VIRGIL SC

FF:Seduisant

MF:Helsinki

F: Le Rebel

M: Rondelle SC
FM:Gironde

MM: Merveille

SC

Tjuren Virgil SC bedöms fortfarande som en av de bästa franska pollade tjurarna. Sett till lätta kalvningar ligger han
först i rankingen och gällande tillväxt så slås han endast av en halvbror och en son till honom själv.
Virgil SC är född 2004.09.17, pollad, mankhöjd 150 cm. Han hade högsta tillväxten av alla tjurar i sin prövningsomgång
i Frankrike ( 90 st ).
Virgil har redan svenska avelsvärde vilka är de i särklass bästa för en tjur som vi importerat sperma från.
Avelsvärdena förbättrades dessutom i den senaste körningen november 2013 jämfört med vårens vilket visar att han
tillför viktiga egenskaper i den svenska aveln, vilket också är orsaken till att vi återkommer med honom.
Hans avelsvärden visar på lätta kalvningar och utmärkta slaktkroppsegenskaper. Virgils maternella egenskaper är
positiva där hans franska index visar på utmärkt kalvningsförmåga och bra med mjölk.
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• Virgil SC är en heterozygot pollad tjur
• Bäst avelsindex i Sverige av alla spermaimporter genom tiderna.
• Han är medelstor, välmusklad, har dokumenterat bra kalvningar och ger tidig utvecklade avkommor av måttlig
storlek med mycket bra slaktkroppsegenskaper.
• Rekommenderad användning -hondjur med bra storlek och benställning som behöver förbättra produktionsegenskaperna. Han är ett mycket lämpligt val på hondjur med låga avelsvärden för formklass och höga fettgruppsavelsvärden.
• Individprövade söner i Sverige, bästa resultat T-109, daglig tillväxt på 2117 g.
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Ny Spermaimport.
2014 -års semineringssäsong närmar sig och det börjar bli dags att beställa hem sperma.
Våra svenska semintjurar står sig väl i den internationella konkurrensen. Kontakta din husdjursförening i
god tid så att du kan få hem sperma från de Svenska semintjurarna.
Svenska Charolaisföreningen kommer om tillräckligt intresse finns att importera sperma efter franska
pollade tjuren Virgil Sc. Virgil tog vi hem för några år sedan och vi väljer att satsa på honom igen eftersom prestationen i den svenska populationen passar väl de avelsmål vi strävar efter och där hans AIX är
bäst bland alla tidigare spermaimporter.
Pris blir runt 500 kr/dos.
Mer information se bifogat blad.
Beställning av tjurar görs på beställningssedel nedan.
Beställningen skickas till:
Svenska Charolaisföreningen, Att. Fredrik Persson, Askome 104, 311 65 Vessigebro
eller mail med alla uppgifter till fredrik@np-agro.se
Beställningen ska vara Fredrik Persson tillhanda senast 10 december 2013 för att garantera leverans
innan semineringssäsongen börjar!



Beställning av spermadoser från Viking genetics genom Svenska Charolaisföreningen
Namn : …………………………...............................................................................................
Besättnings nummer : ………………...............................................................................
Husdjursförening : ………………….................... Regionsektion : ………………….......…
Tjur: Virgil SC

Antal doser : ………………...........

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.

Underskrift
………………………………...........……........................
Ort och datum

…………...............................................................................
Namn

