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Kære kvægbruger 
 
Godt Nytår! 
Sikken et år 2020 har været! 
2021 bliver forhåbentlig et mere normalt år, hvor vi igen kan mødes, ude på staldgangen og på 
sommerens dyrskuer, og hvor vi igen kan gennemgå udfordringer angående yversundhed, samt 
avlen i din besætning. 
 
Den største nyhed ved december-kørslen, er en nyhed som vi har glædet os til at præsentere efter 
flere års forarbejde: nemlig indekset ’Feed Efficiency’ (Fodereffektivitet), som beregnes for CRV tyre. 
Fodereffektivitet skal ikke forveksles med indekset ’sparet foder til vedligeholdelse’ (SFV), hvor 
man risikerer at avle for smalle og lette ’1-laktations-køer’, da der er stor (negativ) sammenhæng 
mellem kropskapacitet og SFV.  
Derimod er indekset fodereffektivitet mere komplekst, hvor formålet er at producere mest muligt, så 
effektivt som muligt, dvs. højst muligt output ud af det, som koen indtager (input). 
Fodereffektivitet indgår som en vigtig faktor i indekset CRV Effektivitet (Inet + Fodereffektivitet + 
Holdbarhed, mm.).  
Med CRV Effektivitet stiler man efter køer med lang holdbarhed og høj fodereffektivitet igennem 
hele livet (1. – 5+ laktation). 
 

 
 Til venstre: de avancerede foderkasser, som vejer køernes individuelle foderoptagelse (testbesætning, 600 malkekøer). 

 
Som grundlag for CRV Fodereffektivitet ligger mange omfattende registreringer i testbesætninger 
på enkeltdyrsniveau, med daglige præcise målinger og vejning af både foder, vand, ydelse og 
koens vægt. Dét giver valide data til gavn for udregning af effektivitetsindekset.  
Igennem de mange registreringer viser det sig, at det kan være svært, nærmest umuligt, at udpege 
den mest effektive ko – set udefra. Det er derfor med glæde, at BREEDnCARE / CRV nu kan 
implementere indekset Fodereffektivitet i ’CRV Effektivitet’, som er et unikt værktøj i avlen om den 
mere effektive malkeko. 
 

http://www.breedncare.dk/


Samtidigt skal det understreges, at ligesom alle andre avlsindekser, er CRV Effektivitet et 

hjælpemiddel til at avle den ønskede besætning. Hvordan din besætning skal se ud i fremtiden, må 

altid være din beslutning. At avle efter et enkelt (samlet) avlsindeks, vil vi dog aldrig anbefale. 

 
Se evt. video-klip på hjemmesiden (W. Alders): https://breedncare.com/breed/crv-effektivitet.aspx 
 
Holstein NVI: 
Delta Endless RF (Jacuzzi x Finder x Commander): nr. 1 for NVI, med en ekstrem ydelse for fedt 
(+0,68% og 126kgF); Foder-effektivitet 112 og CRV Effektivitet +20%, godt allround eksteriør. 
Helbrødre Delta Tornado og Track (Skywalker x Esperanto x Amigo): meget mælk med godt 
protein, god krop og prima malke-organer (begge to høj for holdbarhed og CRV Effektivitet). 
Delta Recording PP (Hotspot P x Concert x Balisto): PP-tyr med >1.400 kg mælk og gode 
procenter (+0,19%P), prima malke-organer, dog bemærk brystbredde (97) og krydsbredde. 
De to halvbrødre Double W Ranger og Rodeo (hhv. Reflector og Regard x Snowfever x 
Sterngold), som viser at man med fordel kan bruge døtre afprøvede tyre! 
 
Holstein TPI: 
Pine Tree Halftime (Gamechanger x Achiever x Delta): TPI 2,901, allround stærkt eksteriør uden 
fejl (PTAT 1.49), procenter, CRV Effektivitet +15%. 
Peak Martini (Milktime x Frazzled x Montross): TPI 2,829, prima eksteriør med høje brede malke- 
organer og rigtig meget mælk. 
Og selvfølgelig Peak Hotline (Hotrod x Mogul x Man-O-Man): 2.435 døtre, TPI 2,743, og PTAT 
2.97. Need I say more? 
 
Rødbroget Holstein: 
Poppe Freestyle Red (Gywer x Born P x Silver): Høj ydelse, høj fodereffektivitet og prima 
eksteriør, høj NVI, samt i toppen i Tyskland (RZG 163). 
Delta Jabido Red (Malcolm RF x Wisent RF x Potter P): Høj ydelse med høje procenter og et 
robust eksteriør (aAa 516). 
Caudumer Lifesaver Red (Elixer x Rocky x Lawn Boy): Meget høje procenter i mælken og et 
super eksteriør (Helhed 113 og Malke-organer 115) og prima malke-organer. 
 
Per 1. november bød vi velkommen til André van Weerdenburg, som ny avlsrådgiver / kvæg-
konsulent i BC DK´s team.  
André har en baggrund som mælkeproducent og rådgiver, med megen erfaring indenfor kvægavl 
(både Holstein og Jersey). André´s område vil hovedsagelig være S/V Jylland og lidt Sjælland. 
Maia Saxgren bød vi per 1. januar velkommen tilbage fra barselsorlov. Hun fortsætter i sit tidligere 
område (S/V Jylland). 
 
Endnu en gang ønskes alle et godt 2021, både til familien og for bedriften. 
 
Med venlig hilsen 
Arie Rombouts 
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