
Sædbestilling fra Frankrig. 
Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere de tyre vi tilbyder at tage sæd hjem efter til levering primo 
februar 2018 vi har fundet 6 spændende tyre med hver sine fordele og vil hermed præsentere dem efter 
bedste evne, ens for alle tyrene er at vi som altid kan se variationer både hvad angår indeks og fænotyper 
når de bruges på danske hundyr.  

Har i yderligere ønsker til bestemte tyre kan i bestille dem og vi vil gøre hvad vi kan for at skaffe det.  

Al bestilling skal bestilles på anførte mailadresse, kun sæd registreret på denne mailadresse anses for at 
være bestilt, og dermed kun det der vil blive sendt til jer, i er med selvfølge velkommen til at ringe og 
spørge til tyrene ved avlsudvalget, men husk at bestille på bestilling@dansklimousine.dk  

Ydermere vil vi gerne opfordre jer til at bruge 2 til tider fastsatte reference tyre, grunden til dette er at vi 
gerne vil prøve at få vores indekser med en bedre sikkerhed, pt. Vil vi gerne anbefale at bruge danske      
ENGKJÆR GET IT og den nye franske import tyr ENGY RR VS, har man brugt eller vil gerne bruge ATLE vil han 
også bidrage positiv da han er meget brugt og dermed har høj sikkerhed, fra avls udvalget vil vi gerne 
anbefale at men bruger 5 % af disse reference tyre af samtlige drægtigheder. Dette gælder i øvrigt uanset 
om du bruger import sæd, eller om du hovedsageligt bruger foldtyr. 

HUSK bestilling@dansklimousine.dk hvis du vil købe sæd.  

ENGY RR VS. 375,- kr. 
En tyr fra Interlim tyren er en af Frankrigs meget brugte insemineringstyre pt. Tyren har en meget god 
genomisk test i Frankrig, hvor han skulle ligge højt på lette fødsel, tilvækst, muskler og mælk, de første 
faktiske 3 punkter har indtil nu levet op til hans test. Tyren er efter ULTRABO-MN-VS en tyr der har været 
importeret sæd hjem efter og som mange nok ønskede de havde brugt og i det danske system står med 
nogle flotte indekser. Morfaderen er den kendte MICMAC som har leveret på hundyrsiden både i Frankrig 
og Danmark. ENGY avler dyr af mixed type med god type, godt eksteriør, godt kryds og god ryg.    
 
Franske indeks baseret på 44 stk. afkom.                                                                                                               
Samlet indeks 121,  fødsel 101,  tilvækst 109,  muskel fylde 122,  skeletik 102,  knogle bygning 97    

    



GESTAAD. 375,- kr. 
Er en vel dokumenteret tyr med et højt samlet indeks fra deres afprøvningsstation Moussours. GESTAAD 
har ligeledes forfædre der har eller er inseminerings tyre fra det Franske afprøvningssystem Faderen USSE 
er stadig brugt i Frankrig mor faderen SAFARA har ligeledes været brugt i Frankrig tyren ligger ligesom sine 
forgængere positiv for fødsel og med tårnhøje egenskaber for tilvækst og muskler, samtidig med han selv 
er godt eksteriør, spændende tyr med ny afstamning i Danmark.                                                                
GESTAAD avler dyr med stor tilvækst, kødsætning, og måske godt eksteriør.   

Franske indeks baseret på 62 stk. afkom                                                                                                               
Samlet indeks 131,  fødsel 99,  tilvækst 128,  muskel fylde 118,  skeletik 106,  knogle bygning 88,  mælk 97       

 
 
 
ATLAS MN RRE VS. 375,- kr. 
Er en ældre gårdafprøvet tyr og har en velkendt afstamning i både Frankrig og Danmark faren NILSON har 
været anvendt til inseminering ligeledes er morfaren HEROS BIS kendt igennem hans søn LANCELOT som 
har lavet flere virkelig gode dyrskuedyr igennem årene, tyren ligger under middel for fødsel men positiv for 
både tilvækst, muskler, skeletik og mælk.                                                                                     
ATLAS avler godt kryds, tunge og velfungerende køer med mælk.    

