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Haderslev, maj 2020
Kære kvægbruger

Efter to måneder, hvor Danmark mere eller mindre var gået i stå, åbnes der nu langsomt op igen. Vi
håber at du, dine nærmeste og dine medarbejdere er kommet godt igennem denne usædvanlige
periode. For os ved BREEDnCARE betyder det også, at vi skruer op for aktiviteterne igen. Vi vil nok
ikke kunne mødes på sommerens dyrskuer, men prøver på anden vis at være i kontakt med jer.
TV-Nyheder
Fodereffektivitet ved malkekvæg og avlsværdital for dette, har for nyligt været i tv-nyhederne,
præsenteret som en verdensnyhed. Så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at nogen prøvede
at gøre os til grin, da vi introducerede indekset Better Life Effektivitet, tilbage i 2013… Heldigvis
for os var der en uge før tv-udsendelsen en artikel i Landbrugsavisen’s KvægPlus, som netop kunne
fortælle om CRV’s intensive avlsarbejde, med fodereffektivitet igennem de sidste fem år. Heri blev
det også fremhævet at CRV’s investeringer i fodereffektivitets-forsøg, er større end for alle andre
kvægavlsselskaber i verden. Forsøgsbesætningerne er ikke forskningsstationer, men veldrevne,
kommercielle kvæggårde med 200 til 600 malkekøer. På vores hjemmeside kan du finde nogle links
om disse besætninger.
Målet med avlsværdital for fodereffektivitet er at finde de tyre, som giver malkekøer, der producerer
mest effektivt gennem hele deres liv (fra fødsel t/m 5. laktation), uden det går ud over deres sundhed.
Derfor er det vigtigt at understrege, at en lav foderoptagelse ikke er lig med en god fodereffektivitet!
Meget smalle, eller omvendt, meget tunge køer, er heller ikke lig med en god fodereffektivitet!
Samtidigt skal det understreges, at ligesom alle andre avlsværdital, er BL 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) avlsværdital, vil vi dog aldrig anbefale.

For at opnå netop dine avlsmål, har vi en bred vifte af tyre, der kan opfylde dine køers behov. Om
det er Holstein, Jersey, Brown Swiss eller Fleckvieh, døtre afprøvet, genomisk testet, NVI, TPI, aAa,
eller NTM, du går efter, kan du finde passende tyre i vores katalog. Finder du alligevel ikke det du
søger, spørg din repræsentant: via CRV’s mange avlsprogrammer (i Europa, New Zealand og USA),
har vi nemlig langt flere muligheder end kataloget kan rumme.
Nogle tyre vil jeg gerne fremhæve
Nye døtre afprøvet tyre:
Peak Hotline – 692 døtre, nr. 5 i TPI-top100 liste (2.840), super eksteriør (PTAT 2.89), topydelse.
Delta Magister – 1.259 døtre, mellemstore køer med prima malke organer og aAa 156.
Nye InSire tyre:
Lowlands Blessing – Effektiv (+11%), procenter (+0,26%F +0,23%P), mellemstor, prima lemmer.
Delta Lawrence – Effektivit (+17%), mellemstore køer, super malke organer, prima lemmer.
Delta Nippon P – International tyrefar, top for malke organer (113), NVI (325) og NTM (40).
Peak Bullrush – TPI 2.851 med PTAT 2.05, stærk allround.
Siemers DOC Hardy – en af de allerhøjeste USA tyre for eksteriør (PTAT 3.14).

Vores navn viser at vi er mere end ’kun’ et avlsfirma. Dette fremgår også af vores produkter i
kataloget. I den nærmeste fremtid kan du forvente at en af vores repræsentanter kontakter dig, for
at gennemgå de muligheder, vi kan tilbyde, såvel indenfor avl som vore plejeprodukter. Herved
overholder vi selvfølgelig til enhver tid myndighedernes regler/anbefalinger angående
Corona/Covid19.
Jeg håber, at I får en god sommer (selvom den bliver noget anderledes end den plejer), og at I får
noget godt græsensilage i hus og at der kommer lidt varme, for majsens skyld.

Pas godt på hinanden!
Med venlig hilsen
Arie Rombouts
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