
24

Lim
ousine nyt  2021

Det er igen tid til bestilling af importsæd fra Frankrig. 

Avlsudvalget har igennem kontakt og studier fundet nedenstå-
ende tyre interessante til den danske limousine avl. 

Som altid, så vil vi meget gerne hjælpe med at bestille andet 
sæd hjem, efter ønske. Her skal dog samlet bestilles min. 10 do-
ser af tyren, samt bestiller afstår selv udgifter til stambogsføring 
og forældreskabsbestemmelse.

Der er allerede bestilling i gang på hjemmesiden, seneste dato for 
bestilling i denne omgang er 1. januar 2022, herved vil vi kunne 
have sæden hjemme og klar til inseminering først i februar. 

Har du spørgsmål, eller brug for råd og vejledning, så kontakt 
gerne et af medlemmerne i avlsudvalget.

Bestilling sendes med navn, adresse og chr nummer til 
bestilling@dansklimousine.dk
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EFFIGIE

Log ind med dit medlems login og 
opret dine dyr. Der er plads til stam-
bogsblad, beskrivelse og evt. billeder. 
Dyret bliver på salgslisten i 2 måne-
der efter oprettelsen. Husk at mar-
kere, når dyret er blevet solgt. 

Kun medlemmer af Dansk Limousine 
Forening kan indrykke dyr på salgsli-
sten. Det koster 100 kr. for et dyr og 
50 kr. for hvert af de følgende dyr, der 
bliver tilmeldt samtidig. 

Hjælp til at oprette dyr eller til login 
fås ved henvendelse til webmaster 
på webmaster@dansklimousine. dk 
eller på tlf. : 2872 0712 

 SALGSLISTEN 
Brug Dansk Limousine Forenings salgsliste på www. dansklimousine. dk

LOUSTIC MN RR vs 425 kr. pr. sæddose
Der er igen tappet et lille parti
Han er afprøvet på Lanaud, han har været udstillet flere 
gange bl.a. på det franske Landsskue. Han er kun kva-
lificeret 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 overlinje 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 inseminering af besæt-
ningens bedste køer. Faderen Heron RR vs, stammer 
tilbage på avlsmatadoren Turbot, som er fader til en 
lang række toptyre. Både moderen Gaschette og mor-
mor 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 

Lungo PP MN 375 kr. pr. sæddose
Homozygotisk polled tyr, med ny afstamning i Dan-
mark. Lungo har et meget højt fødselsindeks og er der-
for velegnet til kvier. Han avler god harmoni, dyr med 
god længde og fornuftig 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, 
lemmer 7, mælk 8
Franske indekser: Fødsel 106, Tilvækst 104, Muskelud-
vikling 89, Størrelse 109, Lemmer 94, Samlet indeks: 100
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Mercure MN 395 kr. pr. sæddose
Han er en stor, lang tyr af mix type. Krydset er me-
get bredt og velformet. I det hele taget en meget 
komplet tyr , der har været ungtyrechampion på 
national skue i 2018 og fløj i Paris 2019.

Hans genomiske test viser høje tal for fødsel, mu-
skel og mælk, hvilket hans franslke indekser også 
viser.

Mercure avler både han såvel som hundyr af rigtig 
god kvalitet, eksteriørstærke med harmoni. 

Genomisk test: Fødsel 8, Muskler 6, Mælk 8 
Franske indekser: Fødsel 107, Tilvækst 107, Muskel-
udvikling 111, Størrelse 106, Lemmer 102, Samlet 
indeks 115 

Liban MN 450 kr. pr. sæddose 
Rigtig god, harmonisk mix type tyr med god dybde 
og avler fantastiske krydsrammer for både handyr 
og hundyr. 

På det nationale skue 2021, klarede 2 sønner sig i 
topklasse.

Bemærk dog fødselsindeks på 86, så tyren skal bru-
ges på store køer med let til kælvning. 

Der er begrænset lager, så bestilling gælder efter 
først til mølle.  

Genomisk test: Vækst 8, Bækkenåbning 5, Mælk 10
Franske indekser: Fødsel 86, Tilvækst 110, Muskel-
udvikling 96, Størrelse 130, Mælk 104, Samlet 107

Red P MN 395 kr. pr. sæddose 
Til dato den bedste pollede tyr der har afsluttet indi-
vidprøven på Lanaud, hvor hans tilvækst var blandt 
de allerhøjeste . Tyren er hetrozygotisk polled, han 
har en god bredde i kryds og ryg, hans racekvalitet 
er rigtig god, akkurart som hans temperament der 
er enestående godt.

Den genomiske test viser positive tal for fødsel, til-
vækst, muskel, størrelse og bækkenåbning.

Vi forventer at Red P afkom, får en god størrelse og 
et generelt godt eksteriør. 

Bemærk tyren er ungtyr og endnu uden afkom, 
derfor er der endnu ikke indekser på feks. fødsel. 

Genomisk test: Fødsel 6, Tilvækst 9, 
Muskeludvikling 7, Størrelse 7, Bækkenåbning 8 
Franske indekser: Tilvækst 115, 
Muskeludvikling 110, Størrelse 106, 
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