
Bestilling af importsæd senest 1. december 2019 

Det er nu igen tid til at kigge sig om efter nyt og spændende sæd til forårets insemineringer. Avlsudvaget 
har undersøgt et udvalg af spændende tyre og hermed lavet følgende anbefaling til bestilling. 

Importsæden tages hjem på bestilling. Dvs der vil ikke være et stort ekstra lager til senere bestilling. Står du 
inden bestillingen og mangler importsæd, så har Limousine Foreningen et mindre lager af tyren Jensuis PP.  

Har du yderligere ønsker til bestemte tyre, kan de bestilles og vi vil gøre hvad vi kan for at skaffe det. Der 
er dog et krav om, at der bestilles minimum 10 portioner af hver enkelt tyr. Omkostninger til dansk 
stambogsføring og SNP er for egen regning, hvis dette skal foretages. 

 

Bestilling skal se senest 1. december på mail: bestilling@dansklimousine.dk og 
bestillingen er først gennemført, når du har modtaget en bekræftelse herpå.  

 

BEL ORIENT 375 kr. 

 

BEL ORIENT kan man vel kalde ”gammel vin på ny flaske” Tyren er af ældre dato og en tyr fra det det 
franske afprøvnings system, for både egne, slagte, og hundyrenes brugsegenskaber er testet. BEL ORIENT er 
efter den kendte tyr NEUF som var meget brugt med stor tilfredshed i Danmark. På moderens side har vi 
DAUPHIN, som også har været brugt i Danmark. DAUPHIN ligger stadig fint på de franske indekser, specielt 
mælk er stadig positiv. BEL ORIENT har vist sit værd i den franske avl som god til at lave slagte kalve og 
senere kommer der også fremragende voksne både handyr og hundyr efter ham. På dette års nationalskue 
i Frankrig, vandt han bedste afkom. Afkommet er store dyr med fine lemmer og super kødsætning. Vores 
opfattelse af ham er at det er en tyr, der samler dyrene i helhed som faderen NEUF gjorde. 

Samlet indeks 121 Fødsel 97 Tilvækst 108 Muskelfylde 113 Skeletik 108 Knogle bygning 103 Mælk 109 
 



 

 

 

JIPSY MN 375 kr.  

 

JIPSY MN er helt ny sæd tyr, som er positiv på de fleste barometre, 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 velkendte 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 i år, var der 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 Muskelfylde 119 Skeletik 123 Knogle bygning 89 

 

 

HERMES RRE VS 375 kr 



 

Hermes var også med i vores forslag sidste år. Hermes vil kunne var til fremtidens avlstyr. Faderen er 
DIABLO-Z, som er ud af ARLIQUET, hvori der findes tyre som NOUNOURS og GAVERGNY fra meget kendte 
avlere som Boutet og Scea de Lavergny. Sidst nævnte har ligeledes opdrættet ECU og NIRFONDRU. Tyren er 
genomisk testet positiv for fødsel, fin knoglebygning, muskler, skeletil og mælk. Indtil videre ser hans tal ud 
fra tyrens afkom ud til at holde stik. På fødselsindeks ligger han lige over middel og ved hans nuværende 
”arbejdsplads”, anvendes han til løbning af kvier.  
Samlet indeks 115 Fødsel 101 Tilvækst 112 Muskelfylde 107 Skeletik 116 Knogle bygning 98 Mælk 101 
 

HERCULE RR VS 375 kr  

 

HERCULE MN RR VS er en gårdafprøvet tyr. Hans afkom er fine lyse dyr, som er meget harmoniske. På årets 
nationale skue i Frankrig var der flere fine dyr efter ham, Bla. en tyr på auktionen. Tyrens afkom ligger 
meget positiv for tilvækst, skeletik og ok for mælk. Tyren er efter FLOCON RR VS og har hhv. VOILIER MN 
som farmors far og farfar er den stærke avls matador STAR MN. På moderens side findes den stærke tyr 
LISERON RRE VS, en rigtig super foldtyr brugt ved avleren Earl Deconchat-Faure. 
HERCULE er blevet brugt meget af franske avlere, så der er risiko for at sæden snart er udsolgt.  
Samlet indeks 111 Fødsel 95 Tilvækst 114 Muskelfylde 98 Skeletik 119 Knoglebygning 89 Mælk 102  
 

Pollede tyre 
 

NEGUS PP 375 kr 

 



NEGUS PP er en mulighed for at få det pollede gen ind i besætningen, da han er homozygotisk polled og 
derfor kun avler kalve uden horn. Tyren har tilmed positiv indeks for fødsel. De pollede gener kommer fra 
CN REX PP, det er en lidt anden afstamning end hvad vi ellers ser.  Morfaderen er den kendte MAS DU CLO 
RRE M, der er en tyr, der kan give noget power til det pollede gen.  
NEGUS PP er ungtyr og endnu ikke afprøvet, der er derfor ikke offentliggjort indekser på tyren. 

 

 

Jensuis PP 375 kr 

Mulighed for kønssorteret kvie sæd 425 kr 

 

JENSUIS PP er en homozygotisk polled tyr fra det franske afprøvningssystem. Tyren er efter GUNADARK PO 
og i hans afstamning, finder man flere tyre fra det franske sædkatalog igennem årene. Den mest markante 
er dog REMIX, som også er far til NEUF, som de fleste i Frankrig og Danmark vil betegne som avlsmatator. 
JENSUIS PP er anvendt til mange dyr i Danmark sidste år og vil med stor sikkerhed være positiv for fødsel, 
tilvækst og muskelfylde. 
Samlet indeks 117 Fødsel 109 Tilvækst 113 Muskelfylde 112 Skeletik 98 Mælk 100 
 

   



 

 


