Sperma importer för semineringssäsongen 2011.
Avelsrådet sonderar ständigt utländska marknader efter möjliga sperma importer. Husdjuren i
Europa och då särskilt i Sverige har mycket hög hälsostatus, vilket är en begränsande faktor vad
gäller våra möjligheter att få tag på högkvalitativa tjurar. En annan viktig faktor är att utländsk
köttrassperma ganska ofta marknadsförs av uppfödare eller förmedlare som inte har den breda
kompetens som krävs vid affärer med utlandet. Det finns många faktorer på vägen som kan göra
en sperma import omöjlig, hur mycket vi än försöker att slutföra affären.
Rosedale Willie
I höstas fick vi glädjande besked att man kunde komplettera alla dokument som krävdes att
exportera Willie – en australiensisk lättkalvartjur.

Rosedale Willie 2 år och 8 månader gammal

Australien har en stor population Charolaisdjur, rasen används som faderras i
slaktdjursproduktionen, eller i korsningsprogram med exotiska nötkreatur (t.ex.
brahman) för produktion av avelstjurar lämpliga i mycket varmt klimat. Man
använder sig bl a av sperma från Frankrike, Kanada, USA och Storbritannien.
Traditionen att marknadsföra sig genom att ställa ut djur är stark. Det finns både
pollade och full French besättningar. Man strävar efter medelstora djur (storl.7-8)
med god muskelansättning, starka ben och bra rörelser. Goda modersegenskaper
såsom lätta kalvningar och bra mjölkproduktion är önskvärda.

Urklipp från Rosedale Charolais hemsida om Willie
Willie was a long, free moving bull with a lot of natural thickness, backed by
balanced growthy EBV’s - with birth weight of +0.2. He is by the renowned
Rosedale Navigator (P), who needs no introduction to Charolais breeders and
commercial cattlemen alike, and is from an outstanding polled matron. Willie
was made Senior Champion Bull at the 2004 Sydney Show and his semen
has been exported to Britain – the first Australian genetics to be exported
there.
We will continue to use Willie extensively in the herd through AI, as we are
very pleased with his progeny. A son, Rosedale Archie (P), was awarded
Senior Champion Bull at the 2007 Sydney Royal and was the topped priced
bull at our 2007 Annual Sale, purchased by the Palgrove Stud.
Trait leader for 400 day weight, being in the top 5% of the breed and in the
top 10% for 600 day weight. Top 5 % of the breed for all 3 Index values.

S: BCR Polled Unlimited 003 (US) (P)
SIRE: ROSEDALE NAVIGATOR(P)
D: Rosedale Rebecca (P)
S: 2UP The Vegemite Kid AI (P)
DAM: ROSEDALE LUCY R214 (P)
D: Rosedale Lucy 3 AI
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Willie är uppfödd på Rosedale Charolais, en framgångsrik australiensisk besättning med lång
erfarenhet av pollad charolais. Willie har positiva siffror vad gäller kalvningar, låga födelsevikter
på avkomman samt goda tillväxter mellan 200d och 1 års ålder. Han ligger högt även vad gäller
slaktkroppsvikterna på avkomman. Han var bästa äldre tjuren i rasen på en show i Sydney 2004.
Hans son Rosedale Archie, köpt för bra pengar av Palgrove Charolais blev bästa äldre tjuren på
Sydney Show 2007. Fadern Rosedale Navigator ET P, efter den i USA uppfödde BCR Polled
Unlimited P, blev 1995 den mest framgångsrika utställningstjuren, alla raser sammantaget, i
Australien. Navigator är fortfarande en av de högst rankade tjurarna vad gäller avkommans låga
födelsevikter och höga 200, 400 och 600 dagarsvikter samt mjölk.
Willie
– är heterozygot polled tjur med helt nya blodslinjer i Sverige
– förväntas ge stark exteriör med god muskelansättning och lagom storlek
– har mycket bra avkommeresultat med lätta kalvningar, låga födelsevikter, mycket bra tillväxt
fram till 1 år samt tunga slaktkroppar
– förväntas passa de flesta typer av hondjur

Blelack Digger
Under resan till Irland hittade vi broschyrer med den intressanta brittiske hornade ungtjuren
Blelack Digger. Tjuren utmärker sig med extremt ”rätt” avelsindexrad.

