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Rasa Montbeliarde

- propozycja krzy¿owania z krowami Hf !

Rasa Montbeliarde wywodzi siê ze wschodniej Francji, a obecnie rozprzestrzeni³a siê w wielu
innych regionach tego kraju. Jest to byd³o mleczne, charakteryzuj¹ce siê dobrym umiêœnieniem.
Œrednia wydajnoœæ oko³o 420.000 krów tej rasy, objêtych ocen¹ mlecznoœci we Francji w 2012 r.
wynosi 8379 kg mleka (331 dni laktacji) o zawartoœci 3,9% t³uszczu i 3,46% bia³ka. Ciê¿ar cia³a
doros³ych krów mieœci siê pomiêdzy 600-700 kg, a ich przeciêtna wysokoœæ to 145 cm. Pod
wzglêdem liczebnoœci jest to druga rasa we Francji, u¿ywana na ca³ym œwiecie tak¿e do
krzy¿ówek miêdzyrasowych.
Zalety rasy Montbeliarde to :
bardzo dobra p³odnoœæ krów
³atwoœæ wycieleñ
odpornoœæ na mastitis - niski poziom komórek somatycznych w mleku wartoœciowe bia³ko mleka, o du¿ej zawartoœci
frakcji B kappa kazeiny dobre umiêœnienie mocne nogi,
odpornoœæ na kulawiznê
dobra tolerancja na wysokie
temperatury d³ugowiecznoœæ

Oferowane buhaje poprawiaj¹ ³atwoœæ wycieleñ u córek
Uk³ad wyceny pokroju poszczególnych cech w diagramie liniowym przedstawiony zosta³
analogicznie jak w przypadku buhajów Hf i SRB, ale 1. odchylenie standardowe wynosi 12.

BOUNYX

PERNAN / OO EZOZO / OM MICMAC

FR 2527921833

WYCIELENIA NORMALNE CE 87
Dobra p³odnoœæ nasienia
indeks d³ugowiecznoœci +0,1
zdrowotnoœæ wymienia +0,4
szybkoœæ doju 104
temperament 106

Prod. córek (305 dni)
8709 kg / 3,77% t³. / 3,42% bia³ka

WYCENA PRODUKCJI

Wiarygodnoœæ wyceny 94%
94 córki / 88 stad
+337
Mleko (kg)
-0,09
Bia³ko (%)
+4
Bia³ko (kg)
-0,33
T³uszcz (%)
-13
T³uszcz (kg)

ISU 112

Cena 1p.
35 z³
WYCENA POKROJU

Wiarygodnoœæ wyceny 92%

78 córek / 72 stada

Typ - ocena ogólna
Wymiê - ocena ogólna
Nogi i racice - ocena ogólna

Wysokoœæ
Umiêœnienie
G³êbokoœæ tu³owia
Pochylenie zadu
Szerokoœæ zadu
Tylne nogi z boku
Ustawienie racic
Zaw. przednie wym.
Zaw. ty³u wymienia
Po³o¿enie wymienia
Wiêzad³o œrodkowe
Po³o¿enie strzyków
D³ugoœæ strzyków

111
111
110
104
122
100
101
105
95
102
99
108
104

88

100

111
102
104

112

ISU - indeks ³¹cznej wartoœci hodowlanej

124

