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PRoDUKCJA

WARToŚć HoDoWLANA DLA CECH PRoDUKCYJNYCH 2020/2, powt. 0,76 córek 0, obór 0

InEL mleko kg białko kg tłuszcz kg białko % tłuszcz %

32 341 23 32 0,18 0,25
FUNKCJoNALNoŚć

zawartość
kom. som.

długo-
wieczność płodność łatwość

wycieleń
szybkość

doju
tempera-

ment

1,4 0,9 0,2 84 104 113
PoKRóJ

typ kaliber zad nogi i racice wymię umięśnienie

124 121 106 104 122 96

WARToŚCI HoDoWLANE DLA CECH PoKRoJoWYCH 2020/2, córek 0 / obór 0

                                       80    90 100     110     120

wysokość w krzyżu niski 112 wysoki

szerokość klatki 
piersiowej wąska 110 szeroka

głębokość tułowia płytki 123 głęboki

długość zadu krótki 97 długi

szerokość zadu wąski 110 szeroki

ustawienie zadu pochylone 104 uniesione

ustawienie nóg z boku pionowa 105 podsiebne

racice niska 94 wysoka

zawieszenie przednie 
wymienia luźne 95 mocne

zawieszenie tylne niskie 114 wysokie

szerokość wymienia wąskie 111 szerokie

położenie wymienia niskie 125 wysokie

zbalansowanie 
wymienia ku tyłowi 120 ku

przodowi

więzadło wymienia słabe 118 mocne

ustawienie strzyków 
przednich szerokie 114 wąskie

długość strzyków długie 123 krótkie

kształt strzyków cienkie 99 grube

RASA MONTbELIARDE
ur. 05.04.2016
Hodowca: import z Francji
CASK-BB/A2A2

MAxIMO JB x CARGO

Fr4242751374
oBSALIM JB gISU

156
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PRoDUKCJA

WARToŚć HoDoWLANA DLA CECH PRoDUKCYJNYCH 2020/2, powt. 0,72 córek 0, obór 0

InEL mleko kg białko kg tłuszcz kg białko % tłuszcz %

29 373 21 30 0,15 0,13
FUNKCJoNALNoŚć

zawartość
kom. som.

długo-
wieczność płodność łatwość

wycieleń
szybkość

doju
tempera-

ment

0,4 0,5 0,6 92 108 104
PoKRóJ

typ kaliber zad nogi i racice wymię umięśnienie

119 104 97 111 127  80

WARToŚCI HoDoWLANE DLA CECH PoKRoJoWYCH 2020/2, córek 0 / obór 0

                                       80    90 100     110     120

wysokość w krzyżu niski 106 wysoki

szerokość klatki 
piersiowej wąska 90 szeroka

głębokość tułowia płytki 103 głęboki

długość zadu krótki 96 długi

szerokość zadu wąski 95 szeroki

ustawienie zadu pochylone 100 uniesione

ustawienie nóg z boku pionowa 117 podsiebne

racice niska 98 wysoka

zawieszenie przednie 
wymienia luźne 130 mocne

zawieszenie tylne niskie 112 wysokie

szerokość wymienia wąskie 110 szerokie

położenie wymienia niskie 111 wysokie

zbalansowanie 
wymienia ku tyłowi 131 ku

przodowi

więzadło wymienia słabe 113 mocne

ustawienie strzyków 
przednich szerokie 125 wąskie

długość strzyków długie 116 krótkie

kształt strzyków cienkie 107 grube

RASA MONTbELIARDE
ur. 27.08.2016
Hodowca: import z Francji
CASK-BB/A2A2

GARGANO x GRANIT JB

Fr6950916473
MAULEoN JB gISU

147


