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Forbedringer i DMS 
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Bedre overblik og styring af DIN strategi 
Uanede filtreringsmuligheder ifht. dyregrupper 

 



Insemineringsplan for HELE 
Driftsenheden 

Flere besætningsnumre kan håndteres i en 
insemineringsplan 
• Slut med problemer med flytning af dyr på tværs af 

besætninger 
• Ingen problem selvom der anvendes inseminør hos kvier 

og der insemineres selv hos køerne 
 



Tre tyreforslag til alle dyr 

Hundyr med markante mangler  
• fx ifht. malkeorganer generelt, malketid eller specifikt på 

bagpatteplacering 

Uden at sænke barren for krav til afkom 
• Dyr med opfyldningsforslag får en *markering 

 



Prioriterede egenskaber 

Den bedste tyr på NTM ikke altid den bedste tyr 
på hundyrniveau! 
• Prioriterede egenskaber påvirker SUM-beregningen ved 

tyrematch på ko-niveau 
• Dvs. prioriterede egenskaber genereres for at øge fokus 

på arbejdsvenlige kombinationer mellem ko og tyr 
• Prioriterede egenskaber i dag – ALLE hundyr! (baseret på 

afstamning + evt. G-test + evt. kåring) 

Mulighed for besætningstilpasset fokus på 
enkeltegenskaber 



14 dags opdateringer 

Tilpasset sædudleveringen hos inseminøren 
• Dvs. nye tyre på planen dagen efter det er udleveret hos 

inseminøren  

Fremover vil nye tyrefædre frigives imellem AV-
tal 
• Dvs. HI-forslag opdateres ifht. attraktive tyre hver 14. 

dag 

Ideelt ved avlsstrategier ifht. antal insemineringer 
• Fx ved X-Vik ved 1-2 ins. og budget/kød til omløbere 



Optimering af HI-forslag 

Tyrefædre tildeles med hensynstagen til 
prioriterede egenskaber 
Tyrefædre opdateres imellem AV-tal 
• Men KUN ifht. udleveret sæd hos inseminøren 

Tyrefædre frigives før end tidligere 
Effektiv brug af indkøbt sæd 
Tydelig markering af HI-dyr på insplan og 
generelt i DMS (det kommer i Bovisoft) 



Overblik over DIN strategi 



Overblik over DIN strategi 



Overblik over DIN strategi 



Uanede filtreringsmuligheder 
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