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767 L OUGRESS AV BAKKE er ei hornet kvige etter den norske 
eliteoksen ESPEN AV BAKKE. Espen er en okse som gir lette 
 kalvinger, døtre med mye melk og som kalver lett. Han har 122 
i morindeks. Han gjør det også bra på slakteegenskaper. Morfar 
Trezegoal er en fransk okse som gjør det bra på moregenskaper 
og produksjon, både her og i hjemlandet Frankrike. Døtrene 
klver lett og har mye melk. Moren til L Ougress har hele 119 i 
morindeks. Ifølge indeksene er hun bra på alt og ifølge genetik-
ken burde det være bra med melk. Hun er drektig med Gideon 
av Stang, en kollet norsk eliteokse som gjør det bra på kalving, 
melk, tilvekst og litt under gjennomsnittet på slakteegenskaper. 
Gideon er også akutell som far på testkandidater på Staur, med 
forbehold om at det ikke tas ut noen sønner etter han til semin 
tidligere.

767 L OUGRESS AV BAKKE

Fødselsindeks: 103 Produksjonsindeks: 108 Morindeks: 98

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

102 * 108 ** 100 ** 99 ** 100 * 107 *** 104 * 102 ** 119 * 113 *

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  10.09.2015
Hornstatus:  Hornet
Bedekket med: 70106 Gideon av Stang
Forventet kalving: 23.01.2018

FAR: Espen av Bakke
FARFAR: Best av Backagård
MOR: Augress av Bakke
MORFAR: Trezegoal

Totalindeks: 111

Avstamming

Katalog- 
nummer

2

0: 47 kg
200: 362 kg
365: 517 kg
Korrigert vekt

Auksjonskatalog
CHAR   17



Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

Smart fôring  
i praksis 

BVL Stasjonær fullfôrblander  
– vertikale kvalitetsblandere  
i størrelser fra 6,5 til 25 m3.

Takutfôring fra Fjøssystemer  
– fleksibelt system for automatisk 
utfôring på én eller to sider  
på fôrbrettet. Kan leveres med  
applikasjon til mobiltelefon.

Lely Vector 
– markedets mest innovative 
fôringssystem. Lely Vector fylles ved 
hjelp av kran i Lely fôrkjøkken eller 
Serigstad Exact Feeder.

Serigstad Exactfeed 
– rundballekutter med integrert 
magasin som automatiserer 
grovfôrhåndteringa.

«Smart fôring» er de beste produktene på markedet, 
satt i system av våre dyktige fagfolk. Et nytt fôrings-
anlegg reduserer arbeidsmengden i fjøset.  
 
Kundene er selvsagt sikret god oppfølging av våre 
dyktige servicefolk både under og etter montering.Bra for kua. Smart for bonden!
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Velkommen til CHARO17  
– Charolais livdyr auksjon

Norsk Charolais ønsker alle velkomne til livdyr auksjon  
i flotte omgivelser i Visningsringen under Agrisjå 2017.

Med noen års pause drar vi nå i gang livdyrauksjon 
igjen og sammen med Limmo 17 vil denne auksjonen 
sette rammen for en skikkelig festdag for storfe
produsenter og publikum.

Som raselag startet vi med livdyrauksjoner i 2007.  
20 – 25 kviger gikk under hammeren årlig i 2007  
og 2008 før arrangementet ble overtatt av TYR.  
Siste auksjon var i 2013. Så etter noen års pause  
er vi tilbake for fullt.

Takk for tilliten til oppdretterene våre som stiller  
med dyr her i dag.

Håper både budgivere og publikum får en stor 
opplevelse med flotte dyr, munnrapp auksjonarius 
og yrende folkeliv. Dyrene som presenteres vil tilføre 
kjøpers besetning nye gener og bedre egenskaper 
i form av, det være seg, fødsels, produksjons eller 
morsegenskaper. Så her må man være kjapp og sikre 
seg det rette dyret for egen besetning.

Denne auksjonen hadde ikke vært mulig uten en god 
del  pågangsmot. Med krum nakke og mål for øye er  
nå alle humper i veien overvunnet.

Takk til våre samarbeidspartnere. 

La oss sammen lage en flott dag. 

