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Denne måned er lig med mange nye avlsværdital fra en række lande, nemlig USA, Canada, Tyskland, 
Italien, Holland, Spanien, Italien og Frankrig blot for at nævne nogle af de vigtigste lande.   
 
For amerikanske ”fine schmeckere” så ser de altid med spænding frem mod når baseændringen 
gennemføres. Det sker hvert 5. år. Senest i 2015 og nu igen april 2020. Basen udgør derfor nu alle køer 
født i 2015.  Ved hver baseændring bliver det således meget synligt hvad den genetiske fremgang har 
været i den forgange periode. Den genetiske fremgang er fundet til at være 222 kg mælk, og 
henholdsvis 11 kg fedt og 8 kg protein. For egenskaberne type, yver og lemmer forventes den 
genetiske fremgang at have været respektive 0,76, 0,85 og 049. Tilsvarende ses en positiv udvikling for 
de bløde egenskaber som kælvningsegenskaberne, celletal osv.  
Det samlede avlsindeks TPI er ved samme lejlighed blevet justeret på en række områder. Således 
vægter fedt og protein nu lige, men der introduceres også et egentlig sundhedsindeks. Som et resultat 
af det ændrede TPI bliver vægtningen nu: produktion 46%, sundhed og frugtbarhed 28% og eksteriør 
26%. 
 
Udover USA er det kun Holland og England der har baseændring med fem års mellemrum. For alle 
øvrige sker det engang årligt i april, mens vi i Norden har vi en rullende base, hvor basen ændrer sig 
ved hver beregning. Sidste nævnte har den fordel at der altid sammenlignes i forhold til aktuelle 
forhold.   
 
Her og nu aktuelle tyre 
 
Nogle af de tyre som ligger godt til, OG som er tilgængelige netop nu i Danmark, er den amerikanske 
Helix og danskfødte Geyser. Førstnævnte står med et imponerede interbull NTM på + 39 baseret på en 
døtregruppebedømmelse. Han må være den bedste Silver søn i verden. Eneste skavank er 90 for 
mastitis, men ellers har han en flot profil. Helix udmærker sig også ved at være nummer et over for 
afkomstbedømte tyre i Tyskland med et RZG på 161, og ligger flot på diverse andre lister i Europa. Er 
resultat der er fuldt på højde med de bedste genomiske tyre. Den danskfødte tyr Geyser, som pt. 
ligger som nr. 2 i Italien, er den bedste pollede Hotspot søn i Tyskland med et RZG på 156. Han ligger 
ligeledes flot til i en række andre lande, så han er et af de bedste pollede tilbud netop, dog i skarp 
konkurrence med de to Hotspot sønner VH Harry P og Hilmar P der begge ligger med et NTM på + 37. 
Hilmar P er dog ret ung, så det varer nok lidt endnu inden sæd er til rådighed. Endelig bør vi også 
nævne VH Bernell. Med et NTM på + 33 som afkomsbedømt tyre med mere end 4.400 døtre i sit 
avlsværdital så er han en tyr du bør overveje hvis, du ikke allerede har anvendt ham. En god allround 
tyr, men som alle andre tyre har et par svagheder som du bør tage højde for, nemlig små patter og en 
tendens til dårlig malkbarhed, men ellers rigtig mange andre gode egenskaber. Husk der kommer 
ingen overraskelser når du anvender en afkomsbedømt tyr.  
 
Spændende tyre i Danmark  
 
På den aktuelle hitliste finder vi hele fire sønner med det NTM på + 40 eller mere. Builder P på fjerde 
pladsen har efterhånden lagt længe og meget stabilt på listen blandt de bedste, men overgås denne 
gang af tyrene VH Nader (Norland x VH Ramis) fra Vagn Kristensen med et imponerende NTM på + 44, 
tyske Skyboy (Skywalker x Imax) følger efter med et NTM på +43 og endelig VH Yngvar (Yoda x Dozer) 
med et NTM på + 42. VH Nadar er lige ung nok til at kunne være til rådighed, men har en spændende 



og lidt anderledes afstamning. Skyboy er ikke tilgængelige endnu i Danmark, men det forventes at 
komme ultimo april / primo maj. Generelt er afstamningen blandt de bedste tyre stor, endda rigtig 
stor. At kvægavl er international, kommer vældig godt til udtryk ved et kig på den aktuelle hitliste. For 
de 20 bedste tyre på NTM-hitliste er 30 % af tyrene født i Norden, resten kommer hovedsageligt fra 
Tyskland krydret med enkelte tyre fra Holland.  
 
