Coose NUT P

ISM 221

Tulla Jaguar x Monaduff Lord
*3.2.2021
Další býk ze špičkového chovu Coose simmentals. Nut je příbuzný pouze k Jerichovi (jejich
prabába je Legendární kráva Raceview Merle-Beauty). Gambler, Kojack, Las Vegas pocházejí z jiné
rodiny krav a ani navzájem nejsou k sobě příbuzní.
Nut P je se synem býka Tulla Jaguar P, který na chovu působí. Jeho potomstvo je velmi
homogenní, dlouhé a skvěle osvalené. Další jeho doména jsou snadné porody, totéž očekáváme
od Nuta.
Matka Nuta je Curaheen Angel, která byla při výprodeji farmy Curaheen prodána za 12 000 euro.
Angel je kráva s obrovskou pánví a skvělým osvalením kýty. Nut zaujme především svou délkou
těla, pánví a harmonickým osvalením. Doporučujeme jej na jalovice, u kterých potřebujete zlepšit
osvalení a pánevní rozměry.

Matka Curaheen Angel

Otec Tulla Jaguar P

Sestra

První telata Flopa se velice snadno telí, porodní hmotnost je od 38 do 44 kg, a
perfektně rostou, první býček dosáhl hmotnosti v 7 měsících 455 kg.

ISI 936

ISI 692

Clonagh LONGSHOT FAB P ISI 939

PHS Worldwide x Banwy T- Rex
Heterozygotně bezrohý Longshot Fab je maternální polobratr býka Clonagh Lucky Hansome,
kterého máme též v nabídce. Otcem je kanadský Worldwide, otec matky Banwy T-Rex. Oba býci
se snadno telí a jejich dcery jsou velmi mléčné. Totéž očekáváme od Longshot Faba a oproti
svému otci výrazně lepší osvalení a kapacitu těla, což je na býkovi patrné na první pohled.

LANCELOT PP ISI 937

Wroxall Coocker Leeky Soup PP x Hornsa P
Homozygotně bezrohý Lancelot PP je novým býkem naší nabídky, kterého můžete naprosto bez
problému použít na jalovice (114). Při hodnocení exteriéru byl hodnocen velmi nadprůměrně:
9 za rámec, 8 za osvalení, 8 za užitkový typ. Na tomto svodu se stal také neodiskutovatelným
šampionem, jelikož je to výjimečný býk již od mládí. Lancelot tedy nabízí solidní rámec a vynikající
ovalení především na kýtě. Otcem Lancelota je nám dobře známý Coocker Leeky Soap. V původu
dále najdeme v pozici praděda Steinadlera. Pochází z vynikající rodiny krav, které vyprodukovali
několik šampionů s výjimečným růstovým potencionálem.

První syn Kabooma ve věku 6 měsíců

Bearna – Dhearg NEW WAY P

ISM 222

*13.3.2021
Curaheen Evolution P x Delfur Decider 12
New Way je novou heterozygotně bezrohou hvězdou naší simentálské nabídky, dle našeho názoru
se jedná o naprosto výjimečné zvíře, které nemá obdoby u nás ani ve své domovině!
Jedná se o nejvýraznějšího býka, kterého jsme na cestách po Irsku viděli.
New Way (nová cesta) je synem býka Curaheen Evolution P, matka je dcerou býka Delfur Decider.
V roce vážil 780 kg, má naprosto špičkové končetiny a temperament, ve skupině svých vrstevníků
na farmě naprosto vyčníval a jednoznačně se jedná o nejlepšího býka, který z této farmy kdy
pocházel (podle chovatele).
New Way je tedy naprosto kompletním býkem, který bude velmi snadno použitelný na Vaše
stádo, vyniká především svým osvalením, šířkami a tělesným rámcem.

