
490,-

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK

BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2023

DOVOZ Z FRANCIE

       BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC          

RIMBAUD         IIT- 191 
Giono x Chic 

   

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................108 
Růst / Osvalení / Rámec….110/117/105 
ISEVR……………...……….................122 
Snadnost porodů dcer………………113 
Mléčnost dcer....................................114 
IVMAT…………………………………..127 
 

Nejlepší syn Giona podle šlechtitele GD Sébastiena Landemainea. Rimbaud nabízí relativně nepříbuzný 
původ, v pozici otce matky najdeme býka Chic, který má vynikající mléčnost, stejně jako Rimbaud 
(114). Rimbauda, lze doporučit na rozvinutější jalovice(108). Jedná se kompletního býka, stejně jako 
jeho otec. Jeho telata velice dobře porostou, budou mít velmi dobré končetiny a budou velmi dobře 
osvalená. Očekáváme vynikající dcery do obnovy stáda. Rimbaud nenese žádný gen pro dvojí osvalení. 



700,-

       BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC          

RUSTY P         IIT-175 
Nuts x Habouis 

   

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................113 
Růst / Osvalení / Rámec….119/103/107 
ISEVR……………...……….................124 
Snadnost porodů dcer………………103 
Mléčnost dcer....................................105 
IVMAT…………………………………..122 
 

Rusty je novým heterozygotně bezrohým býkem naší nabídky, který má předpoklad velmi snadných porodů 113, 
lze jej tedy použít plošně na jalovice. Rusty vyniká svým růstem(119), solidním osvalením (103) a rámcem (107). 
V jeho původu najdeme v pozici děda z otcovi strany Giona, který se posledních několik let velice často vyskytuje 
v původech mnoha inseminačních býků. Rusty nabízí skvělé genomické výsledky pro funkčnost a vyvážení 
končetin. Rusty je velice kompletním býkem, jehož všechny vlastnosti jsou nadprůměrné, v kombinaci se 
snadným telením a skvělými končetinami jej bude velice snadné použít v každém připařovacím plánu. 

REMIX             ITI-791 

Guetta x Gardien                      650,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................120 
Růst / Osvalení / Rámec…...102/111/95 
ISEVR……………...……….................116 
Snadnost porodů dcer………………102 
Mléčnost dcer....................................111 
IVMAT…………………………………..119 
 

Remix je s plemennou hodnotou 120 pro snadnost telení plošně použitelný na jalovice. Jeho další předností je 
osvalení (111) a mléčnost dcer (111). Otcem Remixe je Guetta, který je vyniká zejména kvalitou svých dcer, 
stejně jako jeho otec matky Gardien. Remix nenese žádný gen pro dvojí osvalení, což z něj v kombinaci s dalšími 
přednostmi dělá velmi snadno použitelného býka.  Doporučujeme jej použít na jalovice většího tělesného 
rámce.  
 
Vhodný je především na dcery Figuera P, Losca a Libana PP. 



       BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC          

PICKUP PP     ITI-770 

Love P x Indou PP                780,- 
   

Pickup PP je naprosto kompletním homozygotně bezrohým býkem, který směle konkuruje a v mnoha aspektech i 
převyšuje rohaté býky z nabídky GD. Jedná se o býka typu elevage, který má větší tělesný rámec a skvělý růst. Od 
jeho dcer očekáváme vynikají mateřské vlastnosti. Pickup bude určitě skvělou volbou na Vaše jalovice a krávy, 
pokud chcete posunout bezrohé šlechtění na vyšší úroveň. 
 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků: Latino, Losc, Giono, Hamel 
 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................108 
Růst / Osvalení / Rámec….109/101/110 
ISEVR……………...……….................113 
Snadnost porodů dcer………………113 
Mléčnost dcer....................................108 
IVMAT…………………………………..115 
 

