
NY I VORES ‘BETTER LIFE’ INDEKSER:

FODEROPTAGELSE & KETOSE
CRV har integreret to nye avlsværdier som en del af ‘Better Life’ indekser. Foderoptagelse og 
Ketose værdier vil være til rådighed for landmænd over hele verden til at hjælpe dem med 
specifi kt at avle en e� ektiv besætning, som er nem at passe, med køer der forbliver sunde, 
efterhånden som de bliver ældre.

www.breedncare.dk
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‘BETTER LIFE’ INDEKSER FORNYET 
‘Better life Sundhed’ og ‘Better Life E� ektivitet’ 
indekser som de er i øjeblikket, inkluderer meget 
og giver mælkeproducenten et redskab til at avle en 
sundere og mere e� ektiv besætning. For at skabe 
det bedst mulige redskab til mælkeproducenten, har 
CRV udviklet to ny avlsværdier som bliver inkluderet 
i indekserne fra december 2014: Foderoptagelse og 
Ketose.

FODEROPTAGELSE
Foderoptagelse er vigtig for mælkeproducenter på 
grund af den økonomiske betydning og rådighed 
af fodermidler. At få dette inkluderet i ‘Better Life 
E� ektivitet’ indekset vil nu give producenter mulighed 
for et fuldstændigt overblik over, hvor god tyrens 
døtre omdanner foder til mælk.

Genomiske forudsigelser for foderoptagelse skønnes 
på grundlag af foderoptagelsesdata, som er blevet 
indsamlet fra cirka 3.000 køer i fl ere forskellige 
besætninger i Holland. Disse genomiske tal er 
kombineret med forudsigelser som for eksempel 
mælk, fedt og protein udbytte, samt kropsstørrelse, 
der resulterer i en avlsværdi for foder optagelse.

Avlsværdien for foderoptagelse er blevet udviklet 
på Wageningen University og Research Center af 
Professor Roel Veerkamp og hans team.

Foderoptagelse udtrykkes i kg tørstof, optaget 
om dagen og repræsenterer den gennemsnitlige 
optagelse af tørstof under de første tre laktationer. 
Da det drejer sig om at avle en besætning som 
er produktiv, holdbar og e� ektiv, er det vigtigt at 
undersøge alle disse egenskaber. Af denne grund, 
har CRV tilføjet foderoptagelse til ‘Better Life 
E� ektivitet’.

KETOSE
Ketose er en af de mest almindelige sygdomme 
i den første del af laktationen. I de første 60 dage 
efter kælvning, har malkekøer ofte et energi-
underskud som kan føre til metaboliske lidelser som 

for eksempel ketose. Ketose kan have en negativ 
indvirkning på mælkeproduktion og reproduktion 
som kan føre til økonomiske tab på grund af fl ere 
slagtninger og øgede udgifter til dyrlæge. 
Ketose avlsværdien er baseret på forholdet mellem 
fedt-og protein-procenter i mælken og på niveauet
af mælk acetone og beta-hydroxybutyrat, ifølge 
målinger, foretaget i Holland. Forsking har vist at 
disse egenskaber er gode indikatorer på ketose.

Omkring 12% af køer har ketose i de første 60 dage
af deres laktation. Arveligheden af ketose er 20%.
Ketose forekomsten har væsentlig genetisk variation, 
som gør det muligt at selektere for køer med mindre 
ketose.

Avlsværdien for ketose vil blive tilføjet til ‘Better
Life Sundhed’. Tilføjelse af Ketose til ‘Better life 
Sundhed’ vil gøre mælkeproducenter i stand til at 
avle køer  som er sunde og problemfrie.

AVLSVÆRDIER I PRAKSIS 
Fra december 2014, vil Foderoptagelse og 
Ketoseværdier blive o� entliggjort for alle CRV 
’s Holstein tyre og blive inkluderet i ‘Better Life’ 
Indekser. Nedenfor kan man se, hvordan nogle af 
CRV ‘s top tyre præsterer for de nye avlsværdier.

For ketose, angiver et højere tal en lavere forekomst af 

ketose med 100 som gennemsnittet. Den absolutte værdi 

af foderoptagelse alene fortæller ikke hele historien. Hvis 

den kombineres med andre egenskaber, som for eksempel 

mælkeproduktion, får man  en indikation af, hvor e� ektivt 

tyrens døtre omdanner foder til mælk.
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Tyr Ketose Foderoptagelse

DEBUTANT-RED 100 3.09

UBROX 103 1.69

DANNO 99 3.15

CRICKET 108 2.16

ROCKY 99 2.59

ATLANTIC 103 2.17
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