Angusnytt nr 3 2021
Auktion och julbord
Årets händelse närmar sig med stormsteg. Auktionskatalogen har kommit upp på
boskapstorget och julbordet förbereds som bäst, men jag har hört att det fortfarande
finns några rum kvar. Så skynda att anmäla till Angus- och Herefordföreningens
gemensamma elitauktion med tillhörande julbord!!!
Lördagen den 27 november klockan 15:30
på Hotell Mullsjö
Dagens ungefärliga program
-Julbord
-Mingel med bubbel
-Elitauktion och dessert
-Barhäng med ostbricka
Kostnad
Behöver du ingen övernattning blir kostnaden 695kr/person
Vill du delta i julbord och auktion och har någon att dela ett rum med blir kostnaden
1495kr/person, om du inte vill dela rum kostar det 295 kr extra/person.
Boka på info@hotellmullsjo.se eller tel 0392 494 00
För mer information, kontakta Cristian Krokeus, 070-671 9995
Kan du inte komma? Hela auktionen går att följa på https://www.boskapstorget.se

Årets svenska semintjurar
Årets svenska semintjurar finns tillgängliga. Baloo av Davidstorp, Aix 22, f: Verner
av Rya mf: Sixten av Davidsta samt Red Buck av Åbuen, f: Red Yngvar av Baggböle
mf: Red Rico av Wikhus.

Baloo av Davidstorp. Foto Alex Arkink.

Red Buck av Åbuen. Foto Alex Arkink.

Import av årets semindoser
Avelsrådet har inlett arbetet med årets importdoser. Känner du till en tjur som har
potential att föra svensk angusavel framåt får du gärna höra av dig till Benny
Gustavsson ben-hagen@hotmail.com eller Mattias Wistrand
knutstacharolais@gmail.com
Korhöjdsmätning
Avelsrådet önskar att alla avelsdjur blir korshöjdsmätta och vägda (i vuxen ålder) och
speciellt föräldrar till prövningstjurarna. Har du någon fråga om detta är du
välkommen att kontakta Benny Gustavsson 0735-131464. Inom kort kommer
Angusföreningen att ordna ett digitalt medlemsmöte i ämnet.

Prövningsomgången 21/22
Det har varit en del smittor som cirkulerat bland tjurarna i början av prövningen och
en del av problemen tillskrivs att tjurarna inte är avvanda när de sätts in. Ett område
som öppnar upp för en betydande förbättringspotential för uppfödarna. Ingen Angus
har behövt åka hem sedan startvägningen.
Tabell över näringsinnehåll i foderblandningen på prövningen

Angus Hereford

rp%
16

NDF%
39

grf %
61

Angus och Hereford har upplevt problem med lösa magar och för att balansera detta
har foderstaten korrigerats under upptrappning. Mer om årets prövningsomgång läser
du på http://www.kottrasprovningen.se/start.html

Hoppas vi ses den 27 november!

/ Styrelsen genom My Rask

