
Kødracetyre til 
malkeracekrydsning 

v/avlskonsulent Jørgen Skov Nielsen



Viking tilbyder velafprøvede tyre

Vikings målsætning er at tilbyde velafprøvede 
tyre - med gode avlsværdital:
• Fødselsegenskaber     kødracetyre på malkekøer:

• Livskraft (procent dødfødte)
• Fødselsforløb (let eller vanskelig kælvning)

• Kødproduktionsegenskaber
• Tilvækst
• Slagteform

• Fodereffektivitet
• (Gælder for danske tyre)



Vi bruger færre budget- og ungtyre
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Flere afprøvede tyre og færre ungtyre

Målet er 10 – 20 procent ungtyresæd:
• Sæd fra danske individafprøvede tyre
• Sæd fra udvalgte udenlandske tyre

Pris for sæden afhænger af kvalitet:
• Ungtyre og budgettyre…………… 48 kr. 
• Middelgod, afprøvet tyr ………… 75 kr.
• Afprøvet tyr, over middel ……… 90 kr. 
• Toptyr, også til renavl …………… 119 kr.

Ungtyr



Valg af tyr og/eller race

VikingDanmark tilbyder sæd af Angus, Blonde, 
Blåkvæg, Charolais, Hereford, Limousine og 
Simmental 

Tyrene kan sammenlignes på tværs af racer ved 
hjælp af krydsningsindekset
Det er vigtigt, at vælge tyr –

fremfor, at vælge race…



Tyrene er udvalgt til krydsningsbrug

Kødtyrene til krydsningsproduktion er udvalgt 
efter andre kriterier, end tyre til kødracernes 
renavl: 
• Fødselsegenskaber på malkekøer
• Vækstegenskaber
• Slagteform
• Fodereffektivitet

Ingen vægt på maternelle 
egenskaber, f. eks. kælvningsevne



Individafprøvning af kødkvægstyre

Udvalgte tyrekalve på 7½ mdr. 
starter individafprøvning:
• Fodereffektivitet

• (FE pr. kg. tilvækst på avlsstationen)
• Tilvækst 

• (gram daglig tilvækst på avlsstationen)
• Slagteform 

• (ultralydsscanning af den lange 
rygmuskel)

De tyre, der har den bedste afprøvning 
for produktionsegenskaber godkendes 
til sædproduktion og ungtyreafprøvning



Ungtyreafprøvning af kødkvægstyre 

1.000 doser sæd af hver ungtyr udleveres
• Sæden anvendes hurtigst muligt
• Anvendelse af sæd af ungtyren stoppes 
• Krydsningsafkom fødes
• Beregning af krydsningsindeks for fødselsegenskaber 

Tyre med gode krydsningsindekser for fødsel kan 
godkendes, og udlevering af sæd kan genoptages

Senere kommer krydsningsindeks for tyrens 
slagteegenskaber; det giver øget sikkerhed på 
tyrens avlsværdital for kødproduktion



Danske tyre suppleres med import

Blåkvæg fra Storbritannien
• Import af sæd af britiske ungtyre, udvalgt til det britiske 

krydsningsprogram
• Der anvendes 1.000 doser pr. tyr til dansk afprøvning
• Afprøvning følger samme retningslinjer som danske tyre

Charolais fra Frankrig
• Import af sæd af franske afprøvede tyre, som er godkendt 

i det franske krydsningsprogram
• Der anvendes 1.000 doser pr. tyr til dansk afprøvning
• Afprøvning følger samme retningslinjer som danske tyre



Dobbelt afprøvning

Udenlandske tyre gennemgår en dobbelt afprøvning 
for at sikre afprøvede tyre med danske avlsværdital 
med så høj sikkerhed på som muligt



Konklusion

Kvaliteten af den anvendte kødracesæd til 
krydsning er markant forbedret siden 2015
• Mindre ungtyresæd 
• Færre doser sæd af ikke afprøvede og ukendte tyre
• Færre problemer    bedre økonomi

Avlsprogrammet er optimeret
• Ungtyrene er udvalgt specielt til krydsningsproduktion
• Tyre med høje krydsningsindekser anvendes som 

tyrefædre
• Krydsningsindekserene anvendes mere målrettet
• Større avlsfremgang bedre økonomi



Viking – kødtyre til malkekøer…

… udvalgt til formålet
… afprøvet og godkendt i Danmark

= bedre bundlinje
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