
Kystvejen 11, St. Anslet 
 6100 Haderslev 

                                                                                             Tlf: 86 88 63 75 Fax: 86 88 63 76 
                                                                                             e-mail: info@breedncare.dk 

                                                                                               www.breedncare.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære kvægbruger                      Haderslev, maj 2021 
 
 
Uforudsigeligt! For varmt, for tørt, for koldt, for vådt og med storm, tordenvejr, hagl og sne, foråret 
2021 har budt på hele skalaen. Hvor uforudsigeligheden er helt normalt for det danske forårsvejr, er 
det heldigvis ikke normalen for CRV’s tyre. Så når du gennemgår vores nye katalog, kan du være 
helt tryg ved, hvad du må forvente af det afkom du får, efter det brede udvalg af døtre afprøvede og 
genom testede CRV tyre. 
 
Tilbage i kataloget er den tidligere tyrefar Weelder Esperanto (Final x G-Force x Planet), hvis døtre 
(2.510) kendetegnes ved super holdbarhed (+733 dage), flad laktationskurve (persistens 113), gode 
malke organer og lemmer (begge 109), samt super klovsundhed (113). For de unikke avlsværdier 
Fodereffektivitet, CRV Sundhed og CRV Effektivitet scorer han hhv. 107, +6% og +15%. 
 
De mange døtre efter Hotline, G-Force, Magister, Ranger og Rodeo bekræfter gang på gang 
hvorfor disse tyre har så gode tal. Det forklarer, at deres ejere er så tilfredse med dem. Disse 
afprøvede tyre er stadigvæk meget populære og bør bruges.   
 
Ved InSire tyre (genom-testede) har vi, i NVI-programmet, tilføjet 6 tyre, med hver sine styrker og 
gode krops-egenskaber, til at lave de mest optimale kombinationer i din besætning.  
Koepon Cashback  (Deliver x Bandares x Rubicon) 
Delta Everton  (E-Profit x Jorben x Metallic) 
Midwolder Mansion  (Martin x Simba x Bookem) 
Koepon Optimizer  (Martin x Hotline x Rubicon) 
Delta Ridge   (Martin x Ranger x Jetset) 
Delta Xander  (Floris x Beatbox x Supershot) 
De har til fælles, at de har et plus for fedt- og protein-%, samt mange kg. mælk (nogen endda et stort 
plus og rigtig mange kg. mælk). Rigtig gode tal for holdbarhed, persistens, fodereffektivitet, 
yversundhed, hunlig frugtbarhed, ketose-modstand og ikke mindst klovsundhed, er ved at være en 
selvfølge for tyre i vort katalog. At disse 6 tyre også har gode tal for CRV Sundhed og CRV Effektivitet 
er derfor heller ikke overraskende. 
 
Fra CRV’s USA avlsprogram kan vi denne gang tilføje 2 helt unikke tyre. Det er Pursuit-sønnerne 
Progenesis Intricate (Pursuit x Achiever x Delta) og Peak Upswing (Pursuit x Duke x Rubicon) med 
begge PTAT 1.69 og hhv. TPI på 2,967 og 2,993. Upswing blev allerede i marts omtalt i Holstein 
International’s BULLetin og for nyligt på Dansk Holstein’s hjemmeside beskrevet som følgende: 
 
” Til jer der har lidt fokus på TPI, så kunne den amerikanske tyr Upswing (Pursuit x Duke) være en 
mulighed. Har en god profil, også for sundhedsegenskaberne. Når jeg specifikt nævner ham, så er 
det fordi det er sjældent vi har en tyr med et så højt TPI som på 2.993 til rådighed i Danmark.” 
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Ved Rødbroget Holstein har vi Delta Jim P (Adapter RF x Snow RF x Award RF) tilbage i kataloget. 
Han giver højtydende malkekøer med stærkt eksteriør (malke organer og lemmer 110, samt 113 i 
helhed). Oven i købet er 50% af hans kalve polled. 
 
Netop (men ikke kun) Polledhed gør vores 2 nye InSire rødbrogede tyre til blikfangere, både til 
rødbroget, som til sortbroget Holstein. 
Delta Launch PP (Jopper P RF x Handy P RF x Balisto) er nr.1 for NVI (361) og har meget mælk 
(+1.296 kg.) med rigtig høje procenter (+0,53%F og +0,27%P), god holdbarhed, persistens og 
fodereffektivitet. Dermed er hans CRV Effektivitet med +16% blandt de højeste. Launch PP giver 
100% pollede, mellemstore køer med god bredde, super lemmer og klovsundhed (109 og 108). 
Delta Louis P (Gywer RF x Handy P RF x Balisto) er en af de hel speciale rødbrogede tyre. Selvom 
man skal beskytte ham lidt for procenterne, er Louis P, med 3.123 kg mælk og 93 kg protein (81 kg 
protein på sortbroget base), også de sortbrogede tyre overlegen. Louis P giver malkekøer med en 
god krop og styrke og den høje ydelse går heller ikke på bekostning af sundhedsegenskaberne, 
holdbarhed, persistens og fodereffektivitet. CRV Effektiviteten er derfor på svimlende +19%. 
 
Ved Brown Swiss har vi kunnet tilføje 3 nye meget komplette tyre: 
Jo-Lane Dario Hampton  (Dario x Cadence x Vigor)  PPR 137 
Pine-Tree Sandstorm  (Silver x Biver x Double Dare) PPR 116 
Cozy Nook Carl Trek  (Lucky Carl x Payssli x Pronto) PPR 123 
 
Hvor vi ved forrige indekskørsel havde Manaus (GZW 133) med, som ny Fleckviehtyr, har vi nu 
tilføjet Makay (GZW 140; Malawi x Varta x Mint) og Wüstensohn (GZW 140; Worldcup x Raldi x 
Everest). Disse tyre ligger i toppen af de tyske hitlister og er eksempler på det absolut høje niveau 
af CRV’s Fleckvieh-program i Bayern og Tjekkiet. 
 
Denne gang ingen Jersey tyre i kataloget. Vi laver et særskilt katalog til racen, med tyre fra CRV’s 
Jersey-avlsprogrammer i Ny Zealand og USA. Også her er der nogle rigtig spændende tyre på vej! 
 
Uforudsigeligt? Hvordan sommeren 2021 vil blive, tør jeg ikke spå om. Jeg tør dog godt ønske, at vi 
får en god, stabil sommer, med mulighed for at få godt grovfoder i hus og at vi alle, hen ad vejen, 
kan komme tilbage til ’normalen’ igen. 
 
Med venlig hilsen, 
Arie Rombouts 
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