OUMIOU         ITI-803 

Dumas x Calogero                   610,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................116 
Růst / Osvalení / Rámec…...101/117/93 
ISEVR……………...……….................116 
Snadnost porodů dcer………………..97 
Mléčnost dcer....................................112 
IVMAT…………………………………..120 
 

Oumiou je s plemennnou hodnotu 116 pro snadnost telení jedním z nejvýše postavených býků naší nabídky. 
Otcem Oumoiou je Dumas, který stejně jako jeho syn vyniká snadností telení a mléčností dcer. Otec matky je 
Calogero. Oumiou je velmi dobře osvalený býk (117). Očekáváme velmi mléčné dcery smíšeného typu. Oumiou 
je zlepšovatelem končetin.  
 
Vhodný je především na dcery Libana PP, Isidora PP a Jaguara. 



       BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC          

JOLIMOME P   ICH-070 
Celsius x Daufin P 

 

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ..............................112 
ISEVR……………...………....................96 
Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů dcer……………….121 
Mléčnost dcer…………………………...94 
IVMAT …………………………………....94 
GD scan: Funkčnost struků……..…..7,2 

Snadné telení a mateřské vlastnosti. Dcery se skvělou délkou těla, funkčními vemeny a struky!!! 
 
Je vhodný na dcery: Vittoze, Athose, či Azeliera. 

450,- 

NIGER PP         ITI-058 
Ghana PP x Daufin P 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ............................108 
Růst …………………………………….95 
Osvalení  .…….................................111 
Rámec ………………………………….99 
ISEVR celk. index..………................105 
Mléčnost dcer……………………...…100 
IVMAT …………………………………105 
 

Homozygotně bezrohý Niger PP produkuje potomstvo s velice dobrým osvalením na všech tělesných partiích. 
Niger má snadné porody (108). Vysoká genomická hodnota pro šířku pánve (7,4) a funkčnost zadních končetin 
(7), z něj dělají velice zajímavého homozygotně bezrohého býka.  Niger je vhodný na jalovice většího tělesného 
rámce, které potřebují zlepšit osvalení, pánevní rozměry a kvalitu končetin. 
 
Nigera doporučujeme k inseminaci dcer býků Isola, Fronsac, Cluedo a Caramel. 

895,- 



550,-

BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

OCTOGONE P           IIT-176 
Jubilo P x Voimo          

   

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ..............................93 
Růst / Osvalení / Rámec….103/109/107 
ISEVR……………...……….................105 
Snadnost porodů dcer………………115 
Mléčnost dcer....................................105 
IVMAT…………………………………..114 
 

Vynikající končetiny, mléčnost a harmonický exteriér, to jsou hlavní přednosti Octogona. V jeho původu najdeme 
skvělé maternální býky jako Voimo a Tombapik, bezrohý gen u Octogona pochází z Cabara. Vynikající je u 
Octogona především šířka pánve (genomická PH - 9). Octogone nenese gen pro dvojí osvalení, je tedy velice 
snadno použitelným býkem. První potomstvo ve Francii nás velmi zaujalo svým harmonický exteriérem a 
osvalením. Doporučujeme jej pouze k inseminaci krav.  

PITBULL P                ITI-789 

Losc x Castor                                        650,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................103 
Růst / Osvalení / Rámec….106/102/100 
ISEVR……………...……….................108 
Snadnost porodů dcer………………104 
Mléčnost dcer....................................117 
IVMAT…………………………………..116 
 

Heterozygotní bezrohost se u Pitbulla táhne až ze třetí generace a to z býka Enrico P. V pozici otce se nachází býk 
Losc a v pozici otce matky je dnes již legendární Castor. Pitbull vyniká především vynikající mléčností (117). 
Doporučujeme jej použít především na jalovice s větší kapacitou těla, u kterých chcete zlepšit mateřské 
vlastnosti. Pitbull by mohl být následovníkem u nás velmi oblíbeného Figuera. 
 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků: Latino, Losc, Giono, Hamel 
 



