Välkommen!
Vi hälsar alla välkomna till Stäme Holsteins Sale II med inbjudningar,
Lördagen den 12 juli 2014. Vi gör om detta arrangemang för vi i hela familjen Bengtsson tyckte det var väldigt trevligt att så många köpare och intressenter från hela norden gjorde dagen oförglömlig för oss.
Vi har fortsatt med våra inköp av renrasiga Holsteins och inläggningar av embryon.
Djuren som säljs är från kofamiljer med hög produktion och god extriör.
Ni kan hitta både indexdjur och utställningsdjur.
Inbjudningarna är högintressanta. Hoff, Ramshill, HB Genetics erbjuder djur från sitt
absolut bästa avelsmaterial.
Ännu en gång varmt välkomna till oss på Stäme!
Sven-Olof Bengtsson

Jan-Anders Bengtsson

Pierre Bengtsson
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Welcome!
We would like to say welcome to Stäme Holstein Sale II with Invitationals,
On Saturday July 12 2014. We are doin this arrangement again because we in the
family Bengtsson thought it was very nice that so many buyers and stakeholders
from all over the north came last time and made the day unforgettable to us.
We have continued our purchase of Purebread Holstiens and embryos.
The animals for sale is from cowfamiliys with high production and god exterior.

The Invitationals are very interesting. Hoff, Ramshill, HB Genetics, are offering
animals from some of their very best breeding material.
Once again, Very Welcome to us in Stäme!
Jan-Anders Bengtsson

Kontakt:Kontakt/contact:
Pierre Bengtsson
0763-07 99 96
pierre@stame.se
Pierre Bengtsson
0763-07
99
96
pierre@stame.se
Janne Bengtsson
070-625 89 70
janne@stameholstein.se
Magnus Hoff 070-625
070-531
mhoff73@telia.com
Janne Bengtsson
89 32
7036janne@stameholstein.se
070-881 23 79
ramshill.holstein@telia.com
MagnusTommy
Hoﬀ Bengtsson
070-531
32 36 mhoﬀ73@telia.com
Hans Magnusson
070-355 22 49
Marcus Hoﬀ
073-384 21 09
Per Stensson
Auktionsförrättare:
Hans Magnusson
070-355
22 49 hbgenetics@brevet.nu
Härstamningar: John Lyngö, Ekröds Säteri

You can find both index and show animals.

Sven-Olof Bengtsson

Välkommen!

Pierre Bengtsson

Auktionsförrättare: Lennart Johansson (Mölledalaren)
Härstamningar: John Lyngö, Ekröds Säteri
Hotell-rekommendationer/Hotel- recommendations:
Hotell-rekommendationer/Hotel- recommendations:
Vallens Säteri 0430-300 50 www.vallen-sateri.se
Lanthotell Lögnäs Gård 0430-230 76 www.lognasgard.se

Lanthotell Lögnäs Gård 0430-230 76 www.lognasgard.se

Auktionsvillkor/Terms
Djuren säljs i katalog ordnig. Ev. ändringar meddelas auktionsdagen.
The animals are sold in the directory arranged. Any changes will be posted day of auction.
Djuren som säljs kommer från Leukos, BVD och salmonella-fria besättningar.
The animals sold from leukosis, BVD and Salmonella-free herds.
Djuren säljs felfria och är vet.besiktigade. Saknar kalv som säljs livmoder skall detta djur
i överenskommelse med säljaren slaktas och mellanskillnaden betalas tillbaka.
Djur som kalvar in med en spene utan kanal betalas 25% tillbaka.
The animals are sold free of faults and is vet. inspected. If a calf sold miss a uterus, this animal
should be culled in agreement with the seller and the difference should be payed back.
Animals calving with a none functioning tit 25% is refunded.
I övrigt säljs djuren i befintligt skick och övergår i köparen ansvar direkt efter klubbslaget.
Otherwise, the animals are sold "as is" the animal is the responsibillity of the buyer after
the animal is sold.
Djuren kan lastas och medtagas direkt efter autionens slut efter överenskommelse med säljare.
The animals can be loaded and transported right after the sale ends in agreement with the seller.
Djur ska hämtas den 23 juli för transport.
Animals should be transported before the 23th of July.
För djur som säljs utanför Sverige står säljaren för Svenska provtagningar och isolering
för djur över 25 000 SEK
For animals that are sold outside Sweden, the seller pays for tests and isolation
for animals over 25 000 SEK
3% kassarabatt lämnas vid kontant betalning eller via bankgiro senast tis 15/7 2014
3% discount if the animal is payed before 15th of July 2014.
3 månaders räntefri kredit lämnas till köparen om så önskas (betalning:2014-10-12)
3-month interest-free credit provided to the buyer if desired (payment :2014-10-12)
För djur över 50 000 SEK finns möjlighet att betala 50% den 12/10 2014 och på de resterande 50%
lämnas räntefri kredit till den 12/1 2015
For animals over 50 000 SEK are able to pay 50% 12/10 2014 and the remaining 50%
provided interest-free credit to the 12/10 2015
Djur övergår ej i köparens ägo förrän full likvid erhållits.
Animal is not the property of the buyer until fully payed.
25% moms tillkommer på köpeskillingen
25% state tax is added to animals sold within Sweden.

