
wycena - kwiecień 2023 www.intergen.com.pl68

Rasa Simentalska – wycena konwencjonalna

M 10810 F 425 F% 3.93 E 406 E% 3.75 M 10941 F 423 F% 3.86 E 371 E% 3.39 M 9503 F 393 F% 4.14 E 335 E% 3.53 

Indeks główny GZW 122
Wydajność mleczna MW 116

 
  

mleko
+727 kg

tłuszcz
-0,09 %

tłuszcz
+23 kg

białko
-0,01 %

białko
+25 kg

Mięso FW 95
przyrosty

88
mięso

95
klasa
102

Długowieczność ND 114

Komórki somatyczne ZZ 95

Szybkość doju MBK 107

Laktacja PERS 118

Reprodukcja o. porody
109

m. porody
95

VIW
107

płodność
* * *

kaliber mały duży 79
umięśnienie słabe mocne 101
nogi słabe mocne 111
wymię niepożądane pożądane 120
wysoki w krzyżu niska wysoka 77
długość tułowia krótki długi 87
szerokość zadu wąski szeroki 84
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 87
ustawienie zadu równy opadający 84
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 105
staw skokowy limfatyczny suchy 101
pęcina miękka spionowana 114
piętka niska wysoka 103
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 97
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 103
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 117
więzadło środkowe słabe mocne 100
głębokość wymienia głębokie płytkie 108
długość strzyków krótkie długie 94
grubość strzyków cienkie grube 97
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 112
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 112
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 106

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Harley BB  A12
AT000359777568     ur. 30.09.2017

M.M. Liliana 
AT000499302518 

M.O. Entropi 
DE000942556151 

O.M. Wille  
DE000813516428

O.O. Hutera 
DE000941688886 

M. Lisa  
AT000702982622 

O. Haribo   
DE000948636664 

Harley
AT000359777568

 

  

Długowieczność • Skład mleka • Łatwe 
porody

M 8840 F 406 F% 4.59 E 343 E% 3.88 M 8678  F 392  F% 4.52  E 308  E% 3.55 M 11725  F 524  F% 4.47  E 387  E% 3.3 

Indeks główny GZW 104
Wydajność mleczna MW 112

 
  

mleko
+574 kg

tłuszcz
-0,04 %

tłuszcz
+20 kg

białko
-0,06 %

białko
+15 kg

Mięso FW 103
przyrosty

106
mięso

94
klasa
108

Długowieczność ND 85

Komórki somatyczne ZZ 83

Szybkość doju MBK 116

Laktacja PERS 83

Reprodukcja o. porody
107

m. porody
103

VIW
110

płodność
* *

kaliber mały duży 94
umięśnienie słabe mocne 106
nogi słabe mocne 104
wymię niepożądane pożądane 95
wysoki w krzyżu niska wysoka 88
długość tułowia krótki długi 97
szerokość zadu wąski szeroki 104
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 110
ustawienie zadu równy opadający 110
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 101
staw skokowy limfatyczny suchy 95
pęcina miękka spionowana 109
piętka niska wysoka 103
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 123
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 121
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 96
więzadło środkowe słabe mocne 107
głębokość wymienia głębokie płytkie 74
długość strzyków krótkie długie 97
grubość strzyków cienkie grube 105
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 111
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 99
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 100

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Everest AA  A22
DE000945582236     ur. 08.11.2010

M.M. Linse 
DE000936357464 

M.O. Dorte 
DE000930366371 

O.M. Winnipeg  
DE000934492505

O.O. Ergo 
DE000918966927 

M. Liniwin  
DE000940161669 

O. Ermut   
DE000934399962 

Everest
DE000945582236

 

  

Potencjał produkcyjny • Mocne kończyny • 
Łatwe porody
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Rasa Simentalska – wycena konwencjonalna

kaliber mały duży 103
umięśnienie słabe mocne 93
nogi słabe mocne 83
wymię niepożądane pożądane 102
wysoki w krzyżu niska wysoka 99
długość tułowia krótki długi 101
szerokość zadu wąski szeroki 110
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 110
ustawienie zadu równy opadający 92
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 109
staw skokowy limfatyczny suchy 91
pęcina miękka spionowana 92
piętka niska wysoka 92
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 112
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 109
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 99
więzadło środkowe słabe mocne 111
głębokość wymienia głębokie płytkie 92
długość strzyków krótkie długie 100
grubość strzyków cienkie grube 103
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 86
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 117
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 101