700,-

550,-

BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

REMUS           IIT-174 
Maximus x Castor           

   

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................105 
Růst / Osvalení / Rámec….120/122/109 
ISEVR……………...……….................132 
Snadnost porodů dcer………………116 
Mléčnost dcer....................................100 
IVMAT…………………………………..128 
 

Vynikající představitel plemene charolais, to je Remus. Syn Maximuse, jehož synové patřili k naprosté špičce na 
odchovnách ve Francii. Otcem matky je legendární Castor. Remus má z letošních novinek nejvyšší hodnotu ISEVR 
a IVMAT (132 a 128). Oproti svému otci nabízí  výrazně lepší telení (105) a lepší mléčnost (100). Remus má skvělé 
genomické výsledky pro šířku pánví a hřbetní linii (9,4 a 10)! Od jeho telat očekáváme skvělý exteriér ve všech 
ohledech. Remuse dopručujeme na krávy v chovném typu s dobrou mléčností.  
Zajimavé určitě bude jeho použití na bezrohé krávy.  

RINGOSTAR  IIT-188 
Guetta x Hermes 

   

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................102 
Růst / Osvalení / Rámec….125/104/119 
ISEVR……………...……….................128 
Snadnost porodů dcer………………104 
Mléčnost dcer....................................103 
IVMAT…………………………………..123 
 

Ringostar je synem skvělého Guetty, který je velmi oblíbeným a úspěšným býkem ve Francii. Otcem matky je 
nepříbuzný Hermes. Ringostar se vyznačuje velkou růstovou schopností (125) a rámcem (119). Hodnota ISEVR 
128 a IVMAT 123 je druhá nejvyšší u letošních novinek z nabídky GD. Jedná se býka chovného typu, který je 
vhodný pro tvorbu dcer do obnovu stáda, stejně jako jeho otec Guetta a jeho otec otcem Utopique. Ringostara 
dopručujeme na krávy, kde potřebujete zlepšit rámec a zlepšit mateřský výraz.  
 
Doporučujeme jej na dcery býků Giono, Hamel, Ikea a Fronsac. 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

REGALAD PP     IIT-172 

Ogoudal PP x Ikea P              750,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ...............................100 
Růst/Osvalení/ Rámec…..….110/119/102 
ISEVR……………...………...................119 
Snadnost porodů dcer……………….103 
Mléčnost dcer ………………………....110 
IVMAT…………………………………...122 
 

Homozygotně bezrohý Regalad je synem Ogoudala PP (Love P x Guiness PP) z matky po Ikea P. Regalad nabízí 
vynikající maternální kvality (mléčnost 110, IVMAT 122), ale také skvělé osvalení(119) a růst (110). Velice dobrých 
genomických výsledků dosahuje Regalad pro vyvážení a funkci zadních končetin a šířku pánve. Regalada 
doporučujeme na krávy v typu elevage, kde potřebujete zlepšit osvalení především zádě.  
 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků Fronsac, Figuer P, Cabrel a Artois. 
 

POETIC P            ITI-769 

Merlin P  x Chic                       650,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .................................98 
Růst/Osvalení/ Rámec…..….112/117/109 
ISEVR……………...………....................119 
Snadnost porodů dcer……………..…110 
Mléčnost dcer ……………………….....113 
IVMAT…………………………………....124 
 

Extérierově výrazný býk. Ve dvou letech již Poetic váží přes 1000 kg.  Od Poetica si slibujeme výbornou mléčnost dcer 
a skvělý růst jeho telat. Sám Poetic zaujme bezchybným exteriérem a jemnou kostrou. Jako pomyslnou třešničku na 
dortu lze považovat fakt, že je heterozygotně bezrohý.  
 
