
LLOYD & DAPHNE HOLTERMAN

TIM STROBEL ~~ JORDAN MATTHEWS
W A T E R T O W N ,  W I S .   U S A

Vores avlsfilosofi:

Jagten på den “perfekte” Holstein-ko



2018



Fire partnere



Fakta om gården

 20 fuldtidsansatte

 1.800 acres  svarende til 720 hektar

 1.008 køer

 940 kvier

 Nogle kvier opstaldet på kviehotel

 400 hektar maskinstationsarbejde



Overordnet mål

1,7 liter mælk pr 1 kg tørstof TMR 

(total mixed ration) foder til køer



Kalve

Genetik

Mennesker

BygningerErnæring

Sundhed

Mælkeudbytte

Teknologi

mælk fra
1 kg DM



Avls filosofi

Økonomi kommer først

Wisconsin er en ostestat

GNM$ = mere indikator for profit end TPI

Wisconsin



Avls filosofi

Avl for en
afbalancet ko:
 Forbedre

kælvningsevne

 Forbedre frugtbarhed

 Reducer dyrlæge
omkostninger

 Forøg indholdet af
fedt og protein



Minimum Selektions kriterier

 900 GNM$ og højere

 70 lbs. fedt

 40 lbs. Protein

 7.5 PL (Productive Life) - Holdbarhed

 1.5 DPR (Daughter Pregnancy Rate) 



Tyre som anvendes nu

Romero

Chariot

Juice

Modesty

Frazzled

Rio

Hiline

Decker



Hvorfor ikke anvende TPI? 

For meget vægt
på type og 
størrelse

 Ikke nok vægt på
holdbarhed og 
livslængde



Genomics:  Anvendt siden 2009

Tidlig forudsigelse for forbedring: 

 DPR(frugtbarhed) & holdbarhed

 Mastitis modstand

 Mælkeproduktion

 100% genomisk tyre anvendes nu

 40% af alle fødte kvier testes



Fremtiden for Holstein koen

 Meget produktiv “koldt vejr” ko

 Mål:  3 Kg total indholdsstoffer/ko/dag
kombineret med fedt og protein

 Avlen mangler at  “fixe” kælvningsevne, 
reproduktion, fedt og protein%

Avl efter lette kælvninger

Avl efter lavere celletal

Avl efter holdbarhed



Fremtiden for Holstein koen

 Nødvendig at reducere størrelsen

Mål 730 Kg som udvokset (5 år)

Mål 145 cm udvokset (5 år)

 Behov for at forbedre mobiliteten

 Avl efter bedre lemmer

Avl efter færre fodproblemer

Middel klovhældning

En bred klov er bedst



Fremtidens Holstein ko

 I USA vinder Jersey meget frem

 Mindre indvejningsomkostninger (større indhold
af værdistoffer pr liter mælk)

 Fantatisk kælvningsevne

 Meget frugtbare

Vi prøver at avle sort og hvid
Jersey med dobbelt så høj ydelse



Krydsning

 Holstein x Jersey, kælvningsevne skulle
motivere til det

 Aldrig fundet en god 3. generations 
krydsning

 Samlet Kg F&P pr ko var mindre

 Sundere køer!  Bedre frugtbarhed!

 Hvis vi er bedre til at sortere Holstein – vil
Holstein være de bedste også i fremtiden



NM$ 

693

196

679 gns. alle kalve
661 2- års



Fedt

65

18



Protein

43

14



Produktivt liv  PL

7.0

1.4



Døtredrægtighedsrate DPR

2.1

0.3



Celletal SCS

3.0

2.8



Mælk

1211

419



Avlsværdital for malkeorganer

1.02

1.06



TPI

2449

1914





Rosy-LaneLLC Ramos 3333

98.000 liter livstid







RosyLane-LLC Frazzled 11270-ET



# 11270 

3.017 GTPI

 1.324 DWP

1.157 GNM$

 1.882 Mælk

99 Fedt

 72 Protein

238 Fodereffektivitet

2,7 Celletal

4,6 Reproduktion

 11,7 Holdbarhed

4,1 Overlevelse



Resumé

 Mere vægt på sundhedsegenskaberne vil give 
større afkast

 Avl efter mere funktionelle og produktive køer. Det
vil betyde at udskiftningsprocenten minimeres og 
dermed opnåes bedre økonomi

 Det er et puslespil i udvikling!