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Echo  AB  A22
AT000887109568 
ur. 22.04.2018

Echo
AT000887109568 

O. Equador  
AT000781071729 

M. Burning Fire 
AT000919343129 

O.O. Everest  
DE000945582236 

M.O. Marianne 
AT000773974816 

O.M. Herzschlag
AT000303304428  

M.M. Burning Star 
AT000697211728 

GZW
122

MW
124

mleko
+1223 kg

tłuszcz
-0,09 %

tłuszcz
+42 kg

białko
-0,15 %

białko
+30 kg

córki
-

ND
101

ZZ
99

FW
96

przyrosty
109

mięso
84

klasa
104

płodność
* *

o. porody
93

m. porody
112

VIW
103 109 

PERS
104

MBK
134

 

  

Mleko • Szybkość doju • Budowa 
wymienia

kaliber mały duży 93
umięśnienie słabe mocne 100
nogi słabe mocne 111
wymię niepożądane pożądane 115
wysoki w krzyżu niska wysoka 91
długość tułowia krótki długi 96
szerokość zadu wąski szeroki 101
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 93
ustawienie zadu równy opadający 108
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 104
staw skokowy limfatyczny suchy 112
pęcina miękka spionowana 105
piętka niska wysoka 104
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 98
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 93
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 107
więzadło środkowe słabe mocne 112
głębokość wymienia głębokie płytkie 112
długość strzyków krótkie długie 92
grubość strzyków cienkie grube 87
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 105
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 116
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 106

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Heimat  AA  A22
DE000953394439 
ur. 19.11.2017

Heimat
DE000953394439 

O. Hendorf  
AT000984236628 

M. Dylan 
DE000950725296 

O.O. Hutera  
DE000941688886 

M.O. Rico 
AT000013189322 

O.M. Pazi�k
DE000947442307  

M.M. Daria 
DE000948053911 

GZW
117

MW
108

mleko
+382 kg

tłuszcz
-0,09 %

tłuszcz
+8 kg

białko
+0,00 %

białko
+14 kg

córki
-

ND
118

ZZ
112

FW
107

przyrosty
102

mięso
112

klasa
99

płodność
* * *

o. porody
99

m. porody
97

VIW
101 109 

PERS
107

MBK
108

 

  

Zdrowotność wymienia • Ustawienie i 
długość strzyków • Kończyny

M 11528 F 470 F% 4.07 E 404 E% 3.5 M 10419 F 405 F% 3.88 E 362 E% 3.47 M 10490 F 382 F% 3.64 E 357 E% 3.41 

Indeks główny GZW 129
Wydajność mleczna MW 113

 
  

mleko
+905 kg

tłuszcz
-0,21 %

tłuszcz
+19 kg

białko
-0,16 %

białko
+18 kg

Mięso FW 112
przyrosty

109
mięso

108
klasa
111

Długowieczność ND 120

Komórki somatyczne ZZ 117

Szybkość doju MBK 107

Laktacja PERS 96

Reprodukcja o. porody
103

m. porody
106

VIW
107

płodność
* *

kaliber mały duży 104
umięśnienie słabe mocne 111
nogi słabe mocne 111
wymię niepożądane pożądane 102
wysoki w krzyżu niska wysoka 103
długość tułowia krótki długi 107
szerokość zadu wąski szeroki 101
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 107
ustawienie zadu równy opadający 102
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 102
staw skokowy limfatyczny suchy 96
pęcina miękka spionowana 112
piętka niska wysoka 100
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 109
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 105
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 103
więzadło środkowe słabe mocne 104
głębokość wymienia głębokie płytkie 93
długość strzyków krótkie długie 107
grubość strzyków cienkie grube 97
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 92
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 96
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 105

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Veliano PS AB  A22
AT000979301738     ur. 15.03.2018

M.M. Terakot 
AT000456236922 

M.O. Canada 
DE000944336698 

O.M. Mahango Pp  
DE000948097266

O.O. Reumut 
DE000944127123 

M. Taube  
AT000443519229 

O. Vespasian P*   
DE000950083187 

Veliano PS
AT000979301738

 