Tyskland 
 
Den årlige baseændring betyder, at de ældre genomiske sortbrogede tyre er reduceret med 3,1 RZG 
enheder. Samme ændring for de rødbrogede er på 4,4 RZG enheder. Et niveau der ligner tidligere års 
udvikling.  
Listen toppes af den amerikanske tyr Captain (Charl x Sabre) med et RZG på 169. Da han ligger flot i 
andre lande, så bliver det nok svært at få fat i de store mængder. Nummer to på listen er Best Benz 
med RZG på 165. Ham har vi allerede brugt til enkelte skylninger i Danmark, men da han holder sine 
flotte avlsværdital er han fortsat aktuel den nærmeste fremtid. Efterfølgende på listen findes der en 
række tyre som enten stadig er meget unge eller som har diverse skavanker så man skal kigge sig for. 
Ret mange af de højst rangerede tyre har udfordringer, idet de har en kombination af avlsværdital der 
tenderer til at giver køer med opsvajet kryds, rette haser og korte patter. Alle tre egenskaber som 
netop de tyske kvægavlsforeninger er særlig opmærksomme på. Det er dejligt at se at VH Crown, efter 
baseændringen, stadig ligger på flotte 160.     
 

 
 
Holland 
 
De første hollandske analyser. i forbindelse med den 5 årige baseændring indikerer, at tyrene generelt 
vil reduceres med et NVI på 90 enheder. Den genetiske fremgang dækker over en fremgang på 310 kg 
mælk, 14 kg fedt og 12 kg protein. De samme tal for de rødbrogede tyre er 73 NVI enheder dækkende 
over 291 kg mælk, 11 kg fedt og 12 kg protein. For de bløde egenskaber er der også set en fin 
udvikling. For eksempel for en egenskab som holdbarhed er der sket en forbedring på 224 dage for de 
sortbrogede.  
Listen toppes af en ny tyr Delta Ribbon (Louxor x Jol) med et NVI på +336, skarpt efterfulgt af den 
tidligere nr. 1 Simax, en Imax søn med et NVI på + 333.  Vi kender pt. ikke hvordan Ribbon ligger på 
NTM, så vi må lige afvente og se denne tyr an inden vi ved om han kunne være aktuel for Danmark. 
Derefter kommer der to nye tyre: Delta Craftsman (Benz x Topgear) and Delta Nippon P (Hotspot P x 
VH Bernell). Sidstnævnte har rødder til Danmark, idet mormor kommer fra Tirsvad Holstein. Herefter 

VH Crown ligger med et RZG på 160 
stadig godt til i Tyskland.  



følger 3 kendte tyre fra Tyskland nemlig Best Benz, Bellboy og Crownmax. Generelt er der en god 
spredning i afstamningerne på den hollandske hit-liste, hvilket er meget positivt.  
 
USA 
 
Den første unge tyr i Amerika har overgået 3100 gTPI barrieren. Hans navn er Denovo Hercules og er 
en Heroic x Frazzled med ikke mindre end 3101 gTPI. Hercules efterfølges lige efter af Winstar Mendel 
P (Entity x Windfall), der scorer 3086 gTPI. Det er første gang vi finder en genetisk polled tyr på det 
niveau i USA, og med lidt anden afstamning. Hans pollede gen stammer længere tilbage fra Powerball. 
Han kunne komme til at blive en meget eftertragtet tyr, men nok desværre sikkert også med en del 
begrænsninger , da det er ABS som ejer tyren. På de to efterfølgende pladser som nr. 3 og 4 finde vi to 
Denovo tyre, nemlig Remedy (Royal x Medley) og Huntsville (Heroic x Duke).  
Den højst scorede tyr der er mere end et år gammel er Genosource Captain (Charl x Saber) med 3059 
gTPI, efterfulgt af Sandy-Valley R Conway (Renegade x Cotton), Bomaz Top Dog (Rom x Outsiders) og 
Peak AltaZazzle (Marius x AltaTopshot). Tiden må vise hvor mange af disse tyre nogensinde kommer til 
rådighed i Europa.  
Helix topper listen i USA over afkomsprøvede tyre med imponerende 2997 TPI. Det er blot omkring 
100 point lavere end nogle af de bedste genomiske tyre, så det fortæller virkelig noget om hvilken 
præstation det er. Andre afkomsbedømte tyre som vi kender til i Danmark, er Duke som ligger på 7. 
pladsen. I Danmark udmærker han sig med høj ydelse og kropsstærke køer, men hans sundheds-
egenskaber kunne være bedre, hvorfor han blot har et NTM på + 16. Som et lille kuriosum finder vi 
længere ned på listen på en 16. plads den italienske tyr Sound System med et TPI på 2786. En tyr som 
også er anvendt i et vist omfang i Danmark. Hans Interbull NTM er + 30.  
 