Hilsen styret i NCH

  1.  Foreningen Norsk Charolais (NCH) er arrangør av livdyrauksjonen 
CHARO17. Kjøpere, selgere og funksjonærer er underlagt regler  
i disse auksjonsvilkårene og vedtak fattet av styret i NCH.

  2.  Alle auksjonsdyr skal ha veterinærattest som ikke er eldre enn 
sju dager på auksjonsdagen. Samme frist gjelder for bekreftet 
drektighetskontroll på drektige dyr.

  3.  Alle auksjonsdyr skal stambokføres. Dette er opp dretters ansvar. 
  4.  Alle priser/bud er å forstå eks. mva.
  5.  Alle bud er bindende.
  6.  Oppgjør for hvert dyr skjer ved at selger utsteder faktura direkte  

til kjøper, lydende på tilslagssummen/tilslagsprisen + mva.
  7.  Eierskapet til auksjonsobjektene, og således også ansvar og 

økonomisk risiko, går over fra selger til kjøper ved undertegnelse 
av kjøpserklæring (akseptskjema) i sekretariatet umiddelbart etter 
tilslaget på hver katalognummer.

  8.  Alle som ønsker å delta med budgiving, bes registrere seg på stand 
eller i sekretariatet før auksjonen starter. De vil da motta individuelt 
nummer som bes holdt lett synlig for auksjonarius når bud inngis.

  9.  Det er adgang til å delta under auksjonen via telefon.  
Dette må varsles til Aleksander Lillevik – 948 37 780  
senest 1 time før auksjonen skal starte.

10.  Funksjonærer har adgang til å delta under auksjonen  
på like vilkår med øvrige budgivere.

11.  Både selgere og kjøpere oppfordres til å tegne forsikring  
som dekker verdien av hvert dyr og ansvar.

12.  Arrangøren av auksjonen har ikke ansvar for feil, mangler, sykdom 
eller skade på dyrene som måtte oppstå i tilknytning til auksjonen.

13.  Fraktkostnad vedrørende utkjøring av solgte dyr fra auksjonen  
til kjøper belastes kjøper med kr 20, per km. Ved samlasting 
fordeles frakt kostnaden.

14.  Transport til kjøper blir besørget av NCH i dialog med 
samarbeidende dyretransportør.

Bindal/Nordåsen, 21. august 2017

Auksjonsvilkår for CHARO17
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Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

FORMEL Biff sortimentet

Veien til lønnsom kjøtt-
produksjon!
Alle kraftfôrblandinger til okser har et høgt innhold av mineraler 
tilpasset behovet til dyr i vekst.

FORMEL Biff Intensiv 
Fiberrik blanding som 
passer når det er lite tilgang 
på grovfôr eller seint høsta 
grovfôr der det kreves høge 
kraftfôrmengder. 

Mengde: 5-8 kg per dag.

FORMEL Biff 
Passer sammen med 
middels grovfôr.  

Allround blanding i storfekjøtt 
produksjonen. Gir god protein-
dekning frem mot slakting.

Mengde: opptil 5-6 kg per dag.

FORMEL Biff Kompakt 
Brukes der oksene fôres med 
godt grovfôr.

Mest aktuell til tidlig slaktemodne 
raser som Hereford, Aberdeen 
Angus og NRF.

Mengde: 1-3 kg per dag (dekker 
mineralbehovet ved 1,5 kg/dag).

Biff_sortiment_FORMEL_200x200_FKA_2017_.indd   1 22.08.2017   09:21:53



5

Veiledning for budgivere under CHARO17

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

• Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
• Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs 

per år
• Høyere slakteklasse
• Bedre fôrutnyttelse
• Vitamin og mineral i pelleten

• Økt norsk selvforsyning, redusert bruk av 
importert soya og roesnitter

• Passer til okser og kviger fra 3 mnd alder
• Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre 

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

TopBull MAX 
Pelletert kraftfôr med 
maxammonbygg 
NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER OG NYE MULIGHETER:

Alle som ønsker å være med på budgivningen bes registrere  
seg på standen vår eller ved auksjonsringen (visningsringen)  
før auksjonen starter. Sekretariatet holder åpent fra en halv time 
før auksjonsstart og under hele auksjonen. Det er også adgang 
til å delta per telefon. Det må meldes senest en time før start 
til Aleksander Lillevik, mobil 948 37 780. De som registrerer seg 
får utlevert et budgivernummer som de bes vise lett synlig for 
auksjonarius ved budgivning. Det er selvfølgelig ingen plikt til  

