
Kazeini: kappa BB

Ime bika PARAFIN 

111652
SI 93817105

Rojen 21.02.2010

PROSSLI  770795 (DE 0937108856) PRONTO-ET (US 191184) 
GOLDFEE (DE 0933528328)

 

JEŽICA (SI 1958291) JORI  110814 (SI 1236149) 
JEŽA (SI 1422484)

mleko maščoba beljakovine
Lak. kg kg % kg %
Naj. 4. 10899 465 4,3 349 3,2

Naj. 3.     9733     357     3,7     333     3,4 
  

Skupni selekcijski indeks

118
Izboljšuje lastnosti

 

Mlečnost

PV maj. 2017 - 60 hčera (točnost 94 %)

mleko maščoba beljakovine

kg kg % kg % IBM

PV 1296 45 -0,17 39 -0,07 122

PV12 124 121 91 123 95 123

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev

somatske celice 108

iztok mleka 128

DMT 131

dolgoživost 102

Zunanjost

okvir 104

križ 110

noge 98

vime 94

t.l. skupaj 98

PV    786    41    0,19    25    0,10    116

CRAFTSMAN (US 181972)



Lastnosti zunanjosti

49 hčera (točnost 89 %)

višina križa-cm cm 113

višina križa nizka 113 visoka

širina spredaj ozka 62 široka

globina telesa plitva 91 globoka

hrbet uleknjen 116 izbočen

dolžina križa kratek 99 dolg

položaj kolka zadaj 131 spredaj

nagib križa nadgrajen 110 pobit

sedna širina ozka 111 široka

skočni sklep strm 117 sabljast

izraž. skoč. sklepa zadebeljen 128 tanek

biclji mehki 98 strmi

parklji nizki 70 visoki

dolžina vimena kratko 116 dolgo

pripetost vimena slaba 88 močna

dno vimena zad. nizko 52 zad. visoko

širina ml. zrcala ozko 134 široko

višina ml. zrcala nizko 134 visoko

globina vimena spuščeno 72 pripeto

globina cent. vezi ni izražena 108 globoka

dolžina seskov kratki 107 dolgi

debelina seskov tanki 109 debeli

položaj zad. ses. navzven 103 navznoter

nam. pred. seskov navzven 110 navznoter

nam. zad. seskov navzven 109 navznoter

omišičenost slaba 52 odlična

Rejec

RIHTER ZLATA, NOVA ŠTIFTA, TIROSEK, GORNJI GRAD

PARAFIN je najboljši klasično testiran bik za povečevanje količine mleka. Hčere poleg
velike količine mleka odlikuje tudi dobra vsebnost, hiter iztok in nizko število somatskih
celic. Parafin ima BB kappa kazein.

 

Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije, CPZ Govedo
                      Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (plemenske vrednosti)
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