 
 
Canada  
 
Et kig ned over listen af de bedste genomisk testede tyre viser, at S-S-I PR Renegade med 11 sønner ud 
af de 20 bedste er den mest dominerende far. Renegade selv er placeret som nr. 14. En tyr som 
Progenesis Positive er også godt repræsenteret med flere sønner. Listen toppes af Siemers Renegade 
Rozline med et LPI på 3832. Han er eneste tyr der har rundet den magiske grænse 4000 for Pro$. 
Nummer to på listen er Progenesis Manhattan LPI på 3764. Som det er tilfældet med de amerikanske 
tyre, så er det vanskeligt nuværende tidspunkt at sige hvilke af dissetyre som bliver tilgængelige for 
det europæiske marked. Det afhænger også i hvor høj grad af, hvor mange af tyrene vil få omregnet et 

Amerikanske Helix gør det rigtig godt 
flere steder om i verden. I Danmark 
har han et NTM på + 39. Og bemærk 
det er vel og mærke som en 
afkomsbedømt tyr.  



indeks til europæiske forhold. Kun derved vil vi være i stand til at bedre vurdere hvilke der kan have 
vores interesse. På listen over afkomsprøvede tyre finder vi Peak Almarlon på første pladsen med et 
LPI på 3547 efterfulgt lige af Rubicon. Et lille kig bag afstamningerne på de afkomsbedømte tyre viser 
at tyre som Supershot, Mogul og Silver gør det godt i Canada. Supershot, som den bedste med flest 
sønner, 9 i alt, hvoraf 7 af dem ligger i top-100 LPI tyre.   
 
Rødbrogede tyre 
 
Listen i Tyskland toppes af en meget ung Gywer søn, Grando Red med et RZG på 165, så sæden er nok 
ikke til rådighed før hen over sommeren, men bemærk også denne søn har nogle kropsmæssige 
skavanker. Solitair P (Salvatore x Balisto) ligger stadig lunt til i svinget som en sikker to’er med et RZG 
på 163. De første kalve er født, men mon ikke der stadig vil være interesse for denne tyr et stykke tid 
endnu. Hans danske NTM er + 25. De første Spark Red sønner begynder at røre på sig, men da det er 
en Salvatore søn, så skal der gerne lidt andet på banen. Her kunne Mannish (Manana Red x Mega 
Watt) være en tyr som bør følges nærmere. Tyrens RZG på 154 kunne være højere, men han skulle 
give gode malkeorganer. Pt. er det svært at finde mange rødbrogede tyre der ligger højt nok. Derfor vil 
vi nok også se en del rødbrogede avlere som vil skele til sortbrogede tyre som er RC. Her kunne Goliat 
(Gywer x Gatedancer) med et RZG på 159 være en mulighed. Tyren er stadig meget ung, så vi må nok 
væbne os med lidt tålmodighed inden vi kan få sæd efter denne tyr.  
I Holland toppes listen af tre Jacuzzi Red sønner efterfulgt at Jacuzzi selv. Desværre har ingen af de tre 
tyre et RZG på den rigtige side af 150, hvilket betyder at de ikke er aktuelle som tyrefædre til det tyske 
marked.  De efterfølgende tyre er af vidt forskellige afstamninger og med enkelte polled tyre imellem.  


