ANGUSNYTT NR 2-2018
Mila
Det fanns bara två Angusdjur på plats vilket vi är oerhört tacksam för, men det hade
varit bättre med fler! Det är mycket viktigt att rasen syns framföra allt nu när
marknaden efterfrågar svenskt marmorerat kött som går att producera extensivt. Att
visa toppdjur på utställning visar andra hur bra rasen är.
Ledningen för Mila vill utöka mässan och
göra den mera attraktiv för besökarna
och förberedelser inför nästa mässa 2019
är redan igång.
Det som var mest positivt för Angusrasen
på Mila var resultatet från Elitauktionen
då Davidstorps Angus sålde fritt val av
besättningens tjur och kvigkalvar födda
2018 för dagens högsta pris 40.000kr!
Köpare var Jan-Åke Karlsson,
Oskarshamn.
Miranda Lysell

6363 Bambina av Davidstorp, Bäst I Ras på Mila.
På bild med Ann Persson.

Prövningen
Då återstår bara finalen av prövnings omgång 17/18. Till auktionen kommer 12 tjurar 7
röda och 5 svarta. Det är ett gäng harmoniska och trevliga tjurar som säljs. Alla tjurarna
finns att betrakta på Gunnarp även semintjuren Vibbe. Någon som dock inte finns att se
är 7959 Red Young av Höganäs då han köpts av Viking Genetics, Auktionskatalogen finns
som PDF på köttrasprövningens hemsida www.kottrasprovningen.se
Du kan också beställa katalogen av Auktionsförrättare Håkan Ottosson AB och få den
hemskickad. Håkan Ottosson, Mobil: 070-725 00 09 E-post: hakan.ottosson@hoab.se
Benny Gustavsson
Bussresa till auktionen
Östra Nötköttsproducenterna ordnar bussresa till auktionen på individprövningen. Bussen

utgår ifrån Linköping och kör E4 söderut. Mer information finns på prövningens hemsida.
Anmälan senast den 23 mars till, Gustaf Sturesson, sms eller telefon 070-79 72370.
HIT – uppfödare - Hållbar Individprövad Tjur
Nu prisar Skånesemin den äldsta nu levande individprövade skånefödda tjur i respektive
ras som verkat i avelsbesättningar och finns med på Topplistan! Bästa Angustjur var
5528 Red Ruben av Friskatorpet född på Friskatorpet, Rinkaby. Svenska
Angusföreningen gratulerar!
Kalendern


10-11 maj - Årsmötet i Skåne (Separat inbjudan kommer)



24 maj – sista dag för anmälning till prövningen



8-10 juni – lantbruksmässa med djurutställning, Roskilde Dyrskue i Danmark.



Mitten på augusti – insättning på prövningen. (Exakt datum kommer)



24-26 oktober – Elmia Lantbruk

Stambokför alla djur som säljs från en avelsbesättning. Det
påverkar aveln och föreningen positivt!
En resa till Polen
Den 19 januari åkte Kristian Andersson från Friskatorpet till Polen för att besöka
Agrofirma Witkowo i norra Polen. Ett imponerande lantbruksföretag som man knappt kan
förstå att det finns sådana anläggningar med dess storlek så nära Sverige! Agrofirma
påminner lite i utseende om kolchoserna men har aldrig varit någon kolchos utan har ägts
enbart av polacker genom tiderna och fungerar på det sättet, att den som arbetar där
äger en andel.
Gården bestod av 14 500 ha växtodling och bete. Animalieproduktionen var gårdens
huvudsakliga levnadsbröd och allt som producerades gick till deras 82 egna butiker.
Liksom här så är priserna nu lägre på mjölken, vilket gör att man dragit ner på mjölkkorna
från tusen kor till fem hundra och satsat mer på dikoproduktion och slutgödning. Dikorna
bestod av våra sex vanligaste raser och samtliga drevs individuellt som avelsbesättningar
med inriktning att främst sälja livdjur. Agrofirma har satsat enbart på röd Angus och
Angus besättningen bestod av 400 moderdjur och var den största rasen på gården. Min
uppfattning var att man skulle satsa mer på Angus just för dess låga insatser och för de

som handlade i deras butiker, efterfrågade marmorerat Anguskött. Angusdjuren som
sågs uppfattade jag som ganska stora jämfört med våra. Av att bedöma på landskapet så
var inte betesmarkerna några marker med dålig avkastning på sommartid. Stora delar av
betesmarkerna svämmades över av stigande vattennivåer vintertid, därav tillförs marken
kväve som ger god betestillväxt under sommarhalvåret.
Sammanfattning Agrofirma Witkowo
Dikor 1 700 st
Mjölkkor 500 st, 9287 kg ECM St
Suggor 2 400 st, slaktsvin 65 000 st
Ägg, broiler, får, minkproduktion
Slakteri, foderfabrik
www.agrofirmawitkowo.pl

Kristian Andersson

