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Alt avlsarbejde kræver, at der foretages registreringer. Og det er ligegyldigt, om der drives avl med
høns, geder, bier eller kødkvæg. Effektivt avlsarbejde kræver desuden mange gode og korrekte
registreringer. Her kan de fleste kødkvægsracer
godt forbedre indsatsen.

rent avlsmæssigt et kæmpe spild og resulterer i
mindre sikre avlsværdital og mindre dermed avlsfremgang. To særdeles vigtige parametre indenfor
kødkvæget er dyrenes vækst og dyrenes slagteform. Dette måles til dels af besætningen selv via
vejninger ved kalvenes 200- og 365-dages alderen,
og til dels via slagtedata fra slagterierne. Men for
at udnytte disse data i avlsarbejdet er det en nødvendighed at kunne identificere dyrenes afstamning, hvilket jo ikke er muligt på grund af de ikke
registrerede fædre.

Det kan faktisk siges ganske klart – jo flere registreringer, der foretages i besætningerne indenfor racen, jo større avlsfremgang pr. generation og
jo større økonomisk udbytte. Besætningsregistreringer er nemlig forudsætningen for at opnå avlsfremgang. Og jo flere og jo bedre registreringer
der foretages – jo større avlsfremgang vil man se
pr. generation.

Man skal altid huske på, at avl er et meget stærkt
redskab. Hvis man som race tager de rigtige avlsmæssige beslutninger her nu, så er det permanent
genetisk fremgang fra generation til generation.
Så derfor kære besætningsejer, hjælp dit
raceudvalg og dine kolleger godt på vej – registrer
alt, som registres kan i din besætning. Afstamning,
fødsler, kælvninger, vægte og eksteriør.

Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg
Registreringer er krumtappen indenfor avlsarbejdet – bestil et Webdyr Plus abonnement i dag.

For at støtte dig og din races avlsfremgang, så
Det er langt fra alle besætninger, der registrerer
be-taler Dansk Kødkvæg i hele marts 2021 tilmeloptimalt. Der er dog stor forskel mellem de
dingsgebyret for nye abonnementer af Webdyr
enkelte racer, men f.eks. har mellem 30 og 75 % af
Plus (værdi 300 kr.).
de kalve, der fødes, ikke registreret en far. Det er
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WEBDYR PLUS – Brug dine indberetninger aktivt
Webdyr Plus er for dig, som ønsker at kunne registrere mere end de lovpligtige registreringer samt se udskrifter for besætningen og dens nøgletal.
Registrering af løbning og inseminering giver straks
kalven en far
Når du registrerer løbning eller inseminering forud for
en kælvning, giver det straks kalven en far, når du indberetter kælvningen.
Udskriv stamtavle på egen printer
Du kan herefter udskrive en stamtavle på kalven på
egen printer og se resultatet straks.

Registrering af løbninger, insemineringer og vejninger fremmer avlen
For at fremme avlen for netop din race er det vigtig, at du bidrager med registrering af løbninger, insemineringer og vejninger.
Det hjælper ikke kun dig og din besætning, men hele racen, at få så mange registreringer som muligt. Hermed opnås større sikkerhed på de beregnede avlsværdital, og samtidig giver det mulighed for udvælgelse af
de bedste avlsdyr indenfor racen samt i din besætning
Udskrifter på egen printer
Webdyr Plus indeholder samtidig en række udskrifter, som kan bruges til at få overblik over besætningen eller til hjælp ved udpegning af dyr i det daglige arbejde. Du kan selv printe alle udskrifter på egen printer.
På www.webdyr.dk kan du bestille Webdyr Plus, eller du kan ringe til SEGES Kundecenter på 7015 5015.

