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Hercule
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Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side 3 i
dette katalog.
Hercule er ungtyr, og der er endnu ikke afkom efter ham.
Han er udvalgt på eksteriør og på afstamning. Mor og
mormor er begge store og tunge køer af meget god type
og med meget gode produktionsegenskaber.
Køer som de fleste avlere forsøger at fremavle.
Hercule blev solgt på KBS-auktion 2013 som 1 år gammel til en pris af 106.000 kr.
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Frisson

Frisson avler hundyr med god størrelse og længde, meget
god krydslængde, anelse markeret korsben, stærk ryg,
fine velstillede lemmer og god farve og aftegn.
Moderen til Frisson er en meget stor og lang ko, som
også har avlet andre topdyr.
BEMÆRK hans meget flotte indekser i Frankrig.
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Clovis Polled
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Clovis er en polled tyr efter Ryde Uranos og på en meget god
Heros ko fra BROUSSAUD besætningen:
Suzanne RR IV MAT 114 total indeks 117
Afkom efter Clovis er af samme gode kvalitet som efter faderen,
dog lidt mere ensartet og med fin lys Limousine-farve.
Bedste polled afkomsgruppe SIMA 2013.
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Bonux er en meget stor mix type tyr med god bredde, især
et usædvanligt godt, bredt kryds.
Champion Tyr Brive 2011, fløj Ældre Tyre, samt bedste
kvalificerede tyr på nationalt skue Frankrig 2011.
Afkom har meget god tilvækst og samme anlæg for størrelse, bredde og kødsætning som faderen, og de har på
forskellige skuer bevist, at de også kan være med i toppen
på udstillinger.
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Cesar
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Cesar er søn af Rafiot, som især er kendt for meget god tilvækst, god størrelse og særdeles gode krydsrammer.
Moderen Orientale er RR med IV.MAT 107 og tatal indeks
107.
Der kan forventes afkom med meget god størrelse og tilvækst,
gode krydsrammer og racekvaliteter.
6

Limousinerådgivning er:
Opstart og etablering af besætning
 Behov/krav til mark og bygninger
 Bygningsindretning
 Fodringsvejledning
 Ambitionsniveau

Avlsvejledning
 Inseminering
 Køb af køer/kvier til forbedring af besætning
 Ny foldtyr, der fremmer besætningens avlsmål

Insemineringsplaner
Indgående kendskab til alle relevante
insemineringstyre - danske og franske

Rådgivning v. køb og salg af dyr
- også eksport og import
Mange udenlandske kontakter
Priser på tilmelding af dyr til salgslisten:
100 kr. ved tilmelding eller 300 kr. ved salg
Salgslister kan findes på hjemmesiden og kan
tilsendes

Konsulentbesøg
1. time
efterfølgende timer á

kr. 1000,kr. 300,-
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Declic-Ben Polled
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Declic-Ben er en meget lang mix type tyr med god bredde på
ryg og kryds og med rigtig god lårdybde.
I hans stamtavle findes dyr med meget gode moder-egenskaber
og meget mælk.
Faderen, Virgil B, har avlet harmoniske dyr med god tilvækst.
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Polled Sheriff

En ny polled blodlinje med gode muskler, gode lemmer
og godt temperament. En speciel tyr med meget godt
krydsparti.
Alle døtre efter Strauss har meget godt yver og meget
mælk.
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Ryde Rembrandt

Rembrandt er den danske sædtyr med
de højeste årsvægte på afkom:
Kvier 433 kg
Tyre 590 kg

Chouchou RRE

Høj tilvækst: 1805 g.
daglig.
Lav foderforbrug
4,62 FE/kg tilvækst
T - 108, U - 99, FEF
- 107. Vægt 13 mdr.
634 kg.

Festin RRE
Attica RR
Ryde Rembrandt

Ferry RRE

Ryde Masille
Bastille

Index
S-index
Produktion
Funktion
Eksteriør

Afkom:
Løserupgård Ambrendt - Champion Roskilde 2008 + Agromek 2009
Arden Ben - Champion Yngre Tyre Landsskue 2007
Ryde Valdemar - Champion Ældre Tyre Agromek 2007
Ryde Ursula - Champion Ældre kvier Landsskuet 2006
Ryde Ursula - Champion Hundyr + Interbreed vinder Agromek 2006
… samt mange andre fløjpladser og ærespræmier
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Salg af sæd

Sædtilbud
2015
Pris pr. dose

Ryde Rembrandt
Ryde Master
Nelson (få doser)
Tellus Polled (få doser)
Ryde Es (Kvietyr, fødselsindex 130)
Gaillard

100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.

Embryoner:
Forskellige kombinationer formidles

Ny import fra Frankrig
Foråret 2015
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Kig på nettet
www.limousine-konsulent.dk
Kig forbi hjemmesiden. Her kan du finde opdaterede salgslister, sædkatalog, dyrskuekalender og fotos og resultater fra dyrskuer fra 2002 - 2013
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