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Aktuellt

Hej alla Charolaisuppfödare
Nu är det full fart på skördearbetet i hela Sverige. Kalvarna ska snart skiljas ifrån och en
ny omgång på Gunnarp har startat. Vardagen kan förhoppningsvis snart återgå till det
någorlunda normala igen, nu när de flesta är vaccinerade mot Covid 19. I år kommer vi
att ha en fysisk kvigauktion hos familjen Mårtensson på Rödde Nygård i Blentarp.
Här kommer inbjudan till kvigauktionen och bilden på lotterikvigan samt färsk
information från avelsrådet.

Inbjudan till Elitkvigauktion 16/10-2021
Välkomna att anmäla kvigor till årets Elitauktion på Charolaiskvigor.
I år är vi välkomna att genomföra den fysiska auktionen hos familjen Mårtensson på
Rödde Nygård, Blentarp den 16 oktober 2021. Charolaisföreningens medlemmar inbjuds
att anmäla årskvigor och/eller dräktiga kvigor med intressant härstamning, attraktiva
avelsvärden och tilltalande exteriör.
Vi vill ha din anmälan senast 29 augusti med hela id numret till:
anna_ingvar_nilsson@hotmail.com. Bild på kvigan/or önskas senast 6/9-21.
Eftersom det numera via genomiskt test är möjligt att påvisa icke önskvärda monogena
egenskaper följer kvigauktionen samma rekommendationer som gäller för tjurkalvar
till individprövningen. Kvigorna skall alltså vara helt fria från Ataxi och inte heller
vara homozygota bärare av Blindgenen. Den genomiska statusen kan bevisas antingen
genom föräldrarnas frihet från Ataxi/Blind eller med genomisk test på kvigan/kvigorna.
För att kunna erhålla svaret innan auktionen, behöver prov på kvigorna tas omgående.
Välj gärna flera lämpliga kandidater och beställ kit för genomisk test genom er husdjurs
förening (Skånesemin/Växa) snarast.
Vid frågor kontakta Anna 0768-27 82 34 eller Magnus 0706-93 71 60.
Vid överanmälan kvoterar vi efter liknande principer som till individprövningen.
Välkommen med din anmälan!
Auktionskommittén

Årets kviglotteri

Vinstkviga är 1431 S.TONELLE
av SIMONTORP
Född 210302
MIX 117 PIX 97 FIX 105 AIX 7
F 3087 Narzinho av Simontorp
MF 1068 Saturnus av Simontorp ET, T-107

Beställ dina lotter av
Magnus Gustafsson 0706-93 71 60

A
Avelsrådet rapporterar - ny tjuromgång insatt på Gunnarp
Insättningsveckan är avslutad. Det innebär att alla tjurkalvar som noggrant sorterats
fram i uppfödarbesättningen under sommaren körts till Gunnarp och nu står i till
vänjning till ny miljö och nytt foder. Acklimatiseringsperioden är fyra veckor fram till
startvägningen, som sker den 6–8 september. Nytt för i år är att samtliga kalvar start
vägs vid samma tillfälle. Det är en anpassning till den nordiskt gemensamma avels
värderingen av köttrasdjur, som planeras införas under kommande vinter.
Charolaisboxarna är fyllda av 74 tjurkalvar. Årets selektering av aktuella prövnings
kalvar har påverkats av testsvar för de genetiska defekterna som är möjligt att få redovi
sade sedan i våras. Samtliga uppfödare har följt föreningens rekommendationer att inte
sätta in tjurar med anlag för Progressiv Ataxi till testning. Inte heller tjurkalvar som är
homozygota bärare av ”blindgenen” RP1.
Nytt för i år är att de yngsta Charolaistjurarna inte längre delar box med de yngsta
Simmentaltjurarna. Detta då raserna valt att gå olika vägar när det gäller måltillväxten
på prövningen. Charolaisföreningen väljer att behålla oförändrad måltillväxt på i
genomsnitt 1750 gram/dag under prövningen. En tillväxtnivå som är tillräcklig för att
se spridningen i tillväxtkapacitet mellan tjurarna. Erfarenheten visar att en alltför hög
tillväxt äventyrar betäckningstjurarnas hållbarhet och livslängd.
Vi ser fram emot en spännande prövningsomgång. Alltihop följer du enklast via
kottrasprovningen.se, men vi skriver förstås också om prövningen och tjurarna i
Charolaistidningen. Frågor och synpunkter tar vi gärna i Avelsrådet.
Välkommen att höra av dig!

Aktivitetskalendern 2021

6-8 september:
Startvägning grupp 1 och 2 på Gunnarp
2 oktober:
Avslut på nätauktion Hans Christerson Margretevall Charolais
och Kjell-Åke Jönsson Råby Charolais.
16 oktober:
Svenska Charolais föreningens kvigauktion på Rödde Nygård Blentarp.
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