Typ och Produktion

www.holsteinint
ernational.com

www.holsteininternational.com

www.holsteinint
ernational.com

5 – May 2014

1-year
subscription
digital
Volume 21 – Number

Volume 20 – Issue 5 – May 2013

Volume 20 – Number

Quiz
verervers
Anniversary
orm?
HI’s special
“Triple Plus” fitnessthey perf
s-uitgave, met de
did Fitnes
embryos with
how
Grote
ede en Magna P
then:HI’s
Win valuable
Shamrock, Cyprip
ul & Uno
s of sons of
, Mog
Epic
r en rapporten van
ortant sire
Trio: s,
Seave
dkampioene!
c Super Ramo
The most imp
omi
gloednieuwe Werel
Gen
the
uing sires” én: de
erver plus
Boordevol “intrig
De-Su Obs

6 – June 2013

www.holsteininternational.com
Volume 20 – Number 9 – September 2013

ernational.com
www.holsteinint
Jaargang 21 – Nummer

Special document
on Bolton: lots of
milk from flawles
Unique overview: composition of total indexes from all countries
s udders
Fascinating famili
es with impressive
cow reached the limit?
impact: Maggie, Discussion: has stature of the Holstein
The exciting race for the title “Global Cow of The Year”, with 25
candidates
Cindy & Georgia
Three
family
young AI’s, and:
accelerate expansion of the Apricot
The importance
of milking speedGenomics and red factor
All sire proofs (daughter and DNA proven) and the Destry Document
in breeding progra
on the April indexes
ms Hvezda, Suran and: all the news
Mac, Mango, Marsh,

SEK 450

24-01-14 16:23

Cover Sep 2013.indd 3

30-08-13 13:29

d 1

Cover feb2014.ind

Insiders reveal the
exciting world of
Holstein Sales
Three herd repor
ts: Gold-N-Oaks,
Niermann and Henke
seen
New sire summaries
and: portraits of
Hayden, Via Thélo

Subscribe now!

& Aftershock

CALIBER DÖTTRAR

CALIBER

www.holsteininternational.com

Goldwyn x Shottle x Marathon

Pick your subscription and receive a special introduction discount!
Introduction rates

Printed edition:
Digital edition:
Printed+digital:

1 year/12 issues

SEK 630 SEK 740
SEK 450 SEK 600
SEK 730 SEK 860

Name & Initials
Address

2 years/24 issues

SEK 1185 SEK 1390
SEK 905 SEK 1065
SEK 1345 SEK 1585
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M O N T H LY M A G A Z I N E

An unbiased view on
global Holstein breeding

Charge my creditcard:
Card.nr.:

State / Postal Code

Exp. Date:

Tel/Fax

CVC nr.:

Country

Cardholder:

E-mail

Necessary to activate your digital subscription

+3.27
+2.59
+3.23
+1087

CALIBER nedärver super exteriör kombinerat med hög produktion, lätta kalvningar och är mycket säkert bedömnd.

PAYMENT

Town

• TYP
• JUVER
• BEN
• MJÖLK

MERRICK

Mogul x Man o Man x Shottle

• TYP
• JUVER
• BEN
• MJÖLK

+3.94
+3.55
+3.20
+1400

MERRICK är en genomtjur med
extremt bra exteriör och hög
produktion ifrån en säker kofamilj.

