
Jameson - „ Dělá krávy, které chovatelé chtějí“ 

Solidní množství mléka, vysoké mléčné složky, špičkové vemeno, mírně menší rámec, snadné 
porody, vysoká dlouhověkost, nadprůměrná metabolická stabilita a velmi zdravá vemena. 
Kdyby si mohli komerční producenti mléka sami vytvořit býka, pravděpodobně by vypadal 
takhle nebo velmi podobně. Ve skutečnosti je nyní nabízeno několik otců, kteří předávají 
podobné znaky. Ovšem je jen málo těch, kteří je mají na takové úrovni, jako Veenhuizer 
Jameson. TOP hvězda bez hvězdných manýrů.  

Nebylo tomu tak, že by se 
nedůvěřovalo vysoké úrovni jeho 
plemenných hodnot, ale opravdu nešlo 
správně posoudit mladého Jetsetova 
syna Jamesona, když zahájil svou 
kariéru v Masterrindu. Se synem 
Doormana Jetsetem jako otcem a 
matkou Veenhuizer Balisto Nelize 
pocházející z Nebliny větve z rodiny 
Tui Onyx Nick, měl v rodokmenu 
kombinaci, s níž bylo v Německu jen 
málo zkušeností. Dohromady bylo 
vybráno k inseminaci od Jetseta méně 
než 10 synů. Jameson byl zdaleka 
nejlepší mezi nimi, ale přesto nepatřil 
mezi úplnou špičku v zemi. Jameson si 
ale rychle našel příznivce. Zvláště 
kombinace mléčných složek s vysokou 
mléčnou produkcí a s působivými 
hodnotami fitness a exteriéru přilákali 
producenty mléka. Také skutečnost, že 
zdědil pouze střední rámec, se hodí do 
současné doby. Jamesonova popularita 
ale nezůstala pouze v Německu.  

Synové  

Více než 3000 registrovaných potomků je dnes rozloženo do celkem 12 zemí, které vsadily na 
jeho všestrannost. Masterrind si uvědomil úžasný potenciál Jamesona po narození prvních telat. 
Ačkoli se nikdy nepoužíval záměrně v nejlepších rodinách, produkoval mnoho telat, která měla 
úroveň RZG přes 150. Jameson nebyl sice oficiálním otcem býků, ale na základě dobrých 
genomických výsledků svého potomstva dal 8 synů k inseminaci na různých německých, i 
zahraničních stanicích. Také některé jeho dcery získaly status matky býků. Necelé dva roky po 
narození prvních telat Jameson debutoval v prosinci na pátém místě v německém žebříčku RZG 
prověřených býků. Potvrdil své genomické PH a svou výjimečnou pozici jako zlepšovatele pro 



mléčné složky, zdraví a exteriér. Jeho popularita, která nikdy nepoklesla, dosáhla od 
prosincového odhadu nových maxim. 

Světová úroveň 

Stefan Kallaß, který je mimo jiné odpovědný za kontrolu dcer nejlepších býků Masterrindu, 
nám několika slovy vysvětlí, co si myslí o Jamesonovi. „Jameson je zlepšovatel, který dokonale 
splňuje požadavky doby. Jeho vynikající hodnoty pro exteriér a vemeno v kombinaci s 
vysokým RZG jsou ve skutečnosti bezkonkurenční. S Delta-Lambda znám jen jednoho býka 
na světě, který podobné hodnoty realizuje na dceřiné bázi.“ Když Kallaß, který je známý svým 
střízlivým a objektivním hodnocením, říká něco takového, musí za tím něco být. „Jameson nás 
překvapil už genomickými výsledky svých prvních dcer, ale teď jsme o něm opravdu 
přesvědčeni“ pokračuje. „Zvláštní věc je, že ačkoli dosahuje vynikajících čísel v jednotlivých 
znacích, je i přesto skutečně všestranný. Vlastně se hodí do každého chovu. Především 
skutečnost, že jeho dcery nejsou příliš velkého rámce, ale dobrého mléčného typu, dobré 
mohutnosti, s velkou šířkou pánve, ho dělá zajímavým pro komerční producenty mléka. Jeden 
negativní bod v lineárním popisu, strmější pánevní končetiny, nemohu potvrdit na dcerách, 
které jsem viděl. Jsme zvědaví, jak se jeho chovatelská hodnota bude vyvíjet se zvyšujícím se 
počtem dcer. Celkově se jeho dcery pohybují na rovných, suchých končetinách, s velmi 
vysokými paznehty. Absolutním vrcholem však jsou vemena s nadprůměrnou texturou a velmi 
pevným a extrémně vysokým upnutím. Ano, Jameson je skutečně špičkový býk!“ 

 

  

Jameson měl první výsledky z prověření na potomstvu v prosinci 2020, kdy obsadil v TOP 
RZG prověřených páté místo. S hodnotami 132 bodů za RZE a 140 za vemeno se stal zdaleka 
nejlepším zlepšovatel exteriéru mezi TOP-100 v Německu na potomstvu prověřenými býky. 
On sám byl nedávno hodnocen za exteriér EX-90. 