å gi bud selv om du registrerer deg. Har du den minste tanke  
om å delta, er det en stor fordel for arrangøren at du har  
et budgivernummer. Det forenkler administreringen og 
 reduserer risikoen for feil og forsinkelser. Den som får til 
slaget under budgivningen, bes umiddelbart henvende seg  
i sekretariatet for underskrift av bekreftelse på kjøp av det 
 katalognummeret budet gjaldt.
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Vi er med på Charolaislaget!

MIDT-NORGE SLAKTERI AS
Kirkegata 70, 7600 Levanger  I  Tlf. 74 08 37 00  I  E-post: postmottak@norsk-slakt.no

norsk-slakt.no

· Konkurransedyktige priser
· Spesialist på slakting
· Effektiv dyretransport

· Kjøp og salg av livdyr
· Samarbeider med Charolais
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767 L Ougress av Bakke er ei hornet kvige etter den norske 
eliteoksen Espen av Bakke. Espen er en okse som gir lette 
 kalvinger, døtre med mye melk og som kalver lett. Han har 122 
i morindeks. Han gjør det også bra på slakteegenskaper. Morfar 
Trezegoal er en fransk okse som gjør det bra på moregenskaper 
og produksjon, både her og i hjemlandet Frankrike. Døtrene 
klver lett og har mye melk. Moren til L Ougress har hele 119 i 
morindeks. Ifølge indeksene er hun bra på alt og ifølge genetik
ken burde det være bra med melk. Hun er drektig med Gideon 
av Stang, en kollet norsk eliteokse som gjør det bra på kalving, 
melk og tilvekst. Gideon er også akutell som far på testkandida
ter på Staur, med forbehold om at det ikke tas ut noen sønner 
etter han til semin tidligere.

767 L OUGRESS AV BAKKE

Fødselsindeks: 103 Produksjonsindeks: 104 Morindeks: 117

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

102 * 108 ** 100 ** 99 ** 100 * 107 ** 104 * 102 ** 119 * 113 *

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  10.09.2015
Hornstatus:  Hornet
Bedekket med: 70106 Gideon av Stang
Forventet kalving: 23.01.2018

FAR: Espen av Bakke
FARFAR: Best av Backagård
MOR: Augress av Bakke
MORFAR: Trezegoal

Totalindeks: 117

Avstamming

Katalog- 
nummer

1

0: 47 kg
200: 362 kg
365: 517 kg
Korrigert vekt
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Vi tenker Charolais  
- kontakt oss gjerne!
Fatland Jæren: Siv Undem, 997 12 351
Fatland Oslo: Dag Erik Bråthen, 951 28 615
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 982 42 210    

Lidenskap for kjøtt i 125 år



9CHAR   17

KB Emurade 725 er ei hornet kviger etter den norske elite
oksen Grieg av Dillerud. Grieg er en okse som har sin sterkeste 
side innenfor produksjonsegenskaper, spesielt tilvekst. Det er 
også eksportert sæd av han til Charolais' hjemland Frankrike. 
Morfar Artois er en fransk okse som er god på kalvingsegen
skaper, men har sin sterkeste side på produksjon, med hele 122 
i delindeksproduksjon i Norge. I Frankrike er han også veldig god 
på kalvingsevne og melk. Døtrene har veldig bra jur oppheng 
og spener. 725 er drektig med Ferbsønnen KB Keiko. Kolla 
lettkalver.

