Hazai szerzőink

TOYSTORY – A LEGENDA
Megemlékezés a világrekorder bikáról
Az Inter-Mix Kft. méltóképpen emlékezik meg az egyik legjobb bikájáról, TOYSTORY-ról. Cégünk 2006 februárja óta kb.
62.000 adag spermát értékesített ettől az egy bikától.
2014 decemberében 1HO07235 Jenny-Lou Marshall
TOYSTORY, a világrekorder holstein-fríz bika az örök vadászmezőkre, de még inkább legelőkre távozott. Életében a mesterséges termékenyítés iparág legtermelékenyebb bikája volt,
2.415.000 adag spermával és a világ több mint 50 országában
legalább 500.000 utóddal.
Lássuk, honnét indult el az álom-bika története:
TOYSTORY 2001. május 7-én született, a Wisconsin államban
lévő Mystic Valley Tehenészetben. Az akkori tulajdonos, Mitch
Breunig az ígéretes borjút az egyik kislánya kedvenc filmjéről
nevezte el.
Bellwood Marshall, TOYSTORY apja népszerű bika volt a tehenészetekben, míg anyja, Toyane a Mystic Valley a tehenészet csúcstermelő tehene volt (a negyedik laktáció 365 napos
termelése 20.787 kg tej, 793 kg tejzsír és 553 kg tejfehérje).
TOYSTORY gyors testtömeg-gyarapodása révén már fejlődése
kezdetén kitűnt a többi borjú közül.

Anya: Jenny-Lou Patron Toyane, VG-89

TOYSTORY-t féléves korában vásárolta meg a GENEX Szövetkezet, körülbelül 4.000 $-ért. A bikától egyéves korában vettek
először spermát, majd elindították az ivadékvizsgálati programban. A következő három évben a tulajdonos várta az eredményeket. Ez alatt az idő alatt bebizonyosodott, hogy a bika leányai a
kívánt teljesítményt hozták tejtermelésben, fehérjetartalomban,
zsírtartalomban és fitnesz tulajdonságokban egyaránt.
A 2000-es évek közepére TOYSTORY népszerűsége leányai teljesítményének köszönhetően megnőtt. Az eladott sperma men�nyisége drasztikusan emelkedett. A tejtermelési ágazatban a leányai teljesítménye a rangsorlistákban is megnyilvánult.
TOYSTORY 2009-ben lépett be a „Milliomosok Klubjába”,
amely az 1.000.000 feletti spermaadagot termelő elit bikák köre.
Még nem volt 10 éves, amikor elérte az 1880 TPI értéket és túllépte a másfél millió adagot. Nem volt rajta kívül olyan bika,
amely csak fagyasztott spermából ilyen mennyiséget termelt
volna. TOYSTORY világmárkává nőtte ki magát a kitűnő fertilitás, erős genetikai háttér és kiváló küllem különleges és ritka
keveredésével. TOYSTORY univerzális bika volt, leányai mind
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a termelésben, mind a kiállításokon jól szerepeltek. Utódai megfelelő csontszerkezettel és erősséggel, valamint kiváló tőgy- és
láb-kompozittal rendelkeznek.