(the last 3 digits on
the back of your card)

Send me an invoice

Please send this form to: Holstein International • P.O. Box 80 • 9050 AB Stiens • The Netherlands • Or fax it to: 00 31 582 574 100
For any questions: info@holsteininternational.com • www.holsteininternational.com

TEL: 0515-31081 MOBIL: 0703-552249 EMAIL: INFO@HBGENETICS.COM www.hbgenetics.com

MaskinGruppen AB
Ängelholm - Falkenberg - Färjestaden - Eslöv

Efter Joskins succé med flytgödseltunnor i Sverige under 2013 har de
nu beslutat att börja serietillverka, så kallad WinPack, en Sverigeutrustad 16 m3 tunna till specialpris

Komfort2 16000TRS WinPack
- 16m3 Komfort2 galvad tunna m eget chassi
- 4-punktslyft och elstyrda ventiler (LS-styrda)
- 15.500 PNE155 Jurop Vakumpump
- Turbofillerpump i kranen för snabb fyllning
- Bladfjädrad boggi med 710/50R30,5 Vredensteinhjul
- Tvångsstyrande axel
- Vidvinkel PTO med brytbult
- Förberedd för Penditwist/Pendislide/Solodisk ramp
- Mittmonterad kran m droppbalja & tömning via kran
- Förberedd för hydraulisk omrörning i tank
Joskin är europas största tillverkare av gödseltunnor med två fabriker i Belgien, en
i Frankrike och en i Polen. Hög kvalitet till bra rätt pris med direktförsäljning från
fabrik till slutkund.

MaskinGruppen AB
Falkenberg 0346-71 54 00
Ängelholm 0431-41 56 00

www.MaskinGruppen.com

Färjestaden 0485-50 35 00
Eslöv 0413-55 44 60

Toyota från Hanover-Hill Lulu Familjen!

Västergård Lee Lynda EX-91. MMM till 1108

Bästa lactation 12 943kg, 4,5% fett, 3,4% protein
Toyota x VG-87 Minister x VG-88 Roy x EX-91 Lee x VG-86 Storm x VG-86 Stardust x
EX-93 Starbuck x EX-96 Triple Threat
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mer frihet
mer kontroll
mer mjölk
Det naturliga sättet att mjölka
Som alla våra lösningar till mjölkproducenten, har
nya Lely Astronaut A4 mjölkningsrobot också blivit
utvecklad från ruta ett: kon.

Du kan lita på roboten. Och oss: 24/7. Det är en Lely;
Det naturliga sättet att mjölka...

Mjölkroboten garanterar högsta möjliga mjölkkvalitet
och tack vare det unika användarprogramet kommer
du att ha fullständig kontroll på dina mjölkkor.

Live Life Lely!

www.thenaturalwayofmilking.com
innovators in agriculture
Lely Center Flarken

Lely Center Valdemarsvik

Lely Center Lidköping

Lely Center Kristianstad

Tel.: 0934-177 70

Tel.: 070-584 59 81

Tel.: 0510-269 00

Tel.: 044-12 21 50

Ekonomi
Marie Schön
0430 - 54 17 63
070 - 33 18 332

marie@ekonomihusetilaholm.se
www.ekonomihusetilaholm.se

Bo Ivarsson
0430 - 54 17 64
070 - 83 86 665

bo@ekonomihusetilaholm.se
www.ekonomihusetilaholm.se

Investerar din bank i Laholms
kommuns ungdomar?
Det gör vi!

NSÖNER!
STORSÄLJARE

GOLDWYN!

Gå in på vår nya hemsida och läs mer om våra tjurar och våra Immunity+ tjurar!

GENETICS FOR LIFE

Semex Sweden AB Norrgårda Station, 355 92 VÄXJÖ
Växel: 0470-733 760

info@semexsweden.com

www.semexsweden.com

Vi vet vad den här
kvinnan behöver!

- Och det ger vi både henne och hennes vänninor i stora delar av södra Sverige!
”I vår region finns besättningarna med de högsta avkastningarna i landet!
– Det är ingen slump?”

Jörgen Tagesson

Specialist på nöt & gris
Tel. 0430 - 162 31

Torgil Möller

Specialist på nöt, får & lamm
Tel. 0430 - 162 23

www.vallbergalantman.se

Marknadens tystaste
djurvagn

EN

STORSÄLJAR
MOVA djurtransportvagn finns i längderna 5/6,5/7,5/9 m
för 8/10/12/14 vuxna djur. Vagnen är bl. a. utrustad med
50 mm plank och 14 mm armerad gummimatta i botten.
Stora vägdäck, stänkskydd för djuren, praktiska fack på båda
sidor och högt placerade LED lampor med kraftigt skydd.
Patenterad lösning för höjning och sänkning av vagnen.

FamiljeFöretaget
med äkta
servicekänsla

Etebra Maskin & Vagn AB
Telefon 036-14 29 69, 0708-25 64 50
www.etebra.nu • etebra@telia.com

Vi tänker på innehållet,
gör du?
MAFA erbjuder ett komplett system för rationell
hantering och lagring av bulkvaror.
Du behöver inte åka långt för att hitta våra referenser.
Över 6000 MAFA-silor står på olika platser runt om i världen
och du ser dem varje dag!