Franske indeks baseret på 646 stk. afkom.                                                                                                            
Samlet indeks 118,  fødsel 95,  tilvækst 114,  muskel fylde 109,  skeletik 117,  knogle bygning 89,  mælk 103       
 



 
 
HERMES RRE VS. 375,- kr. 
Er ligeledes fra Interlim en tyr der kunne være far til fremtidens avlsdyr faderen er DIABOLO-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 ligeledes genomisk 
testet positiv for fødsel, fin knoglebygning, muskler, skeletik og mælk, indtil videre ser hans tal ud fra tyrens 
fysiske afkom ud til at holde stik, på fødselsindeks ligger han lige over middel og ved hans 
nuværende ”arbejdsplads” anvendes han til løbning af kvier.                                                               
HERMES mixed til avlstypen god lang overlinje, plus for størrelse og forventet gode eksteriør stærke køer.    

Fransk indeks baseret på 60 stk. afkom.                                                                                                                              
Samlet indeks 122,  fødsel 99,  tilvækst 121,  muskel fylde 110,  skeletik 112,  knogle bygning 99       

 

 



Pollede tyre: 
For at tilgodese medlemmer der ønsker at anvende de pollede gener, har vi i avlsudvalget besluttet at 
fremhæve 2 homozygotisk polled UNGTYRE. Så når i bestiller sæd efter disse 2 tyre er det velvidende om at 
tyrene kun er udvalgt ud fra afstamning og evt. genomisk test, dermed er sikkerheden for deres tal mere 
usikker.  

LORD PP. 495,- kr. 
Er en tyr af super eksteriør med god længde, overlinje og krydsrammer, tyren stammer fra den kendte avler 
Gaec Dessalas, tyren er hjemtaget sammen med anden dansk sæd importør, da vi mener at de Danske 
avlere skal tilbydes det nyeste inden for hver tyre kategori, og at det polled gen er en del af fremtidens 
avlsmål, tyrens virkelige stærke sider stammer fra 2 stærke køer, både mormor og farmor disse 2 køer er 
hhv. efter HEROS og OTAN 2 tyre der har bevist deres stærke gener både i Frankrig og Danmark, de eneste 
facts vi pt. har på tyren er at hans vægt på 210 dage var 351 kg, da vi ikke har data for fødsel anbefales han 
ikke anvendt til kvier, en tyr der kan være med til at give den pollede avl et skub.                
LORD PP vi forventer mixed til avlstype eksteriør stærke pollede dyr med god tilvækst.                               
LORD koster 495 kr. pr strå og kommer kun hjem hvis der bestilles i alt minimum 50 strå fra medlemmerne     

Fransk indeks er pt. Ikke tilgængeligt, vi opdaterer så snart vi ved nyt.  

 
 
 

 
 
 
 
 



JENSUIS PP. 375,- kr. 
Er en polled tyr fra det franske afprøvningssystem tyren er efter GUNADARK PO hvor i men finder flere tyre 
fra det franske sædkatalog igennem årene den mest markante er dog CASSIS som også er far til NEUF som 
de fleste i Frankrig og Danmark vil betegne som en avlsmatador. Tyren er genomisk testet  
og har positive egenskaber for fødsel, tilvækst, muskler og samlet indeks, specielt for fødsel har han meget 
positiv tal.                                                                                                                                                                  
JENSUIS PP pollede dyr med gode produktionsresultater og sandsynligvis kvietyr efter genomisk test   

Franske indeks baseret på 0 stk. afkom og genomisk test.                                                                                  
Samlet indeks 117, fødsel 108, tilvækst 109, muskel fylde 112, skeletik 98, knogle bygning 102   

 

Angående det franske fødselsindeks skal det oplyses at deres gennemsnit er 97, dvs. at tyre med over 97 er 
fødsler nemmere end gennemsnittet, ligeledes er jo højere tal for knoglebygning lig med finere 
lemmer/knoglebygninger.   

Sidste frist for bestilling er den 15-12 2017     

          

         