725 KB EMERAUDE

Fødselsindeks: 102 Produksjonsindeks: 108 Morindeks: 82

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

100 * 111 ** 104 ** 117 ** 106 ** 108 ** 96 * 100 ** 99 * 87 *

Oppdretter:  Bredholt Gård AS
Født:  16.12.2015
Hornstatus:  Hornet (avhornet)
Bedekket med: KB Keiko 61441
Forventet kalving: 18.01.2018

FAR: Grieg av Dillerud
FARFAR: Cockerington Urch
MOR: KB Emeraude 614
MORFAR: Artois

Totalindeks: 104

Avstamming

Katalog- 
nummer

2

0: 45 kg
200: 307 kg
365: 484 kg
Korrigert vekt
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TÅMMAS   //  978 96 319 GEIR   //  915 93 898

ALT INNEN
TRANSPORTTRANSPORT

FORHANDLER AV HALM, FLIS OG KRAFTFÔR FRA NORGESFÔR

Nesna - Norge



11CHAR   17

802 L Eponge av Bakke er ei hornet kvige etter franske  
Enrico SC. Enrico er en nyvlet okse som gjør det bra på både 
 kalving og produksjon. I Frankrike har han også svært gode 
indekser for kalvingsegenskapene på døtre og melk rundt 
gjennomsnittet. Døtrene har et veldig bra morsinstinkt og bra 
jur. Han er også far til den homozygote seminoksen Ludde av 
Dillerud og rekordholderen for pris på Staur: Lampard av Flittie. 
Begge disse oksene hadde et perfekt ekstriør under kåringen 
på Staur. Lampard kom ut med hele 9 i helhet! Morfar Impair 
er en fransk produksjonsokse, som også gjør det svært godt 
på kalvings evne. Han er far til kjente franske okser som Pinay, 
som er en okse som gjør det bra på alt. Hun er drektig med 
den norske eliteoksen Espen av Bakke som er en lettkalver/ 
moregenskapsokse med mye melk.

802 L EPONGE AV BAKKE

Fødselsindeks: 98 Produksjonsindeks: 109 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

98 * 104 * 102 ** 106 * 107 * 108 * 112 * 105 *

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  17.01.2016
Hornstatus:  Hornet
Bedekket med: 70079 Espen av Bakke
Forventet kalving: 07.01.2018

FAR: Enrico SC
FARFAR: Unico SC
MOR: F Eponge av Bakke
MORFAR: Impair

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

3

0: 46 kg
200: 266 kg
365: 457 kg
Korrigert vekt



12

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget
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730 KB Sally er ei kollet kvige etter den svenske homozygote 
lettkalveren VB Gustav. VB Gustav er i Sverige en allroundokse 
som er over middels god på alt, spesielt på kalving. Han er også 
far til en lovende svensk ungokse, «VB Lynch». Morfar Natur 
er en hornet fransk okse som er god på kalving og spesielt god 
på produksjon. I Frankrike er han god på både fruktbarhet og 
 mor egenskaper. Avkom har bra lengde og høyde. Drektig med 
Ferbsønnen KB Keiko, kolla lettkalver.

730 KB SALLY

Fødselsindeks: 120 Produksjonsindeks: 103 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

119 * 115 * 79 ** 102 ** 103 * 104 ** 99 100

Oppdretter:  Bredholt Gård AS
Født:  18.12.2015
Hornstatus:  Kollet
Bedekket med: KB Keiko 61441
Forventet kalving: 04.01.2018

FAR: VB Gustav
FARFAR: Akron av Backgården
MOR: KB Sally 648
MORFAR: Natur

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

4

0: 40 kg
200: 314 kg
365: 448 kg
Korrigert vekt
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•

Få mer ut av din 
produksjon: Kontakt 
din lokale Norgesfôr 

bedrift i dag!

Alltid der for deg

w
w
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ALKA SuperVom

• Kraftfôrblanding som gir
bedre vommiljø, mindre løs
avføring og bedre
fôrutnyttelse

• Bedre lønnsomhet i
produksjonen din

• Økt bærekraft gjennom
større andel norsk korn i
blandingene

Møt oss på 
AGRISJÅ   

2017
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667 Linda Blanka 571 av Bø er ei kollet kvige etter den svenske 
homozygote lettkalveren VB Gustav. VB Gustav er i Sverige  
en allroundokse som er over middels god på alt og spesielt  
på kalving. Han er også far til en lovende svensk ungokse,  
«VB Lynch». Morfar Vizir er en produksjonsokse som er spesielt 
god på slakteegenskaper, hele 147 i indeks på slakteklasse og 
121 i delindeks produksjon! Han er også veldig god på kalvings
evne. Han er veldig god på juroppheng og spener. Hun er 
drektig med den franske oksen Caramel. Det er en okse som er 
god på  kalving og moregenskaper. Avkommene er middels store 
og middels kjøttsatte. Oksen er god på fruktbarhet, jur og lynne. 
Han er også aktuell som far til Staurkandidater og blir det 
 oksekalv kan den meldes på til Staur.