Charolaisrasen i Storbritanien är stor, dock inte allra störst sett till numerären.
Det är en utpräglat faderras med krav på mycket bra formklass och storlek på
avelstjurarna. På grund av omfattande utställningstradition brukar djuren ha bra
och enhetlig exteriör, därtill gott temperament. Maternella egenskaper har man
inte jobbat så mycket med. Brittiska Charolaisföreningen köpte
avelsvärderingssystemet Breedplan från Australien för några år sedan, och de
brittiska uppfödarna börjar använda sig mer och mer av systemet.

Digger är en son till Balthayock Adonis - en relativt ung tjur (f. 2005) men redan mkt väl
meriterad med positiva värden för kalvningar, toppresultat för tillväxter, positiv avvikelse för
mjölk samt goda slaktegenskaper hos avkomma. Enligt brittisk statistik höjer Adonis
födelsevikterna ngt, men ger fortfarande ganska lätta kalvningar, både direkta och maternella.
Modern är Galcantray Abbey, hennes avelsvärden är också mycket positiva. Neutrala
födelsevikter på avkomman följs av lätta kalvningar direkt, mkt bra tillväxter samt
mjölkproduktion på absolut toppnivå i uppfödarlandet.
Digger är en hornad ungtjur, född i juli 2008 med ännu bara en registrerad avkomma. Hans
avelsvärden ligger på toppnivå vad gäller 200, 400 och 600D tillväxt, slaktkroppsegenskaper
samt maternell mjölk. Lätta kalvningar direkt tillhör de bästa 15 % i populationen. Avelsvärde för
föd.vikt direkt är ngt över medel. Det finns samlingsindex för såväl terminal- som maternella
egenskaper, i båda kategorierna tillhör Diggers index den översta procenten i Storbrittanien.
Dock är säkerheterna för avelsvärdena inte så höga ännu.
Digger hoppas vi kan tillföra storlek, starka och korrekta benstommar, mycket tillväxt och
utmärkta slaktkroppsegenskaper med normala eller goda kalvningsegenskaper. Vi tror att han
passar bäst med max medelstora kor som har bra kalvningsegenskaper.
Digger
-

är hornad tjur som tillför en ny blodslinje i Sverige
förväntas ge god storlek samt bra muskelansättning och exteriör
har mycket hög samlingsindex som både slaktdjursproducent och far till avelsdjur (goda
maternella egenskaper)

Medlemmar som önskar info per post ombes att kontakta Tauno Turtinen, tel.
0511-625 97, 0706-365 836. Beställningen görs till Fredrik Persson, Askome,
310 58 Vessigebro, 0346-252 39, 0705-756 764, snarast möjligt och senast 30 dec 2010.
Pris per dos hamnar på 400-500 kr, kan fastställas först efter importens genomförande.
Tyvärr kan beställningen göras enbart av svenska uppfödare, våra medlemmar från andra
länder måste göra sperma beställningar genom egna seminorganisationer.
Det kan fortfarande hända att vi inte lyckas att genomföra importen. Avelsrådet uppmanar
därför alla att gå in på hemsidan och följa utvecklingen vad gäller importtjurarna.

Beställning av spermadoser från Viking Genetics genom
Svenska Charolaisföreningen

Namn:____________________________

Besättnings nummer:______________

Besättningsnamn:__________________

Tel.nr: ………………………………..

Husdjursförening:___________________

Region/sektion:__________________

Tjur: Rosedale Willie

Antal doser:_____________________

Tjur: Blelack Digger

Antal doser:_____________________

Tjur:_____________

Antal doser:_____________________

Tjur:_____________

Antal doser:_____________________

Beställningen är bindande om importen går att genomföra. Kostnaden för doserna samt
arbetskostnad i samband med seminering debeteras av husdjursföreningen.

Viking Genetics, rasföreningen eller husdjursföreningen påtar sig inget skadeståndskrav om
importen ej är möjlig att genomföra eller inkommer senare än beräknat.

