STAUR 2019
PRESENTASJON AV CHAROLAIS SEMINOKSER
Det nærmer seg årets store begivenhet for
ammekunæringa. Årets testomgang resulterte i fem
seminokser, en reserve og ni salgsokser for Charolais.
Her følger en presentasjon av seminoksene og
reserveoksen som skal under hammeren på Staur,
lørdag 27. april. Omtale av salgsoksene kommer før
påske.
BILDENE AV OKSENE ER TATT AV TYR

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.

