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Dansk Limousine Forening har et nyt spændende lager af følgende franske
importtyre, som sælges efter første til mølle på mail: bestilling@dansklimousine.dk

FRANSKE IMPORTTYRE

DLG KALVEFODER 
– sortiment
•Grønkalv Fourage
•Grønkalv T

DLG – et godt valg

Danmarks bredeste sortiment
til småkalve og slagtekalve.

HusdyrernæringKvæg
Nordjylland
Tlf. 33 68 73 00

Nordvestjylla
nd Tlf. 33 68 71
50

Sydøstjylland 
Tlf. 33 68 63 00

Øerne
Tlf. 33 68 51 00

•Lux-kalv
• Grønkalv 
•Grønkalv Fiber

Nucleon MN RR vs 395 kr. pr. sæddose
Den perfekte mixtype tyr. Der er masser af mælk i
afstamningen, afkommet er harmoniske dyr med
god kødsætning i bagparten.
Tyren kan anvendes til kvier. Han har været brugt til
2 års kvier med stor succes. 
En afstamning som for de fleste vil være ny og
spændende. Tyrens genomiske test viser meget
høje tal for fødsel, mælk og bækkenåbning.

Maestro MN RRE vs 395 kr. pr. sæddose
Maestro avler masser af tilvækst, harmoni, fine lem-
mer, kødsætning i ryg og et meget bredt og velfor- 
met kryds. De første sønner har allerede klaret sig 
fremragende på den franske individafprøvnings- 
station Lanaud. Alle tyrens delindekser er positive, 
hans genomiske test er positiv på tilvækst, muske- 
ludvikling, størrelse, knoglebygning og bækken- 
åbning. Afstamningen er for danske avlere ny og 
spændende. Maestro vil med sit positive indeks for 
fødsel kunne anvendes på veludviklede kvier.

Fødsel: 107, Tilvækst:103, Muskelfylde:103,
Skeletik: 108, Samlet Indeks:108

Fødsel: 105, Tilvækst:107, Muskelfylde:112,
Skeletik: 104, Samlet Indeks:116

HOMERE 

HAOMERE RR VS
EDAM RJ
DORIS RRE
(VICOMITE RR VS)
ECOSSAIS
(TALENT RR VS)
DOUVE RR

IBANEZ RJ

CAPUCINE

FRISKIE RR VS 

EAU VIVE RRE
VELOURS TA PS

VIOLA RR

FORENINGEN
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HERA

REMBOLD PP

FLATTEUSE RR

DIAMANT RR VS
ULRICH RRE
VS VERSION
RRE
(PALADIN RRE)
DEFIPEY
(VIKING)
COLCHIQUE

ROLAND

PIA PP
COLONEL RR VS

EFFIGIE DLG HYSTERIE

MAURICE VOM 
EIDERLAND RR VS

C. N. MATEO PP
C. N. FRIEDHIL P
(PALACE MN)
TIGRIS PP
DLG EVOCATION 
(UNBUOU VS)

Lungo PP MN 375 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 fornuftig tilvækst. Et op-
lagt valg til inseminering af besætningens kvier,
både pollede som hornede. Letfødte kalve, ny ge-
netik og godt eksteriør.

Jezz P MN RR vs 395 kr. pr. sæddose
Rigtig god heterozygotisk polled tyr med egenskaber
som de bedste hornede tyre. Han avler hundyr med 
god volumen, dybde og masser af mælk. Afstamningen
er på fars side, velkendt afstamning fra det nordlige 
Frankrig (Vollier MN – Bresil MN). Moderen, som er efter
den pollede tyr Viking, har et mælkeindeks på 113.
Den genetiske test viser høje tal for tilvækst, muskelud-
vikling, størrelse, mælk, kælvningsevne, knoglebygning
– stort set positiv hele vejen rundt. Her har vi tyren, hvor
vi uden at miste vil kunne komme i gang med pollede
dyr eller løfte kvaliteten på vores allerede pollede dyr,
og skulle der komme en horned kalv, er kvaliteten så
god, at den stadig vil være attraktiv. 

Lundi PP RRE VS  375 kr.
Lundi PP er født i Luxembourg, han er homozy- 
gotisk polled. Hans genetik er sikker og velafprø-
vet. Faren Maurice vom Eiderland er tillagt i en af 
Tysklands bedste polled limousinebesætninger. 
Farfaren, den pollede tyr Mateo, er kendt for at avle 
mixtype dyr med rigtig god kødsætning. Farmoren 
Freidhild er en avlsko, der har gjort sig bemærket 
med rigtig god avl i Tyskland. Moderen Hysterie 
RR, er tillagt på den pollede tyr Tigris RR, som har 
opnået høje indekser i Frankrig. Lundi PP avler 
rigtig god kødsætning i både ryg og bagpart. Han 
giver god bredde på kryds. Han kan med sit høje 
fødselsindeks bruges til kvier. Lundi er gennemaf- 
prøvet polled genetik, som langt størsteparten af 
danske besætninger vil kunne få stor glæde af.

Genomisk selektion: fødsel 10+, muskel 5, 
lemmer 7, mælk 8
Franske indekser: Fødsel 107, Tilvækst 98, 
Muskeludvikling 88, Størrelse 105, Lemmer 94, 
Samlet indeks: 92

Fødsel: 95, Tilvækst:108, Muskelfylde:107,
Skeletik: 110 Samlet Indeks:110

Fødsel: 106, Tilvækst: 111, Muskelfylde 116,
Skeletik: 110, Samlet Indeks: 121 

A V L
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FESTIN RR VS

GLORIA TA PS

VIAGRA RRE VS 
BALLERINA RRE

CLOWN RR VS
DANSEUSE TA PS ILLUSTRE

LAMA RR VS
ERABLE RR VS
HANTISE TA
PS

CLOVIS (VRAI)
DYNASTIE RR

Mercure MN 395 kr. pr. sæddose
Han er en stor, lang tyr af mix type. Krydset er
meget 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,
muskel og mælk, hvilket hans franske indekser
også viser.
Mercure avler både han såvel som hundyr af rigtig
god kvalitet, eksteriørstærke med harmoni. 

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 racekvali- tet
er rigtig god, akkurart som hans temperament der er
enestående godt. Den genomiske test viser positive
tal for fødsel, tilvækst, 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 8, Muskler 6, Mælk 8 
Franske indekser: Fødsel 107, Tilvækst 107, 
Muskeludvikling 111, Størrelse 106, Lemmer 102,
Samlet indeks 115 

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