LANTBRUK
Vi har ett komplett program
med silos, kvarnar, krossar,
vågar och blandare.
Dessa bygger vi ihop
till kompletta anläggningar
för beredning av foder, från
gårdsnivå till större
fabriksanläggningar.

välkommen att besöka oss!
Spikgatan 24, 302 44 Halmstad
Tel. 035-21 81 75
www.agrohill.se
Öppettider: måndag-fredag 7-17

För mer info, besök oss på;

www.mafa.se
Tel. 0431-44 52
60 • Fax 0431-41 15 01

Om det som inte får
hända ändå händer

V

ad händer i tanken när korna är sjuka,
och vad händer med ditt företags
ekonomi? En besättningssmitta kan
slå hårt mot din produktion. Försäkringen är
en viktig del i omsorgen om dina djur och ditt
företag. Tillägget Agria Mjölkavbrott skyddar
din mjölkintäkt om oturen skulle vara framme.

Komp
le
med A ttera
Mjölk gria
avbro
tt

!
Y
N

MJÖLKTAXI
✓ Större volym.
150l (190l max) 260l (290l max)

✓ Större hjul.
Bättre framkomlighet
✓ Förberett för trådlöst
doseringshandtag.

Ring 0775-88 88 88, gå in på agria.se eller

✓ LED-belysning.

kontakta Länsförsäkringar där du bor.

✓ Pastörisering.
✓ Automatisk rengöring.
✓ Större display.

Ersättning utan avdrag för självrisk
Skulle du förlora många djur inom
30 dagar har du möjlighet att få
ersättning utan avdrag för självrisk.

COLOQUICK

CALF TEL PRO II FLEXI

✓ Råmjölk på 15 minuter
- ifrån djupfryst till drickfärdigt.

✓ Hydda för 1-2 kalvar.

✓ Enkelt, snabbt, skonsamt.

✓ Hjul för enkel förflyttning.

✓ Hög hållbarhet. Material polyetylen.
✓ Praktisk strö- och ventilationslucka.
✓ Enkel att rengöra.

IGLO VERANDA
✓ Smidig och flexibel lösning
för upp till 14 kalvar.
✓ Stor-Iglo 15 m2.
✓ Rastgård 25 m2.
✓ Enkel utgödsling.

✓ Ingångsgrind.

agria.se, 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

✆

036-71 10 00

Dan Rudelöv 0708 - 60 40 28 • Anita Kufeldt 0738 -15 79 96 • www.gardsbyiglu.se

MilkWorks Gold


Pasteuriserer



Køler



Optør



varmer råmælken

Uden beskadigelse af antistofferne!
Universitets afprøvet

Walkease
—hurtige og nemme at lægge på!
Tager under 1 minut

Bedre for koen!

Kom (højst) 2 ml lim på skoen

Hold den mod kloven afslut med at presse HÅRDT

Praktisk Starterkit indeholder 10 sko, lim og tilbehør

Erri-Comfort A/S
Forhandlere anvises

Tel. +4597132382, mail info@erri-comfort.dk
Www.erri-comfort.dk

Lad koen lægge vægt på benet—
hele proceduren tager
ca. 1 minut

Vejlas
Djurtransporter med kvalité och omtanke
För både långa och korta distanser

Kontaktpersoner: Lars Svensson 0706893435, Tobias Andreasson 0708382582, Jens Svensson 0708955528

3 X Aftershock & 1 X Doorman Embryon

43B

Mor Carf Emeraude EX-91-NL
One of the best Goldwyn dtrs in Europe
Champion 2-Yr. Old National Show France, Le Mans & Noordeloos
Int. Champion Marienwaardt ’13, Int. Champion & Grand Champion Wintershow West-Brabant ’14
2.03 365d 12.624kgM 4.1% 515F 3.4% 425P
4.00 330d 15.317kgM 3.9% 598F 3.2% 482P
Säljare JK eder Holstein

Korsholm 7057
242 97 Hörby
Tele 0413-32160

Här
�nns vi!
vi!
Här finns

På väg 24 mellan Laholm och �å�tor� �nns 2 vägar österut
På väg 24 mellan Laholm och Våxtorp finns 2 vägar österut
mot Hishult följ någon av dom vägarna och ni kommer till Stäme!
mot Hishult följ någon av dom vägarna och ni kommer till Stäme!
Stäme
Stäme Holstein
Holstein
312
312 94
94 Laholm
Laholm
Pierre
Pierre 0763-07
076-307 99
99 96
96
Janne
Janne 070-625
070-625 89
89 70
70

koordinater
GPSGPS
koordinater
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N56°N24.294’
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