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Aktuellt

Hej alla Charolaisuppfödare
Kallelse till Svenska Charolaisföreningens årsmöte lördagen den 7 mars.
Dagen börjar med gårdsbesök hos Viktor, Greger och Göran Jonsson Tjurtorp Östergård 1
Väderstad klockan 10,00. Det är en duktig bruksbesättning som satsar på individprövade
tjurar från Gunnarp.
Därefter åker vi till Väderstad Centralkrog Folkungavägen 12, 590 21 Väderstad 0142-706 67
för att äta lunch kl. 12.00. Som föreningen bjuder på. Efter lunchen hålls sedvanligt årsmöte
med prisutdelning. Därefter informerar avelsrådet om aktuella frågor.
Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen från styrelsen och avelsrådet, ekonomiska handlingar, revisionsrapport och övriga handlingar kommer att finnas utlagda i anslutning till
möteslokalen. Önskar någon ta del av dessa handlingar i förväg kontaktaPer-Olof Olofsson
per e-post Olofsson.per-olof@telia.com eller tel. 0304-66 05 18 eller mobil 0703-774783
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall vara skriftligen anmälda
till styrelsen 14 dagar före årsmötet Det vill säga 22 februari 2020 till Per-Olof Olofsson
se uppgifter ovan.
Styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna.
Anmälan senast den 1 mars till Göran Månsson på telefon 0708-80 28 75 eller
mail goran@lime.nu
Välkommen!

Snart dags för tjurauktion –
Repetition om Prövningstalet, PT
Den 27 mars är det dags för årets tjurauktion. I år är tjurarna precis som förra året rangerade
efter P-tal, som alltså bestämmer utropsordningen och också har använts för auktionsgodkännande. Tidigare har T-talet styrt detta med högsta T-tal först ut. Inom Charolaisföreningen
har vi länge varit medvetna om att det inte alltid är den tjur med högst T-tal som är den
”bästa” och mest eftertraktade. Därför har vi oftast ändrat något i utropsordningen, och för
att ytterligare trycka på att det är flera egenskaper som är viktiga har vi under några år haft
vårt egna G-tal.
Utifrån detta beslutade Köttrasprövningen att införa Prövningstal (PT) där rasföreningarna
gavs möjlighet att väga in fler egenskaper utöver T-tal. PT blev från och med insättningen
2018 det tal som användes för rangering av samtliga raser, och för auktionsgodkännande för
Angus, Charolais och Hereford.

A
Vi i Charolais har inte valt ett fast PT som gräns, utan har beslutat att 56 % av antalet insatta
tjurar blir auktionsgodkända, räknat från toppen av listan, i år blir det 43 st. Om flera tjurar
har det PT där gränsen hamnar, godkänns samtliga inom det Prövningstalet.
Vi har även valt att behålla några tröskelvärden som krav för auktionsgodkännande vilka är;
T-tal lägst 97, Exteriör helhet lägst 75, ben 75, Testikelomkrets lägst 32 cm och klövpoäng lägst
5. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken yttervägg är inte auktionsgodkänd.

Följande egenskaper ingår i P-talet med viktningen i % inom parentes:
T-tal (26%) Exteriör (26%) Aix (26%) Testikelomkrets (15%) och Ryggmuskeldjup (7%).
Egenskaper över eller under en viss nivå innebär en höjning alternativt sänkning av PT, de
nivåerna är 100 för T-tal och 80 för exteriör. För Aix används rasens medelvärde från senaste
avelsvärderingen för samtliga tjurar födda de föregående två åren. För resterande egenskaper;
testikelomkrets, IMF (marmorering), ryggfett, muskeldjup och klövstatus ger värden över 100
högre PT.
Ett sätt att beskriva PT är genom att beräkna korrelationen mellan PT och andra egenskaper.
En högre siffra innebär att sambandet mellan egenskaperna är starkt t ex syns att T-talet är
den egenskap som har störst påverkan på PT även när T-tal har relativt låg vikt.
Det är ambitionen att PT bättre ska spegla tjurarnas samlade kapacitet och ge oss komplettare tjurar. Inom vissa gränser kommer det bli möjligt för en tjur som brister i en egenskap
att kompensera det genom att vara mer framstående i andra. Dock kommer det även fortsatt
finnas tröskelvärden för t ex ben och testikelomkrets.
Fjorårets premiärauktion för P-talet visade att detta överlag speglade Charolaistjuranas attraktivitet bland tjurköparna på ett mycket bra sätt, vilket fick stort genomslag på prisbilden.
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