HENRY z Jalovčí P*

ISM 140

*17.3.2021
Coose Jericho P x Curaheen Vio R
Možná jsme před dvěma lety, když jsme v Irsku pro pana Talafouse na farmě Fearna nakupovali Henryho
matku, ani nedoufali, že z ní dostaneme takto brzy naprosto špičkové zvíře a zároveň geneticky bezrohé.
Otec Henryho je Coose Jericho (TOP synové na odchovnách, velice zajímavé dcery), matka Fearna KIKI je
kráva importovaná z Irska. Je dcerou TROJNÁSOBNÉ šampionky Fearna Tiffany na Národní výstavě v
Tullamore, její plná sestra získala tento titul "pouze" jedenkrát. Jedná se o nejúspěšnější výstavní rodinu v
Irsku, všechny zástupkyně z této rodiny jsou velké krávy s obrovskou kapacitou těla, a především
výjimečnou mléčností, též jsou velmi dlouhověké.
Pokud se ptáte, kde je největší přednost Henryho, tak je to určitě šířka pánve a osvalení zádě, troufáme si
říci, že u býka, který prošel českou odchovnou, doposud nevídané. Vynikající harmonie exteriéru, plášťově
červené zbarvení, skvělý temperament a perfektní původ z něj dělají TOP býka, který určitě bude hojně
použit nejen v ČR, ale pevně věříme, že bude populární i v zahraničí. Henry dostal při výběru do
plemenitby 82 bodů za exteriér. Má vynikající PH pro růst v přímém efektu (135).

Matka matky Henryho

HOLBA z Libochové V*

ISM 056

*02.01.2021
Coose Jericho P x Augustýn Agrochyt PP
Heterozygotně bezrohý Holba z Libochové se narodil na rodinné farmě Polákových. Již jako tele výrazně
převyšoval své vrstevníky, stejně tomu bylo i na OPB Benešov, kde byl hodnocen 84 body za exteriér.
Holba je býk velkého tělesného rámce, s vynikající kapacitou těla a skvělým osvalením. 261 kg ve 120
dnech, 405 kg ve 210 dnech a 674 kg v roce potvrzují jeho skvělý růstový potenciál (PH 134 pro růst v
přímém efektu).
Otcem Holby je Coose Jericho, otcem matky Augustýn Agrochyt (syn Hoenesse). O kvalitě jeho matky
svědčí, že jeho polobratr rok před Holbou byl ohodnocen 85 body za exteriér! Holba bude skvělou volbou
na krávy u kterých chcete zlepšit pánve, délku těla a osvalení.
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COOSE JERICHO P ISI 138

Kilbride Farm Gernot 15 x Carnkern Titan
Jericho by měl být odpovědí na současné slabší osvalení české Simentálské populace při zachování genetické
bezrohosti. V rodokmenu Jericha najdeme vynikající rohaté býky jako Carnkern Titan, Raceview King, Crugmelyn
Brenin a dánského Lamhoj Supery, od něhož se táhne genetická bezrohost. Jerichova matka Curaheen Bright Eyes
pochází z jedné z nejproduktivnějších rodin krav v jižním Irsku a na celém světě vůbec. Je rovněž
pětihvězdičkovým býkem pro terminální index a mateřské vlastnosti v ICBF systému. Jericho disponuje naprosto
bezchybným exteriérem a má atraktivní plavou barvu.
Potomstvo Jericha je u nás velmi úspěšné. Jalovice z Měcholupské zemědělské a.s. obsadili první a druhé místo na
NVHZ v Brně 2021. Nejlepší syn z chovu pana Talafouse z Krče dostal od výběrové komise 85 bodů. 4 Jeho
synové, kteří prošli odchovnou v Osíku, dosáhli průměrného hodnocení 81 bodů!

