STAUR 2019
PRESENTASJON AV CHAROLAIS SALGSOKSER
Charolais’ okseauksjon på Staur 2019
Det nærmer seg årets store begivenhet for ammekunæringa.
Lørdag 27. april er det duket for okseauksjon på Staur. Se TYR’s
hjemmeside for forhåndsbestilling av budnummer. Her vil det også komme
program for dagen og mer informasjon om arrangementet.
Vel møtt til alle medlemmer av Norsk Charolais og ta gjerne med naboen!
Vi er klare for nok en festdag på Staur!
Her følger en presentasjon av alle 15 Charolais-oksene som skal under
hammeren.

Kategori: Semin
Rangtall: 113
Tilvekst: 1911 gram
Oppdretter: By Kjøtt & Melk
Avstamning:
Isagri x Grieg av Dillerud
Hornstatus: Hornet

31633 - Njord av By

Årets testvinner med rangtall på 113 og
testens høyeste tilvekst for Charolais
med 1911 gram per dag. Han scorer
også høyt på fôrutnyttelse, muskeldybde
og eksteriør. Oksen er sønn av den
franske oksen Isagri, som i sitt hjemland
ser ut til å få sine beste egenskaper på
produksjon. I Norge har Isagri fått en
fødselsindeks på 97 og avlsverdi 0-dager
på 110. Njord’s mor er etter Grieg av
Dillerud. Hun har en morindeks på sterke
112 og 97 for fødsel. Kombinasjon Isagri
x Grieg av Dillerud, tyder på gode
produksjonsegenskaper og
kalvingsegenskaper litt under middels
for rasen.

Kategori: Semin
Rangtall: 109
Tilvekst: 1836 gram
Oppdretter: May-Britt Langmo
Avstamning:
Isagri x VB Ferb
Hornstatus: Kollet

31630 - Milo av Langmo

Med tilvekst på 1836 gram og gode tall for
fôrutnytting i testen, tar Milo av Langmo
plass i toppen og blir dermed tatt ut som
seminokse. Dette er nok en sønn etter Isagri,
denne gang kombinert med den svenske
lettkalveren VB Ferb. Isagri er sønn av Castor,
en eksteriørmessig flott okse som har indeks
for moregenskaper på 112 i Frankrike. Mor til
Milo, ei ku etter VB Ferb, har 112 i avlsindeks
fødsel og 107 for moregenskaper. En av de
virkelige toppoksene på moregenskaper,
Trezegoal, er også representert på morsida
ved mormors far. Det forventes av Milo av
Langmo gir gode produksjonsegenskaper,
greie fødsler og bra moregenskaper.

Kategori: Semin
Rangtall: 109
Tilvekst: 1775 gram
Oppdretter: Runar Bakke
Avstamning:
Dumas x Baltasar av Bakke
Hornstatus: Hornet

31616- Niklas av Bakke

Niklas av Bakke kommer ut med et rangtall
på 109, der grovfôropptak, muskeldybde og
eksteriør er hans sterkeste sider. Far til
oksen er den franske oksen Dumas som
utmerker seg med lette kalvinger og en
avlsverdi på hele 117 for døtrenes
melkeevne i Frankrike. Dumas kommer
også godt ut på kalving her til lands, med
en fødselsindeks på 111. Den har ikke fått
morindeks her enda, men har 104 i indeks
for produksjon. Mor til Niklas er ei ku etter
Baltasar av Bakke. Hun har 103 i morindeks
og sterke 119 i produksjonsindeks.
Kombinasjonen tyder på at Niklas i tillegg
til greie fødsler, vil gi gode produksjons- og
moregenskaper.

31627- Naimar av Dillerud

Kategori: Semin
Rangtall: 107
Tilvekst: 1789 gram
Oppdretter: Knut Otto Espeseth
Avstamning:
Caramel x VB Ferb
Hornstatus: Nyvler
Testens høysete score på kropp i
kåringen, god tilvekst og meget gode tall
på grovfôropptak er Naimar av Dillerud’s
beste kort og som kvalifiserer for
seminplass. Den franske oksen Caramel
som er Naimar’s far, utmerker seg med
avlsverdi 112 på kalving og 110 for
døtrenes mjølkeevne i sitt hjemland. Her
til lands har Caramel fått sterke 114 i
fødselsforløp ku og 102 i avlsverdi for 0dager. Mor til Naimar er ei ku etter VB
Ferb som har 112 i morindeks og 115 på
fødsel. Naimar av Dillerud vil etter
forventningene gi lette kalvinger og gode
moregenskaper.

