Nya highlandtjurar tillgängliga för semin - Utnyttja möjligheten att få in
helt nytt blod i din besättning.
Viking Genetics har på initiativ från avelsgruppen köpt in sperma från två skotska tjurar som nu finns tillgängliga för
semin i Sverige.
James Beusach of An Sidhean 9-5957 är skotska föreningens semintjur. James är använd i Skottland, där hans
avkommor hävdar sig väl på utställningar, han har ett hundratal stambokförda avkommor i Skottland. Tjuren är även
använd i mindre omfattning i Danmark. Tjuren är röd och dospriset är 600:Alasdair 4th of Woodneuk 9-8069 är en svart tjur från mycket meriterade ”Woodneuk fold” i Skottland. Enligt
uppfödaren Tom Thomsson ett av de bästa djur som gården fått fram under 60 år. Dospriset är 475:Båda tjurarna bör vara intressanta för den som önskar nya gener i sin besättning och höjer troligen kvaliteten i dom
flesta besättningar.
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Hos Viking Genetics finns också doser av svenska tjuren Hans 3-7801 som tappades på 90-talet. Hans är en utmärkt
tjur som mycket väl kan användas till obesläktade djur. Dospriset är 235:Viking har även doser från danske tjuren Råstedt Mölle Sofus 9-5911. Sofus är en mycket bra tjur som ger lugna och
storväxta avkommor. Dospriset är 115:-
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Beställningen görs via er husdjursförening. Det finns tre husdjursföreningar i Sverige idag - Växa, Skånesemin och
Rådgivarna i Sjuhärad. Eftersom semindoserna lagras hos Viking Genetics i Skara är det viktigt att man kontaktar
husdjursföreningens närmaste driftsplats i god tid (gärna en månad) före man vill seminera, så att doserna
transporteras dit. När kossan är brunstig kontaktar man husdjursföreningen igen. Då kommer husdjursteknikern och
inseminerar kossan, vilket kan kosta ca 250-400 kr utöver dospriset.
(Det kommer mer info. om seminering och brunstpassning mm på http://www.highland.nu/17/51/avelsgruppen/ )
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