Haka Agrochyt P (šampionka simmental show
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Kojack potomstvo

ISI 745

EGH HAMILTON PP ISI 406

EGH Haakon PP x Marschall P
EGH Hamilton PP pochází z chovu Engfer a patří k nejatraktivnějším otcům býků plemene masný
simentál na trhu. Má nepříbuzný původ. Jeho otec EGH Haakon je zemským vítězem
v Meklenbursku-Pomořansku. Jeho dcery se perfektně telí a mají hodně mléka. Sám Hamilton se
stal na podzim 2018 rezervním spolkovým vítězem na spolkové výstavě plemene masný simentál.
V roce věku dosáhl skvělé hmotnosti 748 kg (přírůstek od narození 1805 g). Celková plemenná
hodnota býka RZF je 126, exteriér byl ohodnocen 9/8/8.
Hamilton je býk velkého rámce, vyniká harmoničností a skvělou lokomocí. Je vhodný k inseminaci
dcer anglických a irských býků.
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DRAK AGROCHYT PP ISI 182

Hoeness PP x Snaebum Campari PP
Drak byl při výběru do plemenitby ohodnocen 92 body, což z něj dělá historicky nejlépe hodnoceného
masného simentála narozeného v ČR. Jedná se o naprosto kompletního býka, který vyniká především
svým růstem a kapacitami. Skvělé jsou i jeho plemenné hodnoty (138 v přímém efektu pro růst). Otcem
draka je legendární německý býk Hoeness PP. Matka je dcerou též špičkového dánského býka Snaebum
Campari PP. Jedná se o krávu, která vyniká extrémní mléčností a výborně utvářeným vemenem. O její
mléčnosti svědčí Drakových 286 kg ve 120 dnech. Drakova bába vynikala též mléčností a plodností (13
inseminací a 10 narozených telat). Též vyprodukovala 2 býky do inseminace. Drakovo potomstvo mělo
velice úspěšnou výstavní sezónu 2022. Jeho dcera vyhrála svou kategorii na dánské výstavě v Herningu,
další dcera Giny LA se stala Národní vítězkou v kategorii jalovic na Simmental show v Lysé nad Labem!
Draka doporučujeme pro tvorbu dcer do obratu stáda.

Drak PP při základním výběru na OPB Osík

Giny LA – dcera Draka PP

CLONAGH LUCKY HANSOME ISI 938

Manorpark Hansome x Banwy T-Rex
Rohatý Lucky Hansome je potomek dvou šampionů. Otec Manorpark Hansome byl prodán za 22000
liber a je vítězem Národní výstavy v Tullamore stejně jako jeho matka Clonagh Absolutely Fabulous. Její
otec Banwy T-Rex je dokonce trojnásobným vítězem, v nejlepší kondici vážil neuvěřitelných 1860 kg,
telil se snadno i na jalovicích a jeho dcery jsou velmi mléčné, rámcové a kapacitní krávy. Ze stejné krávy
máme v nabídce její dalšího heterozygotně bezrohé syna. Z kombinace Manorpark Hansoma a T-Rexe
pochází i v Evropě nejdráže prodaný simentálský býk Clonagh Lucky Explorer (52000 euro). Lucky
Hansome nabízí skvělé osvalení a obrovský růstový potenciál. Očekáváme mléčné dcery.

Otec Manorpark Hansome

Otec matky T-Rex

Matka Clonagh Absolutely Fabulous

SACOMBE KESTREL ISI 691

Blackford Hurricane x Annick Exocet
Estrel je novým rohatým býkem naší nabídky, který zaujme především svým harmonickým exteriérem.
Jedná se o nepříbuzného býka na naší populaci, který najde uplatnění především na homozygotně
bezrohé krávy. Jeho otec Blackford Huricane 16 produkuje telata se skvělou délkou a šířkou celého těla.
Sám byl prodán za 9 000 liber, jeho otec Hockenhull Marvel, který produkuje vynikající dcery, dokonce
za 18 000 liber. Matka Kestrela dodnes drží evropský simentálský rekord v prodejní ceně za
jalovici/krávu a to 28 000 liber. Sama vyhrála několik výstav. Jeho původ je tedy plný vynikajících zvířat.
Jeho sestra je vítězkou své kategorie na Royal Norfolk Show.
Od telat kestrela očekáváme skvělý exteriér, lokomoci, a především šířku pánví. U jeho dcery
předpokládáme velmi dobrý samičí výraz.