Poetica doporučujeme na dcery býků: Giono, Flabas, Dumas, Jaguar. 
 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

ONEDREAM P       ITI-350 
Luther P x Honorable 

 760,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................103 
Růst/Osvalení Rámec…..….122/103/129 
ISEVR……………...……….................125 
Mléčnost dcer....................................102 
Snadnost porodů dcer………………112 
IVMAT…………………………………..121 
 

Onedream je velkého tělesného rámce a a má skvělý růst. V loňském roce se těšil velké oblibě chovatelů nejen ve 
Francii, ale i u nás. Vyniká především svým růstem (122) a tělesným rámcem (129). Velice solidní je i jeho 
mléčnost (102). Onedream je synem býka Luther P, který je v současné době velice oblíbený ve Francii, z krávy po 
Honorable, která je dcerou krávy po Voimo. Jelikož má Onedream index snadnosti telení 103, lze jej dle slov 
šlechtitele GDO Sébastiena Landeimana použít na rozvinutější jalovice, u kterých je potřeba zvětšit tělesný 
rámec. První telata po Onedreamovi ve Francii vypadají velmi slibně, oproti svým vrstevníkům jsou poznat na 
první pohled. Mají velký rámec a rychle rostou. Skvěle vypadá kombinace především s  dcerami býka Giono. 
 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků: Giono, Artois, First, Castor. 
 

OSTIVAL              ITI-374 
Epernay x Artois 

 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................102 
Růst/Osvalení Rámec…..….110/103/113 
ISEVR……………...……….................113 
Snadnost porodů dcer………………113 
Mléčnost dcer ………………………...109 
IVMAT…………………………………..116 
 

Ostival je synem dnes již legendárního Epernaye, který je stále součástí naší nabídky. V mnoha ukazatelích se 
podobá svému otci, ovšem lze jej použít na rozvinutější jalovice. V jeho původu se jako otec matky vyskytuje 
Artois a otec matky matky Tamilly. Kombinace těchto tří býků ho předurčuje k produkci toho nejlepšího 
potomstva. Ostival by měl být také zlepšovatelem končetin. Jeho profil genomických plemenných hodnot je 
naprosto kompletní a vyvážený. Vyzdvihnout je třeba jeho růstovou schopnost 110 a tělesný rámec 113. První 
Ostivalovo potomstvo splnilo velká očekávání a Ostival je tak již  druhým rokem hojně používaným býkem ve 
Francii.  
 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků: Devred, Fronsac, Chabal, Dalhia P. 

675,- 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

POMMARD   ITI-787 

Epernay  x Forgeot P           650,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ..............................97 
Růst / Osvalení / Rámec….116/119/105 
ISEVR……………...……….................124 
Snadnost porodů dcer………………108 
Mléčnost dcer......................................97 
IVMAT…………………………………..119 
 

Pommard je prvním bezrohým synem Epernaye v inseminaci, který podělil mnoho jeho kvalitních vlastností. 
Nemá sice takový rámec (105), o to lepší je však jeho osvalení (119) a perfektní růst (116). Pommarda 
dopručujeme na krávy smíšeného a elevage typu s dobrou mléčností.  
 
 Doporučujeme k inseminaci dcer býků: Fronsac, Devred, Tamilly, Calogero. 
 

MAXIMUS     ITI-500 

Hamel  x Voltaire                  650,- 
 
 
 
indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................92 
Růst / Osvalení / Rámec….119/119/121 
ISEVR……………...……….................126 
Snadnost porodů dcer………………104 
Mléčnost dcer....................................93 
IVMAT…………………………………..118 
 

Maximus je novým typovým býkem naší nabídky. Jedná se o syna býka Hamel z matky po Voltaire. Potomstvo 
Maximuse má vynikající exteriér, což dokládají i jeho skvělé plemenné hodnoty. 119 růst, 119 osvalení, 121 
rámec, 126 ISEVR ! Maximus patří s hodnotou 125 mezi TOP býky ve Francii pro index IABjbf. Jeho synové v 
testačních stanicích ve Francii patří k naprosté špičce, většinou patří k těm nejlepším. Maximuse lze použít 
pouze na krávy. Šlechtitel GDO Sébastien Landemaine má nejlepší zkušenosti s jeho použitím na velké rámcové 
krávy s dobrými mateřskými vlastnostmi. Očekáváme potomstvo smíšeného typu s vynikajícím osvalením a 
kapacitami.  
 