667 LINDA BLANKE AV BØ

Fødselsindeks: 111 Produksjonsindeks: 119 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

108 * 113 * 100 ** 119 ** 109 * 116 ** 109 99

Oppdretter:  Martin Bø
Født:  21.12.2015
Hornstatus:  Kollet
Bedekket med: Caramel
Forventet kalving: 28.12.2017

FAR: VB Gustav
FARFAR: Akron av Backagård
MOR: Ine Blanka 455 av Bø
MORFAR: Vizir SC

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

5

0: 46 kg
200: 297 kg
365: 536 kg
Korrigert vekt
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743 KB Emeraude er ei hornet kvige etter lettkalver og mor
egenskapoksen Espen av Bakke. Espen av Bakke er en okse som 
gir lette kalvinger, kombinert med mye melk og god kalvings
evne. Han er også god på både slaktevekt, klasse og fett. 
 Mor faren Populair er en hornet fransk produksjon/moregen
skapsokse. Han er god på fruktbarhet og juroppheng. Her burde 
det være mye melk. Hun er drektig med KB Jonas, en kollet okse 
med fint ekstriør og bra forutnyttelse. KB Jonas er god på kal
ving og indeksene tyder på at han også blir god på melk. Far og 
morfar til KB Jonas er to okser som også er veldig gode på melk.

743 KB EMERAUDE

Fødselsindeks: 107 Produksjonsindeks: 100 Morindeks: 111

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

106 * 108 ** 95 ** 95 ** 97 ** 104 *** 102 * 99 ** 99 * 109 *

Oppdretter:  Bredholt Gård AS
Født:  31.12.2015
Hornstatus:  Hornet (avhornet)
Bedekket med: KB Jonas 70145
Forventet kalving: 29.12.2017

FAR: Espen av Bakke
FARFAR: Best av Backagård
MOR: C Ursula av Bakke
MORFAR: Populair

Totalindeks: 108

Avstamming

Katalog- 
nummer

6

0: 43 kg
200: 296 kg
365: 443 kg
Korrigert vekt
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745 KB Sally er ei hornet kvige etter den norske eliteoksen Grieg 
av Dillerud. Grieg er en okse som har sin sterkeste side innenfor 
produksjonsegenskaper, spesielt tilvekst. Det er også eksportert 
sæd av han til Charolais' hjemland Frankrike. 
Morfar KB Butler er en kollet okse etter Saturnus x Rapsody, to 
okser som er gode på moregenskaper. Moren til Butler har 140 
i delindeks melk! KB Butler er en okse som er god på både kal
ving og moregenskaper. På kalving har han 120 i delindeks og på 
moregenskaper 142. KB Sally burde være ei kvige med potensial 
for gode moregenskaper. Hun er drektig med KB Jonas, en kollet 
okse med fint eksteriør og bra fôrutnyttelse. KB Jonas er god på 
kalving og indeksene tyder på at han også blir god på melk. Far 
og morfar til KB Jonas er to okser som også er veldig gode på 
melk.

745 KB SALLY

Fødselsindeks: 101 Produksjonsindeks: 100 Morindeks: 110

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

100 * 107 ** 100 ** 99 ** 99 ** 102 ** 98 * 102 ** 101 * 108 *

Oppdretter:  Bredholt Gård AS
Født:  04.01.2016
Hornstatus:  Hornet (avhornet)
Bedekket med: KB Jonas 70145
Forventet kalving: 28.12.2017

FAR: Grieg av Dillerud
FARFAR: Cockerington Urch
MOR: KB Sally 598
MORFAR: KB Butler 358

Totalindeks: 103

Avstamming

Katalog- 
nummer

7

0: 46 kg
200: 317 kg
365: 487 kg
Korrigert vekt
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758 KB Dolores er ei hornet kvige etter den norske eliteoksen 
Grieg av Dillerud. Grieg av Dillerud er en okse som har sin 
 sterkeste side innenfor produksjonsegenskaper og spesielt 
tilvekst. Det er eksportert sæd av han til Charolais' hjemland 
Frankrike. Morfar Aramir av Stang er en hornet norsk seminokse 
som er god på mor og slakteegenskaper, spesielt slakteklasse. 
758 er drektig med Ferbsønnen KB Keiko. Kollet lettkalver.

