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Bestyrelsen har ordet 
 

Det blev et anderledes år 2020 på grund af covid-19. Dyrskuer blev 
aflys i landet, og en studietur til Italien kunne heller ikke gemmen 
føres.  

1 feb. 2020 var der 380 ren racede dyr i Danmark, et fald på 37 dyr 
i forhold 1 jan. 2019. Der er fra 1 jan. til 31 okt. 2020 solgt ca. 700 
piemontese strå. 

På generalforsamlingen 12 sep. 2020 blev Børge Pedersen Skibby, 
udnævnt æresmedlem af Piemontese foreningen, tak Børge for den 
tid du var i bestyrelsen og din store indsats med at få mange dyr på 
Roskilde dyreskue gemmen tiden. 

Bestyrelsen vil sige tak til Ejgil Juhl for at styre pengekassen, og 
Rene Juhl for at lave nyhedsbrevet for Piemontese foreningen. 

Til sidst vil bestyrelsen ønsker alle medlemmer og 
samarbejdspartner. 
 

En glædelig jul og et rigtigt godt nytår. 

VI ses i år 2021 

                       

De Venligste hilsner 

Michael Kr. Pedersen 
Pau Bjerregaard 
Jens Fedder 
Mette Jensen 
Niels Kr. Pedersen 
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Pedro  
Født:4/6-2019 
Mor: Bp Super Karla 
Far: Grandios P 

Bp Super Karla er et afkom efter tyren Ove. Karla er en sød og rar 
ko som passer sine kalv til ug. Moren til Karla er avlet af Børge 
Petersen. 

Pedro er pollet og blev født d 4/6-2019, som er en nem kælvning. 
Desværre har vi ingen fødselsvægt på ham, men da vi var på 
Roskilde dyrskue var han knapt en måned og her vejede han 220kg. 
Til Landskuet en måned senere vejer han 310kg og han havde en 
årsvægt på 550kg 

Pedro har haft nogen problemer med bentøjet pga. hans tilvækst. 
Derfor valgte vi at spare lidt på fodret i vinters, i foråret havde vi 
besøg af klovbeskæreren, hvor han siger at alt er godt, ingen fejl. 

Pedros første afkom kommer til januar. Det bliver spændene at se 
om han kan avle dem pollet. Men bare hans temperament bliver 
avlet videre, så er vi godt tilfredse. Vi håber lidt til sommer at kunne 
vise ham frem, hvis der altså ikke stadig er corona… 

Vi vil rigtig gerne låne Pedro ud, hvis der er nogen som vil låne 
ham. Det var lidt om Lineborgs Pedro 

Mette Andersen 

 

Stamtavlen på Pedro kan ses på næste side og herunder er der et par billeder af andre kalve efter Bp 
Super Karla. Karla er insemineret med Atleta og skal kælve til marts. 
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Brug af Piemontese på malkekøer 
Jeg har brugt piemontese på malkekøer i de sidste 18 måneder. 
Tyrekalve har en fødselsvægt på ca. 40 kg til 55 kg. 
Kviekalve har en fødselsvægt på ca. 35 kg. til 50 kg. 

Tyrekalve bliver solgt når de er 14 til 21 dage gamle, 
de har en vægt på ca. fra 55 kg. til 75 kg. Kviekalve bliver 
solgt når de er 3 til 6 uger gamle, de har en vægt på ca. fra 
55 kg til 85 kg. 

Vi beholder selv 5 kviekalve og feder dem op. Vi har 
slagtet et hold tvillinger kviekalve, de havde en 
fødselsvægt på ca. 30 kg. 

De blev slagtede, da de var 372 dage gamle. 
1 levende vægt 418 kg. slagtet vægt 228 kg. klasse R- 
2 levende vægt 397 kg. slagtet vægt 211 kg. klasse R- 

Niels Kr. Pedersen 
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Sædbeholdningen 
Medlemmer kan bestille sæd ved henvendelse til Ejgil Juhl.  
For medlemmer er prisen fastsat til 125 kr. pr. strå + udleveringsgebyr og evt. fragt. 
Samurai kan endvidere bestilles gennem Viking til brug i f. eks. malkekvægbesætninger. 

Sædbeholdningen aktuelt: 

Italienske tyre Antal strå 

Max 9 

Vischio 9 

Samurai 19 

Ragu 5 

Ulfo 15 

Ulrich 2 

Scudo 17 

Atleta 21 

Renegade 44 

Uforobot 35 

Veto 45 

Zalone 50 

Zelig 31 

Zeppelin 31 

  

Tyske tyre Antal strå 

Grandios P 71 

Gandalf P 40 

Bestyrelsen 
Formand:    Michael Pedersen 
Næstformand:   Jens Fedder 
Sekretærer inkl. Nyhedsbrev: Pau Bjerregaard  
    Jens Fedder  
PR-ansvarlig + avludvalg: Michael Pedersen  
    Mette Andersen 
    Pau Bjerregaard 
    Niels Kristian Pedersen 