Maximuse doporučujeme k inseminaci dcer býků: Dumas, Calogero, Figuer P. 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

NOKIA PP     ITI-065 
Isagri P  x Dalhia P                

 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................98 
Růst/Osvalení Rámec…..….116/102/108 
ISEVR……………...………...................115 
Snadnost porodů dcer…………….…102 
Mléčnost dcer ………………………......91 
IVMAT…………………………………....107 
 

Homozygotně bezrohý Nokia PP přínáší velký rámec a skvělý růst potomstva (v ČR PH pro růst v PE 129). Jeho 
otec Isagri P je synem Castora. Matka Hydrazine je exteriérově velice výrazná kráva, která je dcerou býka Dalhia 
P). Nokia je velice dlouhý, široký, funkční a harmonický býk. Jeho první synové na OPB vypadají velice slibně.  
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků Voimo, Figuer P a Devred. 

OCELOT       ITI-355 
Lucifer x Alsting 

 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................103 
Růst/Osvalení Rámec…..….106/117/106 
ISEVR……………...……….................116 
Snadnost porodů dcer………………111 
Mléčnost dcer ………………………...100 
IVMAT…………………………………..115 
 

675,- 

750,- 

Ocelot je synem u nás velmi oblíbeného Lucifera z matky po Alstingovi. Ocelot je býk s především vynikající 
osvalením (117) a růstem (106). Zaujme také velice jemnou kostrou (111).  
Ocelota doporučujeme k inseminaci rámcově větších prvotelek, kde potřebujete zlepšit osvalení, a to především 
dcer býků: Flabas, Isagri, Isidor, Iceberg, Epernay. 

LEXOVY       ICH-440 
Vigny x Viviers 
 

 
 
Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ...............................97 
Růst / Rámec ………………….….99/107 
Osvalení  .……...................................102 
ISEVR celk. index..………...................99 
Jatečná výtěžnost………………..….119 
Mléčnost dcer……………………..….106 
Snadnost porodů dcer…………..….134 
IVMAT ……………………………..…. 106 
 
 
Doporučen pro obnovu stáda. Od jeho dcer očekáváme mnoho předností - dlouhodobý růst, rámec, kvalitní 
končetiny, velmi snadné telení (134) a mateřské vlastnosti.   
Je vhodný na dcery Exotica P, Calogera, a Valdevieho. 

350,- 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

DEVRED           ZIT-826

Saumur x Ostani

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................99 
Růst ....................................................108 
Rámec..……………………..................112 
Osvalení  .……....................................102 
ISEVR celk. index..………..................109 
Snadnost porodů dcer……………….122 
IVMAT …………………………………..105 

Potomstvo Devreda vyniká svou harmoničností, kapacitami a konstituční pevností.  Výborný je i jeho růst. Devred 
má velice dobrý genomickou hodnotu pro výváženost a funkci končetin, pevnou hřbetní linii a funkčnost struků. 
Jeho dcery se též velice dobře telí (122). Devredovi dcery se blíží ideálu, který si od moderního typu charolais 
představujeme, ve Francii se velice dobře umísťují na výstavách, kde poráží i tradicionální genetiku.  Jedna z jeho 
dcer Majeste se na Pařížské výstavě SIMAGENA stala vítězkou své kategorie, vyhrála kategorii nejlépe osvalené 
jalovice a na následné aukci byla prodána za 6100 euro.  Devred je heterozygotním nositelem genu F94L. 
Devred je vhodný na dcery Tanzaniena, Ullyseho a Urfeho. 