  

Szybkość doju i zdrowotność wymienia • 
Długowieczność
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Rasa Simentalska – wycena konwencjonalna

kaliber mały duży 108
umięśnienie słabe mocne 126
nogi słabe mocne 102
wymię niepożądane pożądane 114
wysoki w krzyżu niska wysoka 101
długość tułowia krótki długi 113
szerokość zadu wąski szeroki 122
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 111
ustawienie zadu równy opadający 86
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 97
staw skokowy limfatyczny suchy 81
pęcina miękka spionowana 110
piętka niska wysoka 111
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 108
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 96
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 125
więzadło środkowe słabe mocne 96
głębokość wymienia głębokie płytkie 108
długość strzyków krótkie długie 106
grubość strzyków cienkie grube 92
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 89
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 99
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 105

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Herzpochen  AB  A11
A11DE000951854398 

ur. 12.01.2017

Herzpochen
DE000951854398 

O. Herzschlag  
AT000303304428 

M. Bandita 
DE000947331695 

O.O. Hutera  
DE000941688886 

M.O. Leonie 
AT000246291222 

O.M. Vanadin
DE000941035849  

M.M. Bombe 
DE000943557933 

GZW
121

MW
115

mleko
+419 kg

tłuszcz
+0,15 %

tłuszcz
+30 kg

białko
+0,00 %

białko
+15 kg

córki
-

ND
96

ZZ
100

FW
118

przyrosty
123

mięso
109

klasa
113

płodność
* *

o. porody
110

m. porody
105

VIW
104 109 

PERS
101

MBK
118

 

  

Wymię • Ilość mleka • Szybkość 
doju

kaliber mały duży 107
umięśnienie słabe mocne 104
nogi słabe mocne 103
wymię niepożądane pożądane 104
wysoki w krzyżu niska wysoka 105
długość tułowia krótki długi 106
szerokość zadu wąski szeroki 110
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 110
ustawienie zadu równy opadający 104
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 87
staw skokowy limfatyczny suchy 96
pęcina miękka spionowana 97
piętka niska wysoka 114
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 112
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 104
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 103
więzadło środkowe słabe mocne 100
głębokość wymienia głębokie płytkie 98
długość strzyków krótkie długie 101
grubość strzyków cienkie grube 110
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 97
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 92
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 105

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Hubraum  AB  A11
DE000948679475 
ur. 27.10.2013

Hubraum
DE000948679475 

O. Hutera  
DE000941688886 

M. Koenigi 
DE000942264344 

O.O. Hutmann  
DE000935247786 

M.O. Wandera 
DE000938153976 

O.M. Manitoba
DE000936487481  

M.M. Kenia 
DE000936363406 

GZW
108

MW
116

mleko
+700 kg

tłuszcz
+0,06 %

tłuszcz
+34 kg

białko
-0,11 %

białko
+15 kg

córki
-

ND
91

ZZ
89

FW
91

przyrosty
96

mięso
85

klasa
101

płodność
* *

o. porody
104

m. porody
100

VIW
101 109 

PERS
90

MBK
107

 

  

Wysoka produkcja • Mocne kończyny • 
Grubość i ustawienie strzyków

kaliber mały duży 96
umięśnienie słabe mocne 96
nogi słabe mocne 120
wymię niepożądane pożądane 105
wysoki w krzyżu niska wysoka 96
długość tułowia krótki długi 93
szerokość zadu wąski szeroki 94
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 103
ustawienie zadu równy opadający 107
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 90
staw skokowy limfatyczny suchy 101
pęcina miękka spionowana 121
piętka niska wysoka 108
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 107
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 110
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 86
więzadło środkowe słabe mocne 109
głębokość wymienia głębokie płytkie 98
długość strzyków krótkie długie 88
grubość strzyków cienkie grube 98
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 107
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 108
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 107

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Hugoboss  AA  A12
AT000629905428 
ur. 19.02.2015

