
není pouze nejvýše postaveným bezrohým red Holštýnem v České 
republice, ale s gTPI 2596 je současně jedním z nejatraktivnějších 
býků v tomto segmentu v USA. „Očekáváme stejné kvality od 

Drajvových dcer jako tomu je u Drajvova otce,“ říká analytik býků Karel Novosad. „Drajvovy dcery budou 
mít vysokou produkci mléka s dobrým procentem proteinu. Kromě toho očekáváme pěkná vemena 
s dobrým umístěním struků, dobrou chodivost a střední rámce.“ Tyto vlastnosti jsou také typické pro jeho 
matku. Kra-Ho Solitair Shagg-Red-P je plnou sestrou Bord-Reda P a dokončuje svou první laktaci: 11 500 kg/ 
25300 lb 4.00 % 3.60 %. Drajv také zdědil po své matce kombinaci kaseinů A2A2 BB. Drajv, který má být 
použit jako otec býků, je dostupný po celém světě a brzy bude nabízen také v sexované podobě.   

Plusy:       Minusy: 

- Produkce      -     Síla   
- Porody       -     Struky blízko u sebe  
- A2A2/BB 

 

 

 

 

 

 

 

 Grando-Red - otec Drajv P Reda Gen-I-Beq Snowman Spring VG-85 - zakladatelka linie 


