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Bestilling af importsæd - senest 14. november 2020
Det er nu igen tid til at kigge sig om efter nyt og spændende 
sæd til forårets insemineringer. Avlsudvalget har undersøgt et 
udvalg af spændende tyre og hermed lavet følgende anbe-
faling. 
Importsæden tages hjem på bestilling og er hjemme i januar. 
Har du selv et ønske om en eller flere tyre, så vil avlsudvalget gerne 
hjælpe med at få dette hjem. Obs udgifter til stambogsføring og 
snp er for egen regning, hvis tyren ikke er kendt i dansk system. 
Står du og mangler importsæd inden februar, så har Dansk

Limousine Forening et mindre lager af Jensuis PP (7 doser), Negos 
PP (17 doser) og Jipsy (10 doser)  som er klar til udlevering nu. 

Lungo PP MN 395 kr. pr. sæddose
Homozygotisk polled tyr, med ny afstamning i Dan-
mark. Lungo har et meget højt fødselsindeks og er 
derfor velegnet til kvier.
Han avler god harmoni, dyr med god længde og for-
nuftig tilvækst.
Et oplagt valg til inseminering af besætningens 
kvier, både pollede som hornede. Letfødte kalve, ny 
genetik og  godt eksteriør.
Genomisk selektion: fødsel 10+, muskel 5, lem-
mer 7, mælk 8
Franske indekser: 
Fødsel: 106 Tilvækst: 104 Muskeludvikling: 89 
Størrelse: 109 lemmer: 94 samlet indeks: 100

LEOPARD MN RRe vs  395 kr. pr. sæddose
Leopard er en tyr af mix til kødtype, men stadig med 
god størrelse. Han avler såvel gode handyr som hun-
dyr. Afkommet har en rigtig god kødsætning i både 
ryg, kryds og lår. Rigtig god tilvækst, fine lemmer og 
med god harmoni. 
I hans afstamning er alle 4 bedsteforældre rekom-
manderede. Velafprøvet genetik fra Benoit besæt-
ningen. Farfar Achille RRe vs og Neptune RRe vs er 
begge ”hjørnesten” i  Benoit besætningen. Tyre af 
mix type der har sat deres tydelige stempel  i avlen.
Ved inseminering med Leopard, får man dyr med 
god kødsætning, godt eksteriør og middel størrelse. 
Det vil være oplagt at bruge Leopard på store rum-
melige køer, hvor der ønskes mere muskulatur.
Genomisk selektion: muskel 9 lemmer 5 mælk 6 
Franske indekser: Fødsel: 93 Tilvækst: 115 Stør-
relse: 93 Lemmer: 99 Samlet indeks: 118
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Afkom efter  Lungo PP MN Afkom efter LEOPARD MN RRe

Bestilling skal ske senest 14. november på mail: 
Bestilling@dansklimousine.dk og bestillingen er først 

gennemført, når der er modtaget en bekræftelse på mail
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Jipsy MN 375 kr. pr. sæddose
JIPSY MN er en tyr, som er positiv på de fleste ba-
rometre, også på fødsel. JIPSY MN er brugt i en af 
de besætninger Herisson, der er fremad stormende i 
avlen i Frankrig. Faderen er EVEREST RR VS som er fra 
Launay og længere ude i afstamningen finder vi vel-
kendte tyr som COLUCHE, TURBOT, BAGGIO. Disse er 
alle tyre, som har bidraget positiv til den Franske avl, 
specielt i forhold til udstillingsdyr. På national skuet 
i Frankrig sidste sommer, så vi en super fin kvie på 
auktionen. Kvien var kendetegnet med god overlinje 
og krydsrammer. I avlen ser vi JIPSY MN som et af 
fremtidens håb, som tilmed kan anvendes til kvier.
Samlet indeks: 133 Fødsel: 103 Tilvækst: 124 Mu-
skelfylde: 119 Skeletik: 123 Knogle bygning: 89

LOUSTIC MN RR vs 450 kr. pr. sæddose
Han er afprøvet på Lanaud, han har været udstillet 
flere gange bl.a. på det franske Landsskue. Han er kun 
kvalificeret RR, altså en man har taget tidligt. Typisk 
fordi man tror på ham i avlen. Han avler harmoniske 
dyr, lyse med god dybde, fine lemmer, stærk over-
linje og  god bredde på kryds. Både han og hundyr 
efter ham er af rigtig god kvalitet. En søn efter ham 
var bedst i holdet på Lanaud og solgt for 12.500 euro.
Afstamningen er ny og dermed et oplagt valg til inse-
minering af besætningens bedste køer. Faderen He-
ron RR vs, stammer tilbage på avlsmatadoren Turbot, 
som er fader til en lang række toptyre. Både moderen 
Gaschette og mormor Acapella er begge RRE køer, 
altså blandt racens 1 % bedste avlskøer.
Genomisk test: Fødsel 5, tilvækst 9, muskel 8, 
størrelse 9, mælk 5 
Franske indekser
Fødsel: 87  Tilvækst: 112 Muskeludvikling: 108 
Størrelse: 108 Lemmer: 109 Samlet indeks: 109

HERON RR VS

GACHETTE RRE

EVASION

COQUE RR

BISOU RJ

ACAPELLA RRE

Kan anvendes 
til kvier

Bemærk:  Begrænset antal 
portioner til rådighed

EVEREST - RR VS
FR 12 1009 2025

FIFINE
FR 87 0596 1742

COLUCHE - RJ

VIOLINE - RRE

BAGGIO - RRE VS

BIBINE

NEGUS PP
375 kr. pr. sæddose

17 doser 
på lager

JENSUIS PP
375 kr. pr. sæddose

7 doser 
på lager

Afkom efter Jipsy MN Afkom efter LOUSTIC MN RR vs

RESTLAGER - KLAR TIL UDLEVERING NU!
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