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Cabar P

Cabar har full avkommebe
dömning, med mer än
4 000 avkommor och hans
avelsvärden är mycket
säkra. Han ger lätta kalv
ningar, bra storlek och bra
mjölkanlag till döttrarna.
Bör användas till hondjur
som har högt avelsvärde
för Lkm, då det är hans
sämsta egenskap. Hans
GDscan visar mycket bra
bakben och temperament.

Iceberg PP

Iceberg är alltså den
homozygot polled tjuren
som har bäst genomiska
avelsvärden. Han är en bra
allroundtjur som är riktigt
bra på kalvningar, såväl
direkt som maternellt. Han
ska också lämna döttrar
med mycket bra juver.
Iceberg är själv stations
prövad med positiva
resultat.

Nya spermaimporter
tillgängliga
Inför kommande säsong kan
vi erbjuda tre intressanta
polled tjurar från Charolais
Optimal i Frankrike. Det
som är helt nytt är att man
nu presenterar genomiskt
testade tjurar.
Av Per Mårtensson, Avelsrådet
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rån detta program av
”premium bulls” har vi valt
två halvbröder. Ikea P är den

genomiska polled tjur som har bäst
värden och bland de homozygot
polled genomiska tjurarna ligger
Iceberg PP bäst till. Vi komplette
rar med den traditionellt avkomme
bedömda tjuren Cabar P. För att
kalkylerade priser ska hålla
behöver vi beställa totalt 250 doser.
Det innebär förmodligen att vi
behöver överlagra doser till 2017.
För den som så önskar finns det
också möjlighet att beställa någon
annan tjur från Charolais Optimal.
Är tjuren inte tidigare importerad
till Sverige kostar det 2 500 kronor
extra per tjur. Tjurkatalogen finns
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på www.genesdiffusion.com/
catalog-Charolais-Optimal.pdf
Genomiska avelsvärden

Tjurarna har två olika typer av
genomiska värden. Dels GeMBAL
som är officiella franska genomiska
avelsvärden för produktionsegen
skaper och där 100 är rasens medel
värde. Iceberg PP och Ikea P har
sådana värden. För några funktio
nella egenskaper finns genomiska
avelsvärden beräknade av holländ
ska GDscan. För dessa används en
niogradig skala, där fem är medel
värdet och högre siffror är positivt.

Ikea P

Ikea P är den lysande
stjärnan bland de
genomiska polled tjurarna.
Han ska ge mycket bra
tillväxt och döttrar med
bra maternella egen
skaper. Han har också
mycket bra värde för
temperament. Hans eget
stationsprövningsresultat
var också bra.
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Ca-pris / dos

Beställning av importsperma från Viking Genetics
genom Svenska Charolaisföreningen
Namn:
Besättnings nummer:
Besättningsnamn:

Beställningen är bindande om
importen går att genomföra.
Kostnaden för doserna samt arbetskostnad i samband med seminering
debiteras av husdjursföreningen.
Viking Genetics, rasföreningen eller
husdjursföreningen påtar sig inget
skadeståndskrav om importen ej är
möjlig att genomföra eller inkommer
senare än beräknat.

Tel.nr:
Husdjursförening:
Region/sektion:

Skicka din beställning till Fredrik
Persson, Askome, 310 58 Vessigebro,
senast den 10 Januari 2016.

Cabar P, antal doser:
Iceberg PP, antal doser:
Ikea P, antal doser :
Annan tjur:				

Blanketten går även att skriva ut från
hemsidan, www.charolais.nu

Antal doser :
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Tyvärr kan beställningen göras enbart
av svenska uppfödare, våra
medlemmar från andra länder måste
göra spermabeställningar genom egna
seminorganisationer.
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