Hugoboss
AT000629905428 

O. Hutera  
DE000941688886 

M. Erle 
AT000059982222 

O.O. Hutmann  
DE000935247786 

M.O. Wandera 
DE000938153976 

O.M. Wille
DE000813516428  

M.M. Erle 
AT000449742318 

GZW
114

MW
118

mleko
+902 kg

tłuszcz
-0,04 %

tłuszcz
+34 kg

białko
-0,14 %

białko
+19 kg

córki
-

ND
101

ZZ
102

FW
96

przyrosty
87

mięso
101

klasa
99

płodność
* *

o. porody
100

m. porody
95

VIW
98 109 

PERS
108

MBK
115

 

  

Wydajność • Mocne kończyny • 
Wymię

kaliber mały duży 99
umięśnienie słabe mocne 104
nogi słabe mocne 94
wymię niepożądane pożądane 103
wysoki w krzyżu niska wysoka 99
długość tułowia krótki długi 98
szerokość zadu wąski szeroki 99
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 100
ustawienie zadu równy opadający 97
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 97
staw skokowy limfatyczny suchy 89
pęcina miękka spionowana 92
piętka niska wysoka 98
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 92
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 105
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 105
więzadło środkowe słabe mocne 101
głębokość wymienia głębokie płytkie 101
długość strzyków krótkie długie 94
grubość strzyków cienkie grube 97
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 105
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 86
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 95

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Innichen  AB
DE000950473547 
ur. 20.03.2015

Innichen
DE000950473547 

O. Impression  
DE000942684556 

M. 0000821 
DE000947630342 

O.O. Imposium  
DE000935904510 

M.O. Vroni 
DE000938105992 

O.M. Zauber
DE000940777732  

M.M. 0000755 
DE000944583753 

GZW
115

MW
117

mleko
+588 kg

tłuszcz
+0,05 %

tłuszcz
+29 kg

białko
-0,01 %

białko
+20 kg

córki
-

ND
102

ZZ
95

FW
101

przyrosty
98

mięso
101

klasa
103

płodność
* * *

o. porody
97

m. porody
94

VIW
101 109 

PERS
109

MBK
96

 

  

Mleko • Stabilność laktacji • 
Płodność
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Rasa Simentalska – wycena konwencjonalna

kaliber mały duży 101
umięśnienie słabe mocne 89
nogi słabe mocne 103
wymię niepożądane pożądane 98
wysoki w krzyżu niska wysoka 102
długość tułowia krótki długi 103
szerokość zadu wąski szeroki 97
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 95
ustawienie zadu równy opadający 99
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 100
staw skokowy limfatyczny suchy 110
pęcina miękka spionowana 91
piętka niska wysoka 100
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 92
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 89
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 98
więzadło środkowe słabe mocne 106
głębokość wymienia głębokie płytkie 104
długość strzyków krótkie długie 89
grubość strzyków cienkie grube 79
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 94
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 120
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 100

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Isiro  AB  A22
DE000951107859 
ur. 22.06.2016

Isiro
DE000951107859 

O. Iserschee  
DE000944478898 

M. Kresine 
DE000945370643 

O.O. Resolut  
DE000937694254 

M.O. Romi 
DE000939930478 

O.M. Salvator
DE000935112426  

M.M. Kreseli 
DE000941092299 

GZW
120

MW
115

mleko
+620 kg

tłuszcz
-0,06 %

tłuszcz
+20 kg

białko
+0,00 %

białko
+22 kg

córki
-

ND
100

ZZ
114

FW
107

przyrosty
104

mięso
110

klasa
103

płodność
* *

o. porody
100

m. porody
97

VIW
108 109 

PERS
102

MBK
98

 

  

Buhaj uniwersalny • Pokrój • 
Zdrowotność wymienia

kaliber mały duży 112
umięśnienie słabe mocne 95
nogi słabe mocne 110
wymię niepożądane pożądane 99
wysoki w krzyżu niska wysoka 108
długość tułowia krótki długi 111
szerokość zadu wąski szeroki 120
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 111
ustawienie zadu równy opadający 88
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 100
staw skokowy limfatyczny suchy 106
pęcina miękka spionowana 104
piętka niska wysoka 98
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 80
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 107
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 105
więzadło środkowe słabe mocne 92
głębokość wymienia głębokie płytkie 103
długość strzyków krótkie długie 111
grubość strzyków cienkie grube 100
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 102
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 98
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 108

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Wattmeer  A12
DE000950173742 
ur. 08.11.2014