GIONO           ICH-726 
Aragon x Padirac 

 

550,-

625,- 

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ...............................96 
Růst/Osvalení Rámec…..….113/120/107 
ISEVR celk. index..………..................121 
Mléčnost dcer………………………….109 
Snadnost porodů dcer……………….113 
IVMAT …………………………………. 125 
 

Giono je nepříbuzný býk, který je výjimečný hned v několika ukazatelích. Jeho potomstvo výborně roste (113) a je 
výrazně osvalené (120).  Jeho dcery jsou nadprůměrně mléčné (109) a velice dobře se telí  (113). Giono má velice 
dobrou genomickou  hodnotu pro vyváženost a funkci končetin.  Giono je vhodný na krávy typu elevage, kde 
potřebujete zlepšit osvalení, šířku pánve a končetiny. Jeho potomstvo je homogení, jedná se o vynikající 
představitele moderního typu charolais. Giono je heterozygotním nositelem genu F94L. 
Doporučujeme jej k insminaci dcer býků Flabas, Voimo, Bombix a Cabrel. 

NOLIMIT          ITI-062 
Giono x Viviers 

 
Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ..............................100 
Růst/Osvalení Rámec…..….109/121/107 
ISEVR celk. index..………..................120 
Mléčnost dcer………………………….102 
Snadnost porodů dcer……………….112 
IVMAT …………………………………..120 
 

Nolimit je výrazně osvalený býk (121), který má nadprůměrný rámec a růst. Velice zajímavá je snadnost porodů 
dcer (112), která podkládá i genomická hodnota pro šířku pánve (7,9). Velice dobré genomické hodnoty má pro 
vyváženost a funkci končetin. Nolimit je harmonický, konstitučně pevný býk, který přinese do Vašeho stáda 
výrazné osvalení při zachování velice dobrých mateřských vlastností.  
Doporučujeme jej k inseminaci býků Banco, Cluedo, Cabrel a Voimo. 

560,- 



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

DANY            ICH-074 
Toulon x Habit 

 

300,- 
Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................93 
Růst / Rámec..…………………….105/111 
Osvalení  .……......................................97 
ISEVR celk. index..………..................101 
Jatečná výtěžnost…………………….120 
Mléčnost dcer………………………….113 
IVMAT …………………………………..110 
 

Dany produkuje dcery s výbornými vemeny, struky a spoustou mléka. Vynikají délkou těla, kvalitou končetin a 
celkovou pevností těla. 
Vhodný na dcery Vittoze, Voima, Unibloca, Ulysseho a Sidneyho. 

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................96 
Růst / Rámec..…………………….104/103 
Osvalení  .……......................................97 
ISEVR celk. index..………..................101 
Mléčnost dcer………………………….111 
Snadnost porodů dcer……………….118 
IVMAT …………………………………. 108 
Genomické indexy IBOVAL 
Jatečná výtěžnost…………………….112 

675,- 

 

 Potomstvo má pevné končetiny a růstový potenciál.  Izoard je doporučen na plemenice smíšeného typu. Vhodný 
na dcery Suedoise, Urfeho, Tanzanienea, Athose a Trezegoala. 

FRONSAC     ZIT-520 
Sylvaner x Savigneux 

 

IZOARD         ZIT-788 
Voltaire x  Habit 

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ...............................102 
Růst / Rámec..…………………….101/102 
Osvalení  .……......................................98 
ISEVR celk. index..………..................101 
Mléčnost dcer…………………………...97 
IVMAT …………………………………..100 
 

Prověřen i na potomstvu v ČR! Produkuje těžká a provozně fungující telata se skvělým růstem po odstavu. Skvělá 
konverze živin. 
Doporučen na dcery Azeliera, Voima, Chablise a Bullyho. 

