
Grevelundsminde 



 85 årskøer  

 120 stk. kvieopdræt 

 Medhjælp: Far og bror 

 Driver 135 hektar – græs, majs, byg og hvede 

 Laver det vi kan selv– både i stald og mark. 

 Dog maskinstation til gylle og snitning 

 Køer i dybstrøelse, kvier i sengebåse 

 
 
 



 2 x malkning 

 13.100 kg. EKM leveret til mejeri 

 Celletal sidste 12 mdr. 105.000 

 60 kvier kælver ind om året 

 Sælger 50 køer til levebrug / år 

 10 til slagt 

 





 Har altid interesseret mig for avl 

 Spændende at skabe noget hvor heldet afgør 
resultatet 

 Testet siden det blev givet frit i 2008 

 2.300 kr./test i begyndelsen – kun få dyr! 

 Udvalgt på NTM og god funktionalitet  

 Fandt få gode emner 



 Finde de dyr der ikke har den forventede avlsprofil 

 Alle med forældre gennemsnit – ingen idé 

 Avle på de bedste 

 Ikke avle på dem vi ”troede” var gode 

 Lave bedre kombinationer ved tyrevalg 

 Dyr med fremgang på enkeltegenskaber på 50 
enheder i fht. en af forældrene 

 



 Tester alle hundyr – sidste 2 år 

 ET på 15 dyr i 2015 

 Kun ET på dyr der opfylder avlsmål 

 NTM 32-40 ET 

 NTM 28-32 alm. ins. 

 NTM <28 Recipienter 



D Skotte 

VH Osmus 

 
 Skotte, en af første testet 

 Osmus, bedste NTM 43 

 Skyllet 7 gange 

 Viking købt 3 tyre 

 3 kvier udvalgt til ET 

 Første kalve er født 

 8-10 enheder bedre end 
forældregennemsnittet 



 Odense x G-force 

 9 mdr. fra kælvning 

 45 kg. EKM/dag 

 Fedt % 5,29 

 Protein % 4,13 

 Helhed 86 

 





 Testen er ikke den endegyldige sandhed – men 
det bedste redskab vi har 

 Overvurdering ved de højest testede 

 Brug den sunde fornuft ved udvælgelse af dyr 

 Ham der sidder med testen, står også med dyret  

 



Tabel 1   
5% bedste kvier (128) testet i 2013 

År NTM 
2013 36,6 
2014 29,9 

Fald i kviens første leveår 6,7 
    

År NTM 
2014 29,9 
2015 25,1 

Fald i kviens andet leveår 4,8 
    

Tabel 2   
Gennemsnit alle kvier (2560) testet i 2013 

År NTM 
2013 20,3 
2014 16,3 

Fald i kviens første leveår 4 
    

År NTM 
2014 16,3 
2015 12,5 

Fald i kviens andet leveår 3,8 
    



 Tyre med 3.000 malkende døtre der får 
avlsværdital 20 enheder under forventet 

 20*75*3000 = 4,5 mio. /1.500 pr. dyr 

 Hvis man tester, er man selv med til at øge 
værdien af testen. 

 Større sikkerhed =  

 højere avlsfremgang 



 Mange kvier 

 Tidskrævende planlægning af ET 

 Mange kælvninger/indmalkninger 

 Mange dyre tomdage 

 Besværlig proces at sælge dyr til levebrug 

 



 Fortsat teste 

 Minimum af kvier 

 KSS på kvier 

 Kødkvæg på næsten alle køer 

 Ulempe: færre tyre til den fremtidige avl 

 Kvægavlsforeningernes udfordringer 



 Alle tester deres hundyr 

 KSS på kvier 

 Kødkvæg på køer 

 Specifikke ET besætninger 

 Større hjælp til at finde recipientbesætninger 

 Gulerod for ET arbejde 

 Flere midler til øget sikkerhed 
 



D Skotte 6. kalv 


	Dias nummer 1
	Fakta
	Fakta
	Avlsmål:�Holdbare køer med høj værdistofproduktion
	Baggrund for avlsarbejde
	Formålet med at teste
	Aktuelt
	Dias nummer 8
	Aktuel genetik
	Dias nummer 10
	Skepsis
	Overvurdering
	Større investering i sikkerhed ?
	Økonomien i ET
	Alternativ til ET
	Fremtidens avlsarbejde
	Tak for opmærksomheden