758 KB DOLORES

Fødselsindeks: 79 Produksjonsindeks: 106 Morindeks: 96

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

80 * 92 ** 118 ** 117 ** 102 ** 107 ** 101 * 96 ** 95 * 97 *

Oppdretter:  Bredholt Gård AS
Født:  03.02.2016
Hornstatus:  Hornet (avhornet)
Bedekket med: KB Keiko 61441
Forventet kalving: 04.01.2018

FAR: Grieg av Dillerud
FARFAR: Cockerington Urch
MOR: KB Dolores 541
MORFAR: Aramir av Stang

Totalindeks: 94

Avstamming

Katalog- 
nummer

8

0: 54 kg
200: 349 kg
365: 511 kg
Korrigert vekt
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805 L Nansi av Bakke er ei kollet kvige etter franske Falcon. 
Falcon er en okse som gjør det svært godt på både kalving 
og produksjon i Frankrike. Han er over gjennomsnittet god 
på fruktbarhet, lynne, eksteriør og rundt gjennomsnittet på 
moregenskaper. Morfar Pinay er en okse som gjør det bra på 
alt. I Frankrike er han spesielt god på kalving og moregenskaper. 
 Døtrene har mye melk og kalver lett. Han har god fruktbarhet og 
godt lynne. Moren til Nansi er ei ku med 113 i morindeks. Nansi 
er nok ei ku som blir god på de fleste egenskaper, også bra med 
melk. Hun er drektig med den norske eliteoksen Espen av Bakke 
som er en lettkalver/moregenskapsokse med mye melk.

805 L Nansi av Bakke

Fødselsindeks: 98 Produksjonsindeks: 104 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

96 * 108 ** 100 ** 96 * 100 104 * 117 119 *

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  28.01.2016
Hornstatus:  Kollet
Bedekket med: 70079 Espen av Bakke
Forventet kalving: 07.01.2018

FAR: Falcon
FARFAR: Unibloc
MOR: G Nansi av Bakke
MORFAR: Pinay

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

9

0: 43 kg
200: 320 kg
365: 473 kg
Korrigert vekt
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808 L Doroke av Bakke er ei hornet kvige etter franske Enrico SC. 
 Enrico er en nyvlet okse som gjør det bra på både kalving og 
pro duksjon. I Frankrike har han svært gode indekser for kalvings
egenskapene på døtrene og melk rundt gjennomsnittet. Døtrene har 
et veldig bra morsinstinkt og jur. Han er også far til den homozygote 
seminoksen Ludde av Dillerud og rekordholderen for pris på Staur, 
Lampard av Flittie. Begge disse oksene hadde et perfekt eksteriør 
under kåringen på Staur. Lampard kom ut med hele 9 i helhet!.
Morfar Pinay er en okse som gjør det bra på alt. I Frankrike er han 
spesielt god på kalving og moregenskaper, døtrene har mye melk og 
kalver lett god fruktbarhet og lynne. Hun er drektig med den  svenske 
oksen VB Ivanhoe som er en kollet svensk allround okse som gjør det 
svært godt på alt i Sverige spesielt moregenskaper. VB Ivanhoe er 
prioritert far til testkandidater på Staur, så blir det en okse kalv kan 
den meldes på til test. L Doroke er ei kvige vi kan forvente har greit 
med melk, nedarvet god tilvekst og slakteegenskaper.