Wattmeer
DE000950173742 

O. Watt  
DE000945875179 

M. Monika 
DE000947552029 

O.O. Willenberg  
DE000940049340 

M.O. Karin 
DE000941444117 

O.M. Waldbrand
DE000940100513  

M.M. Monitor 
DE000944933198 

GZW
114

MW
110

mleko
+251 kg

tłuszcz
+0,03 %

tłuszcz
+13 kg

białko
+0,08 %

białko
+16 kg

córki
-

ND
98

ZZ
113

FW
94

przyrosty
106

mięso
92

klasa
92

płodność
* *

o. porody
105

m. porody
103

VIW
85 109 

PERS
112

MBK
104

 

  

Pokrój • Cechy funkcjonalne • 
Długowieczność • Budowa wymienia

kaliber mały duży 94
umięśnienie słabe mocne 91
nogi słabe mocne 112
wymię niepożądane pożądane 101
wysoki w krzyżu niska wysoka 96
długość tułowia krótki długi 97
szerokość zadu wąski szeroki 93
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 89
ustawienie zadu równy opadający 108
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 106
staw skokowy limfatyczny suchy 105
pęcina miękka spionowana 101
piętka niska wysoka 107
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 98
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 106
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 91
więzadło środkowe słabe mocne 101
głębokość wymienia głębokie płytkie 95
długość strzyków krótkie długie 99
grubość strzyków cienkie grube 106
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 107
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 102
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 105

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Weitblick  AA  A12
DE000945642290 
ur. 05.07.2017

Weitblick
DE000945642290 

O. Wobbler  
DE000946673832 

M. Lanessa 
DE000945641919 

O.O. Watnox  
DE000938662295 

M.O. Sindi 
DE000941277398 

O.M. Reumut
DE000944127123  

M.M. Larisa 
DE000945642403 

GZW
133

MW
117

mleko
+828 kg

tłuszcz
-0,15 %

tłuszcz
+21 kg

białko
-0,03 %

białko
+27 kg

córki
-

ND
118

ZZ
106

FW
115

przyrosty
103

mięso
119

klasa
109

płodność
* *

o. porody
103

m. porody
110

VIW
99 109 

PERS
113

MBK
103

 

  

Wydajność • Długowieczność • 
Zdrowotność wymienia

kaliber mały duży 93
umięśnienie słabe mocne 102
nogi słabe mocne 107
wymię niepożądane pożądane 98
wysoki w krzyżu niska wysoka 92
długość tułowia krótki długi 90
szerokość zadu wąski szeroki 102
głębokość klatki piersiowej płytka głęboka 95
ustawienie zadu równy opadający 112
ustawienie stawu skokowego pionowy szablasty 110
staw skokowy limfatyczny suchy 108
pęcina miękka spionowana 97
piętka niska wysoka 99
dł. przednich ćwiartek wymienia krótkie długie 98
dł. tylnych ćwiartek wymienia krótkie długie 113
zawieszenie przednie wymienia niskie wysokie 81
więzadło środkowe słabe mocne 110
głębokość wymienia głębokie płytkie 99
długość strzyków krótkie długie 98
grubość strzyków cienkie grube 96
ustawienie strzyków przednich na zewnątrz do wewnątrz 103
ustawienie strzyków tylnych na zewnątrz do wewnątrz 102
czystość wymienia przystrzyki czyste wymię 101

88 100 112 124 136
Ocena pokroju córek        liczba córek: -

Zazu  AA  A11
AT000265588938 
ur. 25.09.2016

Zazu
AT000265588938 

O. Zepter  
DE000949287315 

M. Farinya 
AT000621486928 

O.O. Zaspin  
DE000814101128 

M.O. Nele 
DE000946878899 

O.M. Watt
DE000945875179  

M.M. Fayala 
AT000869368219 

GZW
133

MW
115

mleko
+511 kg

tłuszcz
+0,01 %

tłuszcz
+22 kg

białko
+0,04 %

białko
+21 kg

córki
-

ND
110

ZZ
122

FW
120

przyrosty
106

mięso
124

klasa
111

płodność
* * *

o. porody
82

m. porody
101

VIW
79 109 

PERS
102

MBK
101

 

  

Przyrosty • Zdrowotność wymienia 
• Płodność


