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Az ABS Global, a szarvasmarha genetika és a szaporodásbiológiai szolgáltatások vezető vállalata szomorúan jelenti be a világszerte 

ismert ikonikus bika, 29HO12209 Picston SHOTTLE elpusztulását. A nemrég nyugdíjba vonult bika az élete során megtermelt 

1.174.948 adag spermával egy kiemelkedő örökséget hagyott maga után.

„SHOTTLE békés távozása azt jelenti, hogy elvesztettük az ipar egyik legbefolyásosabb állatát”, mondta Saskia Korink, az ABS Global 

ügyvezető igazgatója. „Az elmúlt tizenöt évben világszerte jelentős hatást gyakorolt a tejtermelő gazdaságokra, és a felhasználók 

egyik legkedveltebb bikája volt.

SHOTTLE Angliában, Stafford közelében született a Spot Acre Grange-en, a Pickford család és a Picston Holstein otthonában. Anyja 

Condon Aero Sharon  EX-91, apja Carole Prelude Mtoto volt.

2008. és 2010. között minden eredményközléskor SHOTTLE folyamatosan a Top 100 TPI lista élén volt. Ezután is maradt a legjobb 

tizenöt között a következő öt eredményközlés során. 2011 decemberében SHOTTLE lett a 11. ABS bika, aki elérte a „milliomos” 

státuszt az egymillió adag eladott spermával. Amikor 12 éves lett – maga mögé utasítva a fele annyi idős bikákat – még mindig a 

legjobb 25-ben maradt. 15 éves kora és nyugdíjazása ellenére továbbra is kimagasló javító hatással bírt az egészségügyi 

tulajdonságokra, és típusa még mindig meghaladta az 1.2-t. Továbbra is nagy hatással volt a Holstein USA Top 100 TPI listájára, 

melyen szerepelt már 2 fia és 28 unokája.

SHOTTLE az utódok hosszú sorát hagyja maga után, beleértve több mint 100.000 lányt 20.000 tenyészetben, 22 országban. Szerény 

becslések szerint az a 100.000 SHOTTLE lány eddig több mint 5 milliárd font (vagyis több mint 2 milliárd liter) tejjel segített táplálni a 

világot.

Az ABS továbbra is az elsődleges forrása marad a SHOTTLE genetikai örökségének – 17 fia és 27 unokája hagyományos és szexált 

spermájának értékesítésén keresztül. További 19 unokájának várható értékelődésével még „halála” után is nagy hatást fog gyakorolni 

az 

iparra.

Nemcsak népszerű volt a tejtermelő gazdaságokban és a mesterséges megtermékenyítő cégek körében, de hatalmas sajtóvisszhangot 

is 

kapott a világ minden tájáról pályafutása elején. Ráadásul a szaksajtóban megjelent híreken felül rengeteget írtak róla olyan lapokban 

is, 

mint a londoni The Times és a Dairy Mail. Talán a legfigyelemreméltóbb volt a Playboy magazinban való megjelenése – ez eddig az 

ABS 

egyetlen bikájának sem sikerült.

Életének utolsó hónapjaiban – mialatt élvezte a visszavonulást – SHOTTLE szupersztárnak járó bánásmódban részesült, beleértve a 
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Az ABS Global, a szarvasmarha genetika és a szaporodásbiológiai szolgáltatások vezető vállalata 

szomorúan jelenti be a világszerte ismert ikonikus bika, 29HO12209 Picston SHOTTLE 

elpusztulását. A nemrég nyugdíjba vonult bika az élete során megtermelt 1.174.948 adag 

spermával egy kiemelkedő örökséget hagyott maga után.

„SHOTTLE békés távozása azt jelenti, hogy elvesztettük az ipar egyik legbefolyásosabb állatát”, 

mondta Saskia Korink, az ABS Global ügyvezető igazgatója. „Az elmúlt tizenöt évben világszerte 

jelentős hatást gyakorolt a tejtermelő gazdaságokra, és a felhasználók egyik legkedveltebb bikája 

volt.
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SHOTTLE Angliában, Stafford közelében született a Spot Acre Grange-en, a Pickford család és a 

Picston Holstein otthonában. Anyja Condon Aero Sharon  EX-91, apja Carole Prelude Mtoto volt.

2008. és 2010. között minden eredményközléskor SHOTTLE folyamatosan a Top 100 TPI lista élén 

volt. Ezután is maradt a legjobb tizenöt között a következő öt eredményközlés során. 2011 

decemberében SHOTTLE lett a 11. ABS bika, aki elérte a „milliomos” státuszt az egymillió adag 

eladott spermával. Amikor 12 éves lett – maga mögé utasítva a fele annyi idős bikákat – még 

mindig a legjobb 25-ben maradt. 15 éves kora és nyugdíjazása ellenére továbbra is kimagasló 

javító hatással bírt az egészségügyi tulajdonságokra, és típusa még mindig meghaladta az 1.2-t. 

Továbbra is nagy hatással volt a Holstein USA Top 100 TPI listájára, melyen szerepelt már 2 fia és 

28 unokája.

SHOTTLE az utódok hosszú sorát hagyja maga után, beleértve több mint 100.000 lányt 20.000 

tenyészetben, 22 országban. Szerény becslések szerint az a 100.000 SHOTTLE lány eddig több mint 

5 milliárd font (vagyis több mint 2 milliárd liter) tejjel segített táplálni a világot.

Az ABS továbbra is az elsődleges forrása marad a SHOTTLE genetikai örökségének – 17 fia és 27 

unokája hagyományos és szexált spermájának értékesítésén keresztül. További 19 unokájának 

várható értékelődésével még „halála” után is nagy hatást fog gyakorolni az iparra.

Nemcsak népszerű volt a tejtermelő gazdaságokban és a mesterséges megtermékenyítő cégek 

körében, de hatalmas sajtóvisszhangot is kapott a világ minden tájáról pályafutása elején. 

Ráadásul a szaksajtóban megjelent híreken felül rengeteget írtak róla olyan lapokban is, mint a 

londoni The Times és a Dairy Mail. Talán a legfigyelemreméltóbb volt a Playboy magazinban való 

megjelenése – ez eddig az ABS egyetlen bikájának sem sikerült.

Életének utolsó hónapjaiban – mialatt élvezte a visszavonulást – SHOTTLE szupersztárnak járó 

bánásmódban részesült, beleértve a kétszer akkora karámot, mint társaié, ahol infralámpák alatt 

pihenhetett. Az egyesült királyságbeli Ruthin mesterséges megtermékenyítő állomáson a 

gondozók egy kiválasztott csapatának felügyeletével rendszeresen szabadon mozoghatott. Az ABS 

minden munkatársának nagyon fog hiányozni, de várakozással tekintenek az utódaiban 

megtestesülő genetikai hatására.
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