Ny spermaimport
av norsk topptjur
JGC Indiana är en heterozygot
hornlös norsk elittjur. Han har
starka index för produktion,
speciellt slaktkroppstillväxt.
Indiana har bra kalvningsegenskaper på kor.
Av Lennart Nilsson

Han hade en tillväxt på prövningen på 1769 gram per dag, hög
konsumtion av grovfoder och en 8:a
i helhet på linjärbedömningen.
Fadern Artois är en hornad fransk
tjur som i Frankrike är positiv på
alla egenskaper! Speciellt kalvning; hans döttrar kalvar lätt och
mjölkar bra. Han nedärver också
starka produktionsegenskaper.
Modern till Indiana är en kanadensisk embryoimport med ett norskt
modersindex på 105.
Indianas morfar, Sparrows
Madrid, ligger i toppskiktet på produktionsegenskaper i Kanada. Han
är bland de 10 bästa procenten vad
gäller årsvikt och för slaktkroppstillväxt är han bland den bästa procenten! Mormor, Striking Gold, har
sin bästa styrka på modersegenskaper där hon är bland topp
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Vikter: 46, 339, 663 kilo.
Exteriör: kropp 81, muskler 81, ben 83,
helhet 82
Tillväxt på station: 1769 gram per dag
Sammanvägd individprövningsprestation: Rangtal 103.
FRA Artois
FRA Ternois

JGC Gold 6202 ET P
FRA Pin Up

CAN Sparrows Madrid 7M

10-procenten på indexen för kanadensisk Charolais.
Rangtal

Individprövningen i Norge är ganska snarlik den svenska. Dock har
man mer avancerad teknik till sitt
förfogande och registrerar också
foderförbrukning per kilo tillväxt
och grovfoderförbrukning. Dess
utom mäter man fettdjup och ryggmuskeldjup med hjälp av ultraljud

CAN Striking Gold 6J

och från denna mätning beräknas
andelen intramuskulärt fett (marmorering). Istället för vårt T-tal
beräknas ett Rangtal som är sammansatt av sex olika registreringar. För Charolais gäller följande ”formel ” för Rangtalet: tillväxt 30 procent, grovfoderandel 15
procent, foderförbrukning 25 procent, helhetsexteriör 15 procent,
ryggmuskeldjup 10 procent och
fettmarmorering 5 procent.
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