31623- Noah av Grøtholm

Kategori: Semin
Rangtall: 107
Tilvekst: 1700 gram
Oppdretter: Olav Lie
Avstamning:
KB Granit x Enrico SC
Hornstatus: Hornet
Testens beste mål for Charolais på
ryggmuskel med 8,76 cm, innehas av den
femte seminoksen Noah av Grøtholm. Den
gjør også en jevnt god test på alle tellende
egenskaper og får et rangtall på 107. Noah
blir årets seminokse i lettkalvergruppa, noe
den i hovedsak er kvalifiserer for pga. sin
far, KB Granit. KB Granit har nå 132 i
fødselsindeks for kalving og 80 i avlsverdi
0-dager. Noah’s mor, er ei kvige etter den
franske oksen Enrico SC. I Norge har
Enrico SC sin styrke med 103 i avlsindeks
for produksjon og hele 115 i avlsverdi for
slakteklasse. I mor-linja finner vi også
Ross av Grønekulla, den svenske oksen
med gode moregenskaper.

31615- AC Navigator P

Kategori: Reserve
Rangtall: 107
Tilvekst: 1755 gram
Oppdretter: Dag Ivar Hansen
Avstamning:
Caramel x VB Gustav
Hornstatus: Nyvler
Plassen som reserveokse går til AC
Navigator P, også det en sønn etter franske
Caramel. AC Navigator har en tilvekst på
1755 gram og oppnår forøvrige jevnt gode
tall i testen. God fôrutnytting og nest
høyeste score for kropp i kåringen er
oksens beste egenskaper. Mor til AC
Navigator er datter av VB Gustav. Hun
utmerker seg med en avlsindeks på 111 på
fødsel og hele 115 på produksjon. Ikke ulikt
sin far som også har gode tall for disse
egenskapene i Sverige. Av AC Navigator bør
vi kunne forvente lette kalvinger og gode
produksjonsegenskaper.

31624- Nisse av Dillerud

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 112
Tilvekst: 1795 gram
Oppdretter: Knut Otto Espeseth
Avstamning:
Isagri P x Django av Jåtsberg
Hornstatus: Kollet
Den tredje sønnen etter Isagri som dermed
blir den av oksefedrene som gjør det best
på årets test. Her i kombinasjon med den
svenske oksen Django av Jåtsberg. Mor er
ei ku født i 2013, med en fødselsindeks på
103. I testen oppnår Nisse av Dillerud sine
beste resultater på fôrutnytting, der den er
best i klassen. God tilvekst med 1795 gram,
og bra bein og klauver. En okse som bør gi
god produksjon.

31625- Newton av Holsing

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 106
Tilvekst: 1850 gram
Oppdretter: Jakob Olav Holsing
Avstamning:
Dumas x Django av Jåtsberg
Hornstatus: Hornet
En sønn etter franske Dumas, også denne
med Django av Jåtsberg som morfar.
Django er en litt mindre type i Sverige
som har gitt lette kalvinger og avvenner
kalver med bra vekter. Med tilvekst blant
de beste med 1850 gram og veldig bra
grovfôropptak som sine sterkeste sider,
havner Newton på 106 i rangtall. Mora er
ei ku med positive indekser for alle
egenskaper og en totalindeks på 107.

31638- AC Nice Boy P

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 103
Tilvekst: 1693 gram
Oppdretter: Dag Ivar Hansen
Avstamning:
Caramel x By/Lund Elegant
Hornstatus: Kollet
Caramel-sønn med By/Lund Elegant som
morfar. By/Lund Elegant er tidligere
eliteokse og har i dag sin sterkeste side på
produksjon, med en indeks på 108 for
egenskapen. AC Nice Boy P har en av
testens beste tall for fôrutnytting, er
middels kjøttsatt og har bra bein. Får i
likhet med NonStop av Flittie toppscore på
klauver i kåringen.

