Halvlek & summering så här långt…
Vi är redan inne i april och tre
av våra fem semindräktiga
tackor har lammat. Vad är
våra intryck så här långt?

D

et har varit en spännande tid.
Först månaderna med semineringar och förhoppningar om
att de inte skall bli ombrunstningar och sedan väntan på själva lamningen. Tänk om de skulle kasta? Visserligen
har vi intyg på att ”vår” bagge i England
inte har smittsam kastning i besättningen,
men ändå… Vi har också fått oroliga kommentarer från andra rasers besättningar som
importerat både semin och baggar från stora djur med påföljd av extremt svåra förlossningar. Suffolkens förutsättningar i det
fallet är tacksamt nog bättre eftersom de
exteriöra förutsättningar är betydligt bättre
såsom t ex små huvuden. Men självklart tog
vi åt oss av oron och andras erfarenheter.
Så när första tackan lammade var vi verkligen beredda.
Tackan hade under i stort sett hela
dräktigheten lagt lammen ovanligt högt
upp på sidorna och hon var gigantisk! Det
var med verklig lättnad vi kunde konstatera
att lamningen gick lika lätt som vanligt för
henne. En bagge på dryga 6 och en tacka
på 6 kg. Detta skall då jämföras med hennes
lamm från förra året – 2 tackor på 5 resp 6
kg. Så något tyngre var de i år. Den största
skillnaden från de andra lammen är att de
har något kraftigare ben och baggen något
kortare nacke.
Tacka nummer två att få dessa svengelska lamm hade det lika enkelt – ett tacklamm på dryga 6 kg. Ett av de mest pigga
och framåt lamm vi någonsin skådat. Uppe
och studsade runt nästan omgående. Eng-

De första “svengelska“ seminlammen har landat! Foto: Marianne Carlsson

elsmännen har börjat avla på denna egenskap – och det har gett resultat. Skilde sig
detta lamm i något mer från föregående års
lamm? Vikten förstås - ett halvt kg tyngre än
förra årets lamm.
Nummer tre då? Skall allt vara som
vanligt? Nej då skulle vi ljuga. Och det är
viktigt att sprida alla erfarenheter, eller hur?
Den tredje lamningen blev besvärlig. En
stor bagge på 8 kg. Detta är vikter som vi
definitivt inte är vana vid. 7,5 kg har vårat
max legat på tidigare och att ha denna typ
av lammvikter är inget att sträva efter. Ett
lagom stort lamm runt 5 kg med snabb tillväxt är att föredra.
Trots allt gick det bra. Lammet var inte
oproportionerlig med stort huvud el dylikt
utan just ”bara” stort. Tackan var något om-

tumlad - det här var en 3 kg större bagge
än det hon fick förra året. Hon är i sig en
ovanligt stor tacka, vilket vi antagligen får
ha med i beräkningen när vi ser resultatet.
Ser vi då några skillnader i tillväxten?
Ja, de svengelska snittar på 100 gram mer
per dag i tillväxt jämfört med de övriga lammen.
Nu har vi alltså två tackor kvar att lamma – vilket kommer att ske i mitten och slutet på april. Så som du säkert förstår – så här
långt är vi mycket nöjda och vi har ytterligare en spännande seminsäsong till hösten
att se fram emot. Samma bagge har redan
producerat ett antal strån som väntar på att
skickas över till Sverige under våren.
Hälsningar från: www.bohuslamm.se

Vallfrö blandningar för dina djur
I vår katalog hittar Du förslag på de flesta typer av
vallfröblandningar.
Du väljer blandning efter jordart, klimat och typ
av uppfödning.

HAR DU INTE VÅR VALLFRÖKATALOG,
BESTÄLL IDAG!
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Vill Du veta mer, kontakta
Gunnar Danielsson
mobil 0702-069195
Mogatan 6, 254 64 Helsingborg • Tel 042-25 04 50 • Fax 042-25 04 60

