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mleko 

  
TIMBER 2216 

SUPERSHOT 2142 

SUPERSTYLE 2069 

DR PEPPER 2042 

SHERMAN 1838 

  
 
tłuszcz% 

  
PRIZIM 0.29 

GOODWHONE 0.25 

ALEX 0.25 

PREDATOR 0.25 

BRODY 0.24 

  
 
białko % 

  
DEMON 0.14 

ALEX 0.12 

PRIZIM 0.11 

GOODWHONE 0.11 

BILL 0.11 

  
 

Tłuszcz (f) 

  
COOPER 98 

MAXIMUS 95 

ZION 90 

DRUMMER 83 

NAILED IT 81 

  
 
Białko (f) 

  
SUPERSHOT 69 

SUPERSTYLE 67 

TIMBER 61 

MAXIMUS 60 

CONOR 60 

  
 

 
 

Liderzy wyceny 

- mleko & jego 

skład 

Wyjątkowa wydajność i jakość mleka – liderzy 

Cogent  

Niniejsze wydanie Cogent Connect poświęcone jest buhajom, które 
specjalizują się w przekazywaniu córkom cech związanych z 
produkcją  i jakością mleka. Znajdziecie tu również osobniki 
przekazujące pożądany gen  kazeiny A2A2 oraz BB. 

 

ALEXERIN HIGH OCTANE TIMBER 
High Octane x Supersire x Oman 

Timber  to obecnie najlepszy mleczarz w stadzie  Cogent. Jego wycena to 

ponad  2200 funtów mleka oraz 61 funtów białka, co czyni go nr#3 pod 

względem zawartości białka w mleku. Pomimo wysokiej wydajności nie 

spada Produkcja życiowa, Płodność córek, Przeżywalność w stadzie,  a 

Poprawa pokroju to ponad 2  – Timber to wyważony pakiet pozytywnych 

cech.  

Jego matka w pierwszej laktacji  wyprodukowała już  15,847 kgs  

mleka w niecałe 300 dni, a babka 90 ton mleka w ciągu 5 

laktacji!  Równie imponujących wyników spodziewamy się po 

jego córkach.  

+2216 funtów mleka 
 

+61 funtów białka  
 

+2552 GTPI 
 

+4.5 Prod. życiowa 
 

+2.18 Pokrój 
 

$690 Net Merit 
  matka: ALEXERIN SUPERSIRE 1338 VG85   

 
 
OH DG MAXIMUS 
Pure x Supersire x Niagra 

 

Maximus  to niekwestionowany lider, jeśli chodzi o wolumen mleka i 

zawartość komponentów (tłuszcz&białko 155 funtów;  ponad 1800 funtów 

mleka). Ponadto zajmuje  #1 miejsce w rankingu za wykorzystanie paszy!   

Maximus  wywodzi się z holenderskiej rodziny Caps Mairy, a jego matką 

jest  DG My Love VG (Supersire) o pięknie zbudowanym wymieniu.  

        Maximus dostępny jest w wersji seksowanej. 
 

+2556 GTPI 
 

+1833 funtów mleka 
 

+95 funtów tłuszczu 
 +60 funtów białka  

 

+0.10% tłuszcz & +0.02% 
białko 

 

+194 wykorzystanie paszy 
 

+5.7 produkcja życiowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

matka: DG MY LOVE VG85 2YR 
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“Serowiec”  

 
 

DUPASQUIER PRIZIM 
Pepper x Uno x Planet 

 

 
Prizim to bez wątpienia wybitny 

“serowiec”. Wywodzi się z rodziny  

Lylehaven Lila Z i dedykowany jest 

hodowcom, którzy pragną  

doskonalić jakość produkowanego  

mleka.  Matką Prizma jest 

niesamowita Oconnors Last Hope  

VG87  (Uno), a babką zasłużona 

w hodowli  Oconnors Planet Lucia 

VG86.   Obie krowy sprzedane 

zostały w jednym dniu za łączną 

kwotę  przekraczającą  885,000 

dolarów! Prizim przekazuje 

również gen A2A2 beta kazeiny.  

WA-DEL JACEY SHERMAN 
Jacey x Hill x Planet 

 
Sherman to dużo mleka i przewaga 60 funtów białka w mleku.  

Sherman to również wysoka płodność córek, obniżenie 

zawartości komórek somatycznych  i  wykwintny pokrój,  a także 

beta kazeina A2.  Sherman to reprezentant rodziny “S”, z hodowli   

Wa- Del (USA). Matką Shermana jest Wa-Del Hill Shirley VG85 – bardzo 

zasłużona w hodowli krowa, która była bohaterką jednego z artykułów w   

Holstein International. 
 