Angie Coburn, a Genex/CRI bikabeszerzési igazgatója a következőket nyilatkozta TOYSTORY-val kapcsolatban:
„TOYSTORY a GENEX/CRI genetikai előrehaladást szolgáló
munkájának példaképe, mivel tenyésztése a termelés és kereskedelem szempontjából versenyképes, megfelelően irányított
környezetben lévő elit tehén kiválasztásával kezdődött. A magas LNM érték és a kiváló küllemi tulajdonságok kombinációja
teszi egyedivé ezt a bikát. TOYSTORY minősíti a GENEX/CRI
filozófiáját és a genetikailag elit tehenek meghatározására tett
erőfeszítéseket”.
TOYSTORY kivételes spermatermelő képességgel rendelkezett,
így 2011 májusában az általa adott 2.000.000 adaggal túllépte a
megelőző világrekordot, amelyet a holland Sunny Boy tartott.
TOYSTORY haláláig 2,415 millió adagot termelt, amely valószínűleg az ágazat örökös rekordja marad.
TOYSTORY nem egy kedvencnek való kiállítási bika volt, hanem egy igazi zord „férfi”, különleges libidója révén heti kilenc
alkalommal ugratták, amely körülbelül a kétszerese egy átlag
bikának. Gondozói szerint a bikát kizárólag fedezésre lehetett
kihozni a bokszából, mert nagyon hamar türelmetlenné, ezáltal
veszélyessé vált. Ezért TOYSTORY-t elsősorban az istállóban
lehetett fotózni.
A spermatermelésben eltöltött több mint egy évtized során világszerte alkalmazták TOYSTORY szaporítóanyagát, így ma már
utódnemzedékek termelnek az egész világon. Elismert szaklapokban jelentek meg róla cikkek és saját rajongói klubja is van.
A termelők elégedettséggel beszélnek róla, leányai születésük
napjától kitűnnek a többi borjú közül, a későbbiek során a kön�nyű ellés, tejelő jelleg és tejhozam szempontjából egyöntetűséget mutatnak.
A high-tech módszerek és a genomikus szelekció bevezetése óta
a termelők folyamatosan keresik az újabb és újabb magas genetikai értékű bikákat. A bikák használati ideje néhány évre rövidült, ezért nem valószínű, hogy lesz még bika, aki túlszárnyalja
TOYSTORY teljesítményét.
2014 nyarán TOYSTORY-nál hát-problémák jelentkeztek,
emiatt a bikát visszavonultatta a Genex. Elpusztulása után
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etben
minden tekint
Magas profit

s + $7 88 LNM
s + $100 6 ICC
®
s +2 65 0 TPI

1HO11056 TROY
Mogul x Freddie x Mascol

onságok

TOYSTORY-t gondozói méltó nyughelyen temették el, a Stony
Hill nevű dombon.
Bár TOYSTORY földi pályafutása véget ért, örökségét tovább
viszik az utódai. A GENEX úgy döntött, hogy Shawano-ban róla
nevezik el a lakhelyéül szolgáló istállót és a laboratóriumot, ahol
a szaporítóanyagot kezelik.

-tulajd
Kitűnő fitnesz

1HO08778 Charlesdale Superstition-ET, ismert nevén
SUPER szintén belépett a Milliomosok
Klubjába!
os élettartam
s +8.3 Haszn
lési aránya
A 2004-ben született bika apja End-Road.6PVF
Boliver-ET,
k vemhesüanyja
s +3 Leányo
jtszám
Charlesdale Sweet Star. SUPER TPI értéke 2108
(2015.
s seápri.66 Szomatiku
+2
s
lisi TÉB adat), a világon 27.706 lánya minősült, 6709 tehenészetben. SUPER leányai teljesítménye alapján
igazolt elit nbika,
ég a küllembe
Csúcsminős
rendkívüli mértékben javítja a termelésben
eltöltött élettartamot
és a vemhesülési arányt. Javító hatással van az egészségi
üllem tulajs +1.86 Összk
donságokra.
ompozit
s +1.58 Tőgyk
GRATULÁLUNK, SUPER!
pozit
+2.40 Lábkom
s
								
Katonáné Stiller Krisztina

Anya: Co-op RB Freddie Tinley-ET, VG-85, VG-MS

Anyai nagyanya: Morningview G Addition-ET, VG-88, EX-MS

Anya: Richlawn Super April Apple, GP-84, VG-MS, DOM

Anya: Matcrest Bookem Capri-ET, GP-82

1HO11329 AFTERSHOCK

1HO11889 AVENGER

1HO12024 CRYPTONITE

ÚJ!

Galaxy x Bookem x Oman

ÚJ!

ÚJ!

Supersire x Super x Shottle

Petrone x Bookem x Outside

+$674 LNM | +$790 ICC | +2527 TPI

+$699 LNM | +$882 ICC | +2585 TPI

s A magas szintű tejtermelést egyesíti a

s Példa nélküli magas leány vemhesülési

+$720 LNM | +$887 ICC | +2559
TPI s Kitűnő fitnesz-örökítő

a magas fehérje- és zsírtartalommal

s Általános javító hatás a tejelő jelleg

tekintetében

arány (+5.0) kombinálva a magas hasznos
s Magas tejzsír tartalom
élettartammal (+8.3)
s Közepes testméretet és kívánatos
kondíciót örökít

Kizárólagos magyarországi importőr:
HFTE Archív

