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(hodnocení v rámci plemene Limousine)

NATURAL, spol. s r. o.
Chovatelů 413, 252 09 Hradištko p. Medníkem

Facebook: Natural, spol s r. o.

Elite LACETTE EZ ZIL-399

660,- Kč

*11.11.2016 IE221062721390

Limousine, dovoz ID Velká Británie
Otec: Ampertaine FOREMAN
Otec matky: Emerson
OMM: Utah

(hodnocení v rámci
plemene
Limousine)
(hodnocení v rámci
plemene Limousine)

Ekonomické
indexy

€uro
hodnota

Obnova stáda

€94

Terminální index

€159

Li n eá rn í hod noc e n í
O sv a l en í 128
- Šíř ka v obl a st i ko ho ut ku
- Šíř ka z a ko ho ut ke m
- V ývi n b e der
- Zad ní čt vr tě
- Šíř ka ste he n
Rá me c 116
- V ýš ka v ko ho ut ku
- Dél ka za d
- Dél ka pá nve
- Šíř ka p á nve
- C hod i vo s t
K onče ti ny 10 0
- P ř edn í ko nč e ti ny ze př ed u
- Zad ní ko nčet i ny z bo ku
- Zad ní ko nčet i ny z ez ad u

0, 84
0, 86
0, 83
1, 01
0, 86

Klíčové ekonomické
vlastnosti

Index

Predikce užitkovosti potomstva
Snadnost porodů:
Průměr plemene:: 4.68%,

4.60 %

Temperament (stupnice 1- 5)
Průměr plemene -0.06

-0.05 st.

Hmotnost jat.trupu (kg)
Průměr plemene: 23.07kg,

34 kg

Jatečná výtěžnost (stupnice 15)
Průměr plemene: 2.12

2.37 st.

Predikce užitkovosti dcer

0, 19
0, 18
0, 16
0, 25
0, 07
-1, 12
-0, 84
2, 06

Snadnost porodů dcer:
Průměr plemene: 5.03%

4.70 %

Mléčnost dcer (kg)
Průměr plemen: -1.02kg

-1,70 kg

Mezidobí
Průměr plemene 1.13 dnů

0.46 dnů

Elite Lacette byl zakoupen v Jižním Irsku na začátku roku 2018. Je to moderní zástupce plemene
limousine s pětihvězdičkovým terminálním indexem. Jeho matka je výjimečná kráva využívaná
jako dárkyně embryí v programu Elite Limousine. Otcem je spolehlivě prověřený Ampertaine
Forman, který kombinuje snadné porody a osvalení. Lacetteho sourozenci ze strany matky i plní
sourozenci byli oceněni jako šampióni oblastních i národních výstav. Od Lacetteho očekáváme
potomstvo, které se bude snadno rodit, bude výborně osvalené a bude od ranného věku
dosahovat intenzivního růstu.
BOOMER BIRCH, Manažer masného programu firmy Cogent