 
+1838 funtów mleka  

 

+2547 GTPI 
 

+60 funtów białka 
 

+4.7 Prod. życiowa 
 

+1.9 Płodn. córek 
 

+2.74 kom. Somat. 
 

 
 
 

matka: WA-DEL HILL SHIRLEY VG87 

Prizim to również mocne cechy  

funkcjonalne -  

zwłaszcza obniżenie zawartości 

komórek somatycznych  oraz 

mocny i szlachetny pokrój.  

 

+0.29% tłuszcz 
 

+0.11 % białko 
 

2.6 kom. Som. 
 

+2498 GPTI 
 

+1 Pł. córek 
 

+2.39 Pokrój 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

matka: OCONNORS LAST HOPE 

VG87 

COGENT SUPERSHOT 
Supersire x Shottle x Superstition 

 
Tej gwiazdy nie trzeba nikomu przedstawiać - Cogent Supershot 

utrzymuje swą pozycję lidera, dzielnie stawiając czoła młodszym 

konkurentom. Supershot w Kanadzie jest  nr#2  Cogentu w produkcji 

mleka i nr#1  w produkcji białka, nie zaniedbując cech 

reprodukcyjnych i Produkcji życiowej. Nasienie tego buhaja 

dostępne jest również w wersji  seksowanej, a jego wpływ na 

doskonalenie rasy HF jest z każdym dniem coraz bardziej widoczny.  
 

 
+2634 GTPI 

 

$842 Net Merit 
 

+2142 funtów mleka  
 

+6.8 Prod. życiowa 
 

+2.3  Pł. córek 
 

+69 funtów bialka 
 
 

 

COGENT SUPERSHOT 
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COGENT BILL 
Balisto x Epic x Goldwyn 

 
Cogent Bill zdobył w 

ostatnim czasie bardzo 

dużą popularność. 

Zapewne ze względu na  

ciekawą kombinację 

cech funkcjonalnych, 

pokrojowych, 

produkcyjnych oraz 

dobrego pochodzenia. 

Bill zaliczył mocną 

wycenę na wielu bazach 

genetycznych. Jest 

obecnie nr #1 pod 

względem obniżania 

zawartości komórek 

somatycznych oraz 

łatwości wycieleń. Bill 

przekazuje gen BB kappa 

i A2A2 beta kazeiny, 

dostępny jest w wersji 

seksowanej.   

 
+2448 GTPI 

 

+5.1 Prod. życiowa 
 

2.48 kom. Som. 
 

+0.20% tłuszcz 
 

+0.11% białko 
 

5.8 łatwość wycieleń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

COGENT BILL 

WINTERSELL DEMON 
Deman x Gerard x Goldwyn 

 
Demon to nasz kolejny specjalista – zwłaszcza w wydajności białka 

– obecnie zajmuje w tej konkurencji lokatę nr 1. Oprócz tego 

Demon to wysoka płodność córek , poprawa pokroju i piękne wymię.    

Jest reprezentantem rodziny Mila – znanej z długowieczności i 

wydajności, z której wywodzą się też Wintersell Milo  i Curtismill Wintery 

(wycena tradycyjna).  

 

 
+0.21% tłuszcz 

 

+0.14% białko 
 

+1.4 Pł.córek 
 

+2.51 Pokrój 
 

+2.46 wymię 
 

+2.2 nogi i racice 
 
 
 
 

siostra matki: WINTERSELL MILA 22 EX93 
 

 
 
 

GLAMOUR BOGHILL COOPER 
Silver x Uno x Robust 

 
Cooper zadebiutował podczas wyceny  08.2016 i okazał się 

specjalistą od białka i tłuszczu.  Jest nr#1  w dziedzinie 

wydajności t łuszczu (100 funtów) oraz jego zawartości % w mleku. 

Ponadto Cooper  to w wycenie ponad 2600 GTPI oraz wysoki NM, 

Produkcja życiowa, Płodność córek, wykorzystanie paszy i pokrój ponad 2.   

Cooper dostępny jest w wersji seksowanej. 
 

 
+2610 GTPI 

 

$791 Net Merit  

98 funtów tłuszczu 

+0.24% tłuszczu 
 

+6.4 Prod. życiowa 
 

+2  Pł. córek 
 

 
 
 

babka: LARCREST CARLIN VG87 


