Nyhedsbrev september 2019
Kære kvægbruger

Nu er høsten i hus alle steder, og det er ”kun” majsen, der mangler. BREEDnCARE har også haft en god høst i
form af nye tyre til vores tyrekatalog.
Ranger ligger stadig godt på alle egenskaber, hvilket gør ham meget eftertragtet. Vi er glade for allerede at kunne
præsentere to af hans sønner, Delta Abundant P RF (Ranger x Fun P) og Willem´s Hoeve Woody (Ranger x
Jetset). Abundant P RF er en af de få pollede tyre, som kombinerer egenskaberne god ydelse, god holdbarhed
med top eksteriør (117). Woody, fra den kendte Rita-kofamilie, kombinerer høj mælkeproduktion med gode
procenter, som resulterer i 186 kg fedt og protein. Alt dette pakket ind i et godt eksteriør uden huller.
Yderligere tilbyder vi fire nye tyre;
Delta Janick (Jupiler x Bolt) giver stærke sunde køer, som er effektive og har en prima ydelse med høje procenter.
Newhouse Jayvano RF (Esperanto x Penley) døtre vil være mælkepræget og stærk, give meget mælk med høj
protein. Jayvano er top for hunlig frugtbarhed.
Delta Jens (Rush Hour x Reflector) en af de få Rush Hour sønner. Han vil give døtre med stærke
sundhedsegenskaber og prima eksteriør, uden huller, hvor især de fantastiske malkeorganer er i øjnefaldende.
Delta Jigger (Esperanto x Reflector) som flytter niveauet for alle egenskaber og pakker det hele ind i et top
eksteriør (117), med 117 for malkeorganer og 112 for lemmer.

Med 5. kalvs køer som denne, bliver høj livsydelse i din besætning en selvfølge

Peak Hotline (Hotrod x Mogul) er ikke ny, men kan nu findes i tyrekataloget ved de afprøvede TPI tyre med de
samme stærke tal, som han havde som InSire tyr. Vi glæder os til at se de første Hotline døtre på de danske
dyrskuer.
Selvfølgelig må vi ikke glemme at nævne den tyr, som stadig ligger øverst på den danske NTM liste, nemlig Delta
Builder P. Siden november 2018 har Builder P været i toppen af denne liste og fører nu med hele 3 point(NTM 42)
foran nr. 2. Dermed burde han være et naturligt valg, hvis du har NTM, som dit avlsmål.
Ikke kun Abundant P RF og Builder P men også Jopper P og Surrender PP er et bevis på, at et intensivt
avlsprogram for polledhed har båret frugt. Disse tyre kombinerer nemlig de ønskede egenskaber (ydelse, sundhed,
holdbarhed og eksteriør) på et højt niveau sammen med polledhed.
BREEDnCARE håber, at du i tyrekatologet finder de tyre, som passer til netop dine avlsmål.

Som noget nyt i vores plejesortiment (side 32) kan vi tilbyde BeddingCARE, som er et hygiejnisk desinficerende
pulver, til optimering af ydersundheden. Ligeledes introducerer vi BetterCARE Bolus. Et sortiment af boli, som du
kan bruge i din besætning til at styrke yversundhed, klovsundhed, reproduktion med mere.
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Vær opmærksom på, at det igen er muligt (fra 1. oktober til 3. december), at søge tilskud til udstyr til overvågning
af brunst, drøvtygning og sygdom. Ovalert systemet (side 35), med mange tilfredse brugere i Danmark, vil være det
oplagte valg. Vi står gerne til rådighed for en drøftelse af, hvorledes systemet kan sættes op hos dig. Du er
velkommen til at ringe til en af os.