31640- Noah av Stang

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 103
Tilvekst: 1639 gram
Oppdretter: Dagfinn Henriksen
Avstamning:
Caramel x Filbrikt av Bakke
Hornstatus: Hornet
Den siste i rekken av Caramel-sønner,
denne gang i kombinasjon med tidligere
eliteokse Filbrikt av Bakke. Mor er ei ku
født i 2013 med avlsindeks 112 på fødsel
og 100 på moregenskaper. Filbrikt av
Bakke har nå en fødselsindeks på 107 og
produksjonsindeks på 106. Noah av Stang
er en greit muskelsatt okse med gode bein
og klauver.

31621- Nicodemus av Bakke

Kategori: Salgsokse
Rangtall:101
Tilvekst: 1591 gram
Oppdretter: Runar Bakke
Avstamning:
Hannibal av Bø x Pinay
Hornstatus: Kollet PP
Homozygot kollet sønn av tidligere
eliteokse Hannibal av Bø. Nicodemus av
Bakke oppnår et bra grovfôropptak og er
av de beste på intramuskulært fett. Mor
er ei ku etter den franske oksen Pinay.
Hun har 104 i avlsindeks for kalving og
108 i morindeks. Mormor er ei ku etter
Saturnus og er mor til tidligere eliteokse
Espen av Bakke. Nicodemus av Bakke
må forventes å gi greie fødsler og bra
produksjon.

31619- Nebraska
av Bjørnerud

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 101
Tilvekst: 1564 gram
Oppdretter: Pål Kirkeby
Avstamning:
Hannibal av Bø x AHB Emil
Hornstatus: Kollet
Sønn av Hannibal av Bø, denne gang i
kombinasjon med AHB Emil som stod på
Staur i testomgangen 2008/2009 og ble
salgsokse. Hannibal av Bø utmerker seg
med sterke 142 i avlsverdi for døtrenes
kalvingsevne og 104 i avlsindeks for
produksjon. Hannibal’s morfar, franske
Laurel, kan vise til en god morindeks på
111. Nebraska av Bjørnerud er en litt
mindre type med bra muskelfylde og
gode tall for bein og klauver i kåringen.

31618- Nonstop P av Flittie

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 100
Tilvekst: 1510 gram
Oppdretter: Tronn og Kjersti Flittie
Avstamning:
KB Granit x JGC Indiana
Hornstatus: Nyvler
Halvbror til en av årets seminokser, Noah
av Grøtholm. Her med eliteoksen JGC
Indiana som morfar. JGC Indiana har nå
115 i avlsindeks for produksjon og hele
131 i morindeks. Den er middels på
kalving, noe KB Granit nok vil forbedre
her. NonStop P av Flittie utmerker seg
med veldig gode bein og får toppkarakter
på klauver i kåringen. En okse som bør gi
greie fødsler og gode moregenskaper.

31641- Nicolay av Stang

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 98
Tilvekst: 1489 gram
Oppdretter: Dagfinn Henriksen
Avstamning:
KB Granit x Espen av Bakke
Hornstatus: Hornet
Den andre salgsoksen etter KB Granit.
Morfar Espen av Bakke, bidrar også med
lette kalvinger og er i tillegg en av de bedre
på moregenskaper med en morindeks på
113. Nicolay er etter ei kvige født i 2016
som allerede kan skilte med en morindeks
på 117 og en totalindeks på 109. Her bør
det være muligheter for lette kalvinger og
døtre som melker bra.

31632- Nemo av Kindseth

Kategori: Salgsokse
Rangtall: 97
Tilvekst: 1639 gram
Oppdretter: Toril B og Terje Wandsvik
Avstamning:
Dumas x By/Lund Elegant
Hornstatus: Hornet
Dumas- sønn med By/Lund Elegant som
morfar. Dumas er sønn av Athos, en okse
som vi har importert semin fra tidligere
og som nå har hele 113 i avlsverdi for
produksjon. Nemo,s mor har også sine
beste egenskaper på produksjon, med
107 i avlsverdi for slakteklasse og 111 på
fett. I morlinja finner vi også tidligere
eliteokse Olympiade av Veistad som
utmerker seg med svært gode tall for
døtrenes kalvingsevne. Nemo er en litt
mindre type, med bra bein og klauver.