330,- 

MACAO         ICH-733 
Hamel x Voltaire 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................94 
Růst /  Rámec…………………..108/107 
Osvalení………………………………116 
ISEVR……………...………................113 
Mléčnost dcer………………………...99 
IVMAT………………………………….113 
Jatečná výtěžnost …………………..122 

                          RŮST A TYP 

Býk který přináší růstové vlastnosti. Vynikající telata při odstavu. 
Vhodný k inseminaci dcer Exotica P, Chablise, Cabara P a Azeliera. 

450,- 

BÝK S FUNKČNÍM EXTERIÉREM  



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

JUPITER P     ICH-180 
Alsting x Unico PP 

 

680,- 
Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................98 
Růst/Osvalení/Rámec..…....….91/94/101 
ISEVR celk. index..………....................88 
Mléčnost dcer…..……………………….92 
IVMAT ……………………………….……87 
 
 

Potomstvo bude dlouhé a dobře vyvinuté, s dobrými vlastnostmi. Dobře se telící dcery. Ideální heterozygotní býk. 
Doporučujeme na dcery Azeliera, Vignyho, Vivierse a Calogera. 

500,- 

CARNOT Pp   ZTI-558 
Virgil x Jumper 

 
590,- 

Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů ................................95 
Růst/Osvalení/Rámec…..….110/111/101 
ISEVR celk. index..………..................112 
Snadnost porodů dcer……………….118 
Mléčnost dcer…………………………...91 
IVMAT …………………………………. 108 
 
  BEZROHÝ BÝK SE SKVĚLÝM RŮSTEM 

Potomstvo je osvalené, dobře roste, je dlouhé a široké. V ČR má Carnot 129 potomků v 21 chovech a dosáhl PH pro 
růst v přímém efektu 114 a v maternálním efektu 99 (35 dcer) 
Doporučujeme na dcery Ulysseho, Suedoise, Savigneuxe nebo Rurala. 

675,- 
HIAGO           ICH-821 
Viviers x Banco 

 
Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................106 
Růst/Osvalení/Rámec…..….104/110/110 
ISEVR……………...……….................113 
Snadnost porodů dcer………………129 
Mléčnost dcer ………………………...112 
IVMAT…………………………………..119 
 
Hiago pochází z kombinace Viviers x Banco x Impair. Jedná se o velmi kompletního prověřeného plemeníka, 
který má vynikající snadnost telení dcer (129) a slušnou mléčnost (112). Hiago je dominantním homozygotem 
pro mutaci dvojího osvalení F94L. První telata v ČR vynikají skvělou kapacitou těla, excelentní šířkou pánve a 
jsou skvělými představiteli plemene. Doporučujeme jej na dcery býků: Bastion, Calogero, Fronsac, Giono. 

FLABAS         ZIT-780 
Tejoyeux x Habit 

 
Indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................105 
Růst/Osvalení/Rámec …...…106/97/108 
ISEVR celk. index..………................107 
Mléčnost dcer………………………..105 
IVMAT …………………………………106 
 

FUNKČNÍ A EKONOMICKÉ DCERY 

Flabas je býk s perfektním užitkovým typem, který přenáší na své potomstvo. Dcery jsou dlouhé, s funkčními 
končetinami a vemeny. Flabas je doporučen na dcery Azeliera, Vittoze, Unibloca a Calogera. 

