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Germán Prontus PP je představitel
celkem mladého plemene Uckermarker,
které vzniklo v bývalé NDR a jako masné
plemeno bylo uznané v roce 1992. Jedná
se o homozygotně bezrohého býka, u
kterého očekáváme snadné porody a
velmi dobře rostoucí bezrohé potomstvo.
Uckermarker je plemeno velkého
tělesného rámce, které je vhodné do
velkovýrobních podmínek. Je velmi
adaptabilní, proto ho lze chovat v
nížinách i v horských oblastech. Z
plemen, ze kterých vzniklo (charolais a
masný simentál) si zachovalo to nejlepší –
rámec, mléčnost, osvalení, růst. Má velmi
dobrou výtěžnost a konverzi živin. V ČR
se Uckermarker chová od r. 2014.
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Germán Prontus PP je představitel
celkem mladého plemene Uckermarker,
které vzniklo v bývalé NDR a jako masné
plemeno bylo uznané v roce 1992. Jedná
se o homozygotně bezrohého býka, u
kterého očekáváme snadné porody a
velmi dobře rostoucí bezrohé potomstvo.
Uckermarker je plemeno velkého
tělesného rámce, které je vhodné do
velkovýrobních podmínek. Je velmi
adaptabilní, proto ho lze chovat v
nížinách i v horských oblastech. Z
plemen, ze kterých vzniklo (charolais a
masný simentál) si zachovalo to nejlepší –
rámec, mléčnost, osvalení, růst. Má velmi
dobrou výtěžnost a konverzi živin. V ČR
se Uckermarker chová od r. 2014.
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Germán Prontus PP je představitel
celkem mladého plemene Uckermarker,
které vzniklo v bývalé NDR a jako masné
plemeno bylo uznané v roce 1992. Jedná
se o homozygotně bezrohého býka, u
kterého očekáváme snadné porody a
velmi dobře rostoucí bezrohé potomstvo.
Uckermarker je plemeno velkého
tělesného rámce, které je vhodné do
velkovýrobních podmínek. Je velmi
adaptabilní, proto ho lze chovat v
nížinách i v horských oblastech. Z
plemen, ze kterých vzniklo (charolais a
masný simentál) si zachovalo to nejlepší –
rámec, mléčnost, osvalení, růst. Má velmi
dobrou výtěžnost a konverzi živin. V ČR
se Uckermarker chová od r. 2014.
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Germán Prontus PP je představitel
celkem mladého plemene Uckermärker,
které vzniklo v bývalé NDR a jako masné
plemeno bylo uznané v roce 1992. Jedná
se o homozygotně bezrohého býka, 
u kterého očekáváme snadné porody 
a velmi dobře rostoucí bezrohé potomstvo.
Uckermärker je plemeno velkého tělesného 
rámce, které je vhodné do velkovýrobních 
podmínek. Je velmi adaptabilní, proto ho 
lze chovat v nížinách i v horských oblastech. 
Z plemen, ze kterých vzniklo (charolais 
a masný simentál) si zachovalo to nejlepší 
– rámec, mléčnost, osvalení, růst. Má velmi
dobrou výtěžnost a konverzi živin. 
V ČR se Uckermärker chová od r. 2014.
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