
Kom godt i gang med 
malkekvægskrydsning



Jacob
• 35 år
• Bor sammen med Frederikke
• Uddannet Agrarøkonom i 2007
• Driftsleder for 275 økologiske krydsningskøer i 5 år

• 2010: Købte den ene af to slægtsgårde

• Julen 2012: købte Blæsbjerg i fri handel



Historien efter køb af Blæsbjerg 

• 2012: Køber Blæsbjerg
- Stald fra 2009 med 430 årskøer og 6 robotter

• 2013: Købte højindeks RDM-besætning
• 2014: Starter maskinfællesskab med tidligere 

arbejdsgiver, i dag 1.000 ha – Drives fra Blæsbjerg 
• 2014: købte anden ejendom 3,5 km væk til alle 

drægtige kvier
• 2014 + 2015 udvider til 560 årskøer og 8 robotter
• 2015 bygger kalvestald, udvider køresiloer + ny 

gylletank 
• 4 fuldtidsansatte + 2 elever + 2 skoledrenge



Besætningen
• 560 årskøer 

RDM 20% 

Holstein 71% 

Krydsning 9% 

Ydelse 10.300 kg EKM

Fedt: 4,40%

Protein: 3,50%

X-Vik til kvierne, 55% kødkvæg ved køerne



Hvorfor krydsning?

• Gode erfaringer fra driftslederstilling på Tarpgaard
• Økonomi i at krydse = Fakta
• SUNDHED
• Fedt + protein
• Giver en anden spændende vinkel på avl



Meget nemmere at kende forskel på køerne



Hvad er målet?

• En sund besætning
- Stærke klove, bedre robotdyr
- Bedre reproduktion
- Færre omkostninger til dyrlæge/medicin
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Hvad er målet?

• Bedre mælkepris 
- Højere indhold af værdistof
- Lavere celletal
- Jersey?



Kg fedt/protein
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Insemineringsplan

• Lav strategien sammen med rådgiveren
• Følg insemineringsplanen
• HELT SIMPELT!

• Faderens afstamning i øremærket



Hvad er målet?

• Kombi-Kryds 
- Målrettet renavl på de bedste dyr <50 %
- Krydsning på gennemsnitspuljen
- Kødkvæg på de ringeste dyr

Ønsker NTM på krydsningsdyr!
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