Ostretin JOYALIST

RED-475

Tento býk se narodil v Zemědělské společnosti Ostřetín,
a.s. a je tak prvním redem, který byl zařazen
do testace z tohoto podniku a pravděpodobně i
prvním redem z české matky býků vůbec. Má opravdu
nevšední původ na který se podíváme dále detailněji.
Royalist NBY-237

Joyalist RED-475

Jeho otcem já špičkový italský černostrakatý otec
býků Royalist NBY-237. Royalist je velmi
komplexním zlepšovatelem produkce mléčných
bílkovin i jejich obsahu a utváření končetin
i vemen. Díky tomu že jde o syna býka Corky, představuje pro červenou holštýnskou populaci příjemné krevní
obohacení. Joyalist je jedním z prvních synů tohoto býka na světě. Royalist je i nyní hojně nasazován jako
otec býků především díky stabilitě jeho plemenných hodnot a jejich komplexnosti.
V pozici otce matky najdeme kanadského černostrakatého plemeníka Granduc Tribute NEA-024. Tento
nositel red faktoru a syn velmi populárního kanadského otce býků Storma byl nasazován do pozice otce býků
především díky plemenným hodnotám pro utváření zevnějšku jeho dcer. Nyní je Tribute již úspěšně
doprověřen.
V pozici otce matky matky najdeme bílkovinného krále Festivala NGA-325. Tento holandský syn Celsiuse
skutečně vyniká extrémní produkcí kg bílkovin, ale je podprůměrný pokud jde o známky za zevnějšek. V České
republice se tento býk proslavil především jako otec býka Fernandes NGA 446 a otec matky býka Freddy
NEB-856.

Dále v původu nalezneme dalšího legendárního otce
býků Esquimau NGA-179. Tento francouzský otec býků
přinesl do holštýnské populace především produkci
bílkoviny a dobré utváření končetin, ale i vemen.
V ČR jej proslavila především jeho dcera, trojnásobná
česká národní šampiónka Ostretin Zuzana 3 EX 90.
Jak vidno, Joyalist je tedy produktem vycházejícím
z kombinace italského, kanadského, holandského
a francouzského šlechtění.

Ostretin Zuzana 3 EX 90

Mateřská část rodokmenu tohoto mladého býka je
neméně zajímavá. Joyalist pochází z výborné
ostřetínské rodiny krav Petra. Z této rodiny
krav pochází mimo jiné také poslední česká
národní šampiónka Ostretin Petra 7 VG 86.
Ostretin Petra 6 VG 85

Ostretin Petra 7 VG 86

Jeho matka Ostretin Petra 6 VG 85 vyniká mléčnou
produkcí a skvělým obsahem mléčných bílkovin
(3,5 %). Její celková známka zevnějšek VG 85 potvrzuje
příslušnost k rodině a kvality otce. Tato plemenice je černostrakatě zabarvená, ale po svém otci podědila
červený faktor a proto v kombinaci s Royalistem, který je také nositelem red faktoru, vyštěpila červeného syna.
Její matka - Ostretin Petra 3 VG 85 je nejlepší plemenicí ze 4 plných sester pocházejících z jednoho výplachu
embryí. Z téhož výplachu embryí pocházejí také kladně prověření býci Estival NGA 395 a Festimo
NGA-421. Nedávno byl zařazen do testace syn této krávy Iras NBY-247. Ostretin Petra 3 vyniká bezvadnými
mléčnými složkami a končetinami. Mezi její přednosti patří ale i celé utváření zevnějšku včetně vemene.
Dále v původu nalezneme dceru býka Esquimau
Ostretin Petra 1 VG 85. Tato kráva je nyní i velmi
úspěšně prověřena jako matka býků, protože jejím
synem není nikdo jiný než současný oblíbený
zlepšovatel Ferel NEB-996! Tento syn Hershela vyniká
především bezvadným utvářením končetin a vemen.
Joyalist představuje vůbec prvního holštýnského
(černého i červeného) býka, který ve svém původu
kompletuje tři generace v Česku hodnocených matek
býků VG! Joaylist je určen díky svému kvalitnímu
původu do testace na černostrakatých i červených
holštýnských stádech. Pro populaci červeného holštýna
je atraktivní také jeho nepříbuzný původ.

Ferel NEB-996

Joyalist je nositelem genetického typu pro kappa kasein AB.

Po tomto býkovi očekáváme potomstvo s velmi dobrým celkovým utvářením zevnějšku,
které bude produkovat mléko bohaté na obsah mléčné bílkoviny.