VÝRAZ PLEMENE  



BÝCI PRO INSEMINACI KRAV

PEDRO P        ITI-790 

Latino x Enrico                      580,- 

Genomické indexy IBOVAL 
Snadnost porodů .............................100 
Růst / Osvalení / Rámec….112/111/113 
ISEVR……………...……….................117 
Snadnost porodů dcer………………111 
Mléčnost dcer....................................116 
IVMAT…………………………………..121 
 

Heterozygtně bezrohý Pedro je synem u nás velmi oblíbeného Latina, kterého máme stále v nabídce. Pedro je býk 
se snadnými porody a s velmi nadprůměrným a vyrovnaným profilem PH, stejně jako jeho otec. Jedná se o býka 
velkého tělesného rámce, jehož potomstvo je pozdnější. Je též vhodný pro tvorbu dcer do obnovy stáda. 
Doporučujeme jej k inseminaci dcer býků: Latino, Losc, Giono, Hamel 

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB  
na jalovice: 
FIGUIER ICH 445  (Viking PP x Habit) -  na jalovice (114), ISEVR 103, IVMAT 115. Cena 625,- 
CABREL ICH 179 (Savigneux x Impair) - na jalovice (114), ISEVR 110, IVMAT 116. Cena 550,-  
HONORABLE ZIT 782 (Bastion x Habit)– na krávy (110), ISEVR 120, IVMAT 122. Cena 625,-   
 
na krávy: 
PAGNOL ZTI 711 (Indice x Bastia) – na jalovice (105), ISEVR 96, IVMAT 100. Cena 350,-  
VIZIR P ZTI 247 (Le Rebel x Harnois) -  na jalovice (104), ISEVR 110, IVMAT 111. Cena 625,- 
IKEA P ZIT 786 (Forgeot P x Suedois) - na jalovice (105), ISEVR 111, IVMAT 111. Cena 625,- 
MERLIN ICH 734  (Iceberg PP x Robustin) -  na jalovice (104), ISEVR 113, IVMAT 115. Cena 700,- 
EPERNAY ICH 426 (Bastion x Habit)– na krávy (98), ISEVR 127, IVMAT 126. Cena 450,-   
VALDEVIE ZIT 107 (Panoramix x Epsom)– na krávy (99), ISEVR 110, IVMAT 106. Cena 400,-   
UNMARQUIS (Marquis x Impair)– na krávy (89), ISEVR 108, IVMAT 109. Cena 400,-   
GEORGE ZIT 792 (Eureka x Relief)– na krávy (86), ISEVR 113, IVMAT 101. Cena 1150,-   
RITMO ZTI 243 (Icare x Vif)– na krávy (88), ISEVR 109, IVMAT 108. Cena 300,- 
LUCIFER ICH 535 (Howard x Ternois) - na krávy (97), ISEVR 112, IVMAT 114. Cena 500,- 
MEMO ICH 735 (Caramel x Vittoz) - na krávy (100), ISEVR 98, IVMAT 105.  Cena 300,- 

www.naturalgen.cz 
NATURAL, spol. s r. o. 

Chovatelů 413, 252 09 Hradištko p. Medníkem 
tel.: +420257740348, 364 

 
Konzulenti masného programu: 

Hlavní šlechtitel: Ing. Vladimír Chytka, tel. 604909692,        chytka@naturalgen.cz 
Dubá: Ing. Gabriela Gahlerová, tel. 734255457,                   gahlerova@naturalgen.cz 

Liberec: Ing. Zdeňka Kabátková, tel. 724 259529                 kabatkova@naturalgen.cz 
Prachatice: Ing. Jan Švácha, tel. 603535269,                   svacha@naturalgen.cz 
Rokycany: Petr Novák, tel. 734753010, 602123489,    novak@naturalgen.cz 
Písek: Zbyněk Hašpl,  tel. 602 653 062,                               haspl@naturalgen.cz  

Žďár n. Sázavou: Ing. Miroslav Totušek, tel. 606711696,      totusek@naturalgen.cz 
Hradec Králové: Ing. Bohumír Beneš, tel. 605249360,      benes@naturalgen.cz 

Blansko: Zdeněk Měšťan, tel. 608883820,                     mestan@naturalgen.cz 
OPB Osík: Alena Kopecká, tel. 604296618                           osik@naturalgen.cz 

 
objednávky: Ing. Andrea Kalinová                               e-mail:    objednavky@naturalgen.cz 


