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Fra avl til biff

Gode grunner til å inseminere
• Få avlsframgang i egen besetning
• Få tilgang til de beste genene
• Få rett okse til rett ku
• Man satser ikke alt på et kort.
• Tilgang på semin fra mange ulike raser
• Ved bruk av semin vet man at sæd og 

sædkvalitet er i orden
• Du får tilgang på semin fra okser med 

ulike egenskaper. 
• Du får et mer nøyaktig kalvingstidspunkt
• Høyere pris ved salg av livdyr
• Mindre risiko for smitte
• Sikrere arbeidsmiljø
• Bedre fruktbarhet i et lengre perspektiv 

som igjen vil virke positivt for økonomien
• Du vet hva du får!

Hva kan vi tilby av norsk kjøttfesemin
• Ordinær sæd- Semin fra eliteokser 

(avkomsgranska okser med sikre 
avlsverdier) og ungokser som er  
testet på TYR sin testingstasjon

• Spesialbestilt sæd- Semin fra okser under 
avkomsgranskning, tidligere eliteokser og 
Spermvital

Import
• Det blir hvert år tatt inn importsæd 

fra rasene Dexter, Galloway, Blonde d’ 
Aquitaine, Tiroler Grauvieh og Highland 
Cattle da det ikke finnes norsk semin fra 
disse rasene.

• Det er også muligheter for importdoser 
av rasene Aberdeen Angus, Charolais, 
Hereford, Limousin og Simmental.

• Alle importene står i samsvar med 
raselagenes avlsplaner

Bestilling sæd
• Norske eliteokser og ungokser vil kunne 

bestilles direkte gjennom inseminør uten 
at det belastes med bestillingsgebyr. 
Sæden hentes da av inseminerende 
personell fra sædruta som går hver  
femte uke så husk å bestille i god tid.  
Se sædruta på http://www.geno.no/
Start/Brunst/SEMINTJENESTE1/
Sadruter-i-Geno/

• Ved spesialbestilling av sæd (sæd 
fra tidligere eliteokser, okser under 
avkomsgransking, Spermvitalsæd,  
og importsæd), bestill på nett via  
Geno oksekatalog  
http://www.oksekatalogen.no/. 
Bestillingen skal være gjort innen  
7 uker før forventet inseminasjon.

• For å bestille inseminering, ring din  
lokale inseminør (som regel mellom  
kl. 08.00-09.30)


