Backgårdens Charolais 2022
För 31 år sedan köpte vi 8 st Charolaishondjur. De representerade 4 kofamiljer:
Datte, Deese, Dardanelle och Dynastie. I 20 år var användningen av semin mycket
stort, 80-90 %, ända till vi ökade antalet hondjur från 35 till ca 65 st för 10 år sedan.
Under de senaste 10 åren användes semin på stall för att öka den genetiska
variationen och få tidiga kalvningar. Under alla år köptes det in kvigor och enstaka kor
från etablerade Charolaisuppfödare. Många auktionselitkvigor kom till Backgården,
vi köpte även en del hondjur direkt från uppfödare.
De mer betydelsefulla tjurarna som betäckte på Backgården var:
• Impala av Tranberga, fff Brå av Olinge, en korrekt, medelstor tjur med bra
muskelansättning, mkt bra lynne och lätta kalvningar. Nuvarande Aix 13.
• Jolson av Jätsberg T-107 köpes vid auktion 2015. Ext. bedömningen 89 p för
helhet. Nuvarande AIX 18. Mycket välbyggd tjur, mycket stark på maternellaoch tillväxtegenskaper.
• Opus av Vita Fall P-117 köptes 2019 för 92 000 kr. Tjuren är extrem stabil till
sättet, har seminhärstamning i flera generationer, mycket bra exteriör
(86 p i helhet) och Pix 123.
• Palle av Tranberga P-115 köptes som lättkalvatjur auktionen 2020 för 75 000
kr. Även här finns flera semintjurar i härstamningen, exteriören är korrekt (
helhet 83, ben 89 ) och han har utvecklats till lång, mäktig tjur med kropp som
ger bra kalvningsförlopp hos hans kalvar. Avelsvärden är jämna och mycket
positiva: Aix 17, mix 113, Pix 114, Fix 105 och inte minst lkM 106.

I avelsarbetet strävade vi alltid att balansera tillväxt, exteriör, mjölkförmåga och lätta
kalvningar hos hondjuren. Bra lynne var en självklarhet, även vikten av korrekta
klövar har varit prioriterad.
På prövningen 2006 blev Akron av Backgården T-111 auktionerat för 150 000 kr.
Få auktionstjurar i Sverige har sålds för högre belopp. Akron är far till semintjuren
Gustav av Skalltorp T-112 och farfar till semintjuren Lynch av Sonarp T-107.
Gabriel av Backgården T-110 blev uttagen till semin och köpt av Viking Genetics.
De senaste 4 årens prövningar resulterade i nedanstående auktionsgodkända
avelstjurar från Backgården: Onyx P-115, Polonez P-103, Rebus P-113 och
Simba P-114.

Djuren visas på gården efter överenskommelse.
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