Sestra Kestrela

Kestrelova matka

DERMOTSTOWN DELBOY ISI 614

Kilbridefarm Newry x Raceview King
Irská hvězda naší nabídky. Delboy je šampionem několika výstav, stejně jako mnoho jeho potomků. Již
několik let se těší velké oblibě mnoha chovatelů v Irsku a také v Británii, kam byl importován. Delboy je
výjimečný především svou produkcí dcer, které vynikají širokými pánvemi, šířkovými rozměry celkově a
velmi harmonickým exteriérem. Jeho otcem je legendární Kilbridefarm Newry, otcem matky další
legenda Raceview King. První telata narozená na českých chovech výrazně vyčnívají nad svými
vrstevníky. Telata jsou skvěle osvalená, podle šířky pánve poznatelná na první pohled.
Dcery:

V NAŠÍ NABÍDCE DÁLE
NAJDETE:
ZMS-691 Curaheen Gunshot P

790,-

ISI-133 Dingo Agrochyt P

300,-

ZMS-315 Ziel Ležnický P
ZMS-546 Brit z Nové Vody P

300,300,-

ISI-401 Epik Agrochyt P

300,-

ZMS-916 Cirquit ze Statku P

300,-

ZMS-917 Colibri Agrochyt V

300,-

ISI-023 Dubler z Jalovčí V

300,-

ISI-082 Dino z Jalovčí PP

300,-

ZMS-876 Celník z Běsna PP

300,-

ZMS-880 Cedule z Běsna P

300,-

ZMS-225 Zorro Vima PP

300,-

ZMS-524 Balthazar Agrochyt PP

300,-

ZMS-476 Alan Měcholupský PP
ZSI-805 Tuareg Agrochyt PP

300,300,-

ZMS-481 Atila Ležnický P

300,-

ZMS-700 Claudius Polfin PP

300,-

ZMS-350 Amur z Nové Vody P
ZSI-800 Rosenstolz P

300,120,-

ZSI-829 Lango August/ Atos PP

450,-

ZSI-719 Hedetoft Columbus PP

450,-

ZSI-951 Solbakken Garfield P
ZSI-950 Krogholt Godske P

390,390,-

ZMS-464 Alm z Běsna PP

300,-

ZSM-669 Brano Vsacko V

300,-

ZMS-735 Ctirad Ležnický P
ZSI-927 Ucker z Malešic

300,300,-

ZMS-246 Zadar Volarský V

300,-

ZMS-670 Baron z Bánova

300,-

ZSI-867 Urquell Šumavský P

300,-

Konzulenti masného programu:
Hlavní šlechtitel: Ing. Vladimír Chytka, tel. 604 909 692, chytka@naturalgen.cz
Dubá: Ing. Gabriela Gahlerová, tel. 734 255 457, gahlerova@naturalgen.cz
Liberec: Ing. Zdenka Kabátková, tel. 724 259 529, kabatkova@naturalgen.cz
Prachatice: Ing. Jan Švácha, tel. 603 535 269, svacha @naturalgen.cz
Rokycany: Petr Novák, tel. 734 753 010, 602 123 489, novak@naturalgen.cz
Písek: Zbyněk Hašpl, tel. 602 653 062, haspl@naturalgen.cz
Žďár n. Sázavou: Ing. Miroslav Totušek, tel. 606 711 696, totusek@naturalgen.cz
Blansko: Zdeněk Měšťan, tel. 608 883 820, mestan@naturalgen.cz
NATURAL, spol. sr. o.
tel.: +420 257 740 348, 364
objednávky: Ing. Andrea Kalinová
252 09 Hradištko p. Medníkem
e-mail: natural@naturalgen.cz e-mail: objednavky@naturalgen.cz
www.naturalgen.cz