808 L Doroke av Bakke

Fødselsindeks: 90 Produksjonsindeks: 109 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

90 * 100 * 106 ** 113 * 111 * 108 *** 100 * 97 *

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  15.02.2016
Hornstatus:  Hornet
Bedekket med: VB Ivanhoe
Forventet kalving: 18.01.2018

FAR: Enrico SC
FARFAR: Unico SC
MOR: D Dorure av Bakke
MORFAR: Pinay

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

10

0: 45 kg
200: 329 kg
365: 507 kg
Korrigert vekt
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812 L Doroke av Bakke er ei kollet kvige etter den franske oksen 
Calogero. Calogero er en hornet okse som gjør det bra på både 
kalving, produksjon og moregenskaper. I Frankrike har han 
svært gode indekser for kalvingsegenskapene på døtre og melk. 
Døtrene har et veldig bra morsinstinkt og fine spener.Morfar 
Tamilly er en fransk okse som gjør det utrolig bra på moregen
skaper i Frankrike, med hele 121 i morindeks. Han gjør det også 
bra på produksjonsegenskaper og lynne. I Doroke er ei kvige 
som burde gjøre det godt på produksjon. Hun har svært gode 
moregenskaper. Hun er drektig med Angus.

812 L Doroke av Bakke

Fødselsindeks: 91 Produksjonsindeks: 108 Morindeks: 

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

92 * 95 * 103 ** 110 * 106 108 * 102 109

Oppdretter:  Runar Bakke
Født:  10.03.2016
Hornstatus:  Hornet
Bedekket med: AA 63158
Forventet kalving: 11.02. – 15.04.2018

FAR: Colagero
FARFAR: Unico SC
MOR: I Doroke av Bakke
MORFAR: Tamilly

Totalindeks: 

Avstamming

Katalog- 
nummer

11

0: 45 kg
200: 310 kg
365: 486 kg
Korrigert vekt
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

Fjøssystemer har den beste  
innredningen for storfe!

I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,  
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt 
en av våre 
rådgivere!

Fjøssystemers portFjøssystemers fangfront 
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Gideon av Stang er en kollet norsk eliteokse. (Sidney x Leon av 
Finsrud). Han har god fødselsindeks; 114. Fødselsforløp kvige 
er 115, fødselsforløp ku 106, fødselsvekt 86. Han har en grei 
produksjonindeks som tyder på bra tilvekst. Gideon har en mor
indeks på 104. Han hadde en tilvekst på 1762 gram per dag på 
Staur. Greit grovfôropptak og forutnytting. Veldig bra eksteriør 
på fenotypetesten. Far Sidney er en fransk okse med svært 
gode indekser på produksjon (121)! Morfar Leon er en norsk 
okse som har et bra fødselsforløp og slaktevekt rundt gjennom
snittet. Han er morfar til flere døtre på topp 50lista over 
mordyr med høyest morindeks. Gideon forventes å få avkom 
med lite kalvingsvansker og som er lettere enn gjennomsnittet 
for rasen. Avkom vil få bra tilvekst. Gideon forventer å få døtre 
som melker greit.

70106 GIDEON AV STANG

Fødselsindeks: 114 Produksjonsindeks: 97 Morindeks: 104

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Klasse Fett
Døtrenes  

kalvingsevne
Døtrenes evne til å 

avvenne tunge kalver

115 *** 106 *** 86 *** 100 *** 104 *** 97 *** 94 *** 84 *** 92 *** 104 ***

Oppdretter:  Dagfinn Henriksen
Født:  01.03.2011
Hornstatus:  Kollet

FAR: Sidney
FARFAR: Igloo. MIC
MOR: Eleonore av Grini
MORFAR: Leon av Finsrud

Totalindeks: 106

Avstamming

Katalog- 
nummer

12

0: 45 kg
200: 323 kg
365: 632 kg
Korrigert vekt



Kvalitetsprodukter fra BBagro

Kraftfôrautomat for kalv på beite. Forgården skal ikke ha tak som beskytter de 
dominerende kalvene mot sol og regn! – To modeller 900 liter/1350 liter.

Fôringskasse m/u fanghekk. Port i bingeskille LVS.
Leveres i flere ulike lengder.

To rør i

innfestning

gir styrke og

stabilitet.

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

Norges mest solgte 

behandlingsboks!

Ren og ryddig boks! – Med stabile sveiver for alle operasjoner.
Kan brukes for transport av enkeltdyr opptil 1400 kg.

NYHET:
Hodeløfter for innlegg av bolus.

Marechalle veieplatteform
• Rustfri veieplattform 
• Tru-test vektceller. 
• Mål: 2,20 x 0,80 m. 
• Vekt: 55 kg Nå med USB!

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no


