
”Jeg har altid haft en ide om, at tyre skal 
være afprøvet med døtre i det samme 
miljø, som jeg har i min stald. Jeg vidste 

fra starten, at det skulle være løsdrift, og i USA 
har de haft løsdriftsstalde med køer i store 
flokke i mange år. Derfor søgte jeg efter en god 
samarbejdspartner med amerikansk genetik. 
Valget faldt på Dansk ABS og Robert Bruinsma, 
og det samarbejde har nu fungeret i 20 år”, ind-
leder Cees Hilhorst.  

STORE ÅBNE KØER MED KAPACI-
TET OG GODE MALKEORGANER
”En løsdriftsko efter mit ønske er passende 
stor med styrke, åbenhed, gode malkeorga-
ner og stærke lemmer. Selvfølgelig skal køerne 
også have høj ydelse, god sundhed og 
reproduktion, men kropstyrke og holdbare 
malkeorganer er alfa og omega for en mal-
keko”, understreger Cees Hilhorst.

Cees og Arieke Hilhorst, Sommersted har på 20 år vokset fra 55 til 500 Holstein køer 

med Dansk ABS som partner. I de seneste fem år er avlsarbejdet i besætningen 

yderligere optimeret ved hjælp af det unikke GMS avlsprogram fra ABS. Resultatet er 

ensartede køer med mere styrke, malkepræg, super malkeorganer og god sundhed.

Fra 55 til 500 køer med Dansk ABS  

 AF AVLSRÅDGIVER POUL BECH SØRENSEN, DANSK ABS

Jens, Cees, Ilse og Arieke Hilhorst er særdeles tilfredse med deres 500 
malkende ABS Holstein-køer og 20 års partnerskab med Dansk ABS. 

Virkelyst Fransisco Francis
Fransisco x Gameday x Bolton
2.02 348d 11.856kgM 4.68%F  3.54%P

Udvalgte ABS-døtre i stalden med 
madrasser fra venstre; ydelse i kg EKM: 
ko 4950 (Silver x Gerard) 1. lak. 13.023, 

ko 4707 (Monterey x Gameday) 2. lak. 13.329, 
ko 4438 (Dorcy x Denethor) 2. lak. 14.144, 

ko 4647 (Silver x Fair) 2. lak. 13.195, 
ko 4534 (Gillespy x Dorcy) 2. lak. 13.551, 

ko 4136 (Brook x Fair) 3. lak. 14.897, 
ko 4664 (Monterey x Gameday) 2. lak. 11.921, 

ko 4658 (MVP x Gerard) 2. lak. 11.222, 
ko 4826 (Fransisco x O Snowman) 2. lak. 12.715 

og ko 4070 (Gameday x Bolton) 3. lak. 14.657.
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Fakta august 2021
• 510 Holstein årskøer 
• To løsdriftsstalde med madrasser og sand i båse
• Side-by-side malkestald 
• 100% ABS besætning 
• Ydelse 12.060 kg EKM 
• Avlsmål: Styrke, malkepræg, malkeorganer, ydelse og sundhed
• Ensartede køer med GMS avlsplan
• Fodring: græs- og majsensilage, kernemajs samt rapskager 

(60%) & sojaskrå (40%)

”Det gælder om at 
tænke langsigtet, 
vælge den rigtige 
samarbejdspart-
ner, fastlægge en 
klar strategi og 

følge den. Så kom-
mer resultaterne 

af sig selv”.
- CEES HILHORST

”Robert anbefalede tidligt SHOTTLE, mens 
sæden var let tilgængelig og til fornuftig 

pris. Det har vi aldrig fortrudt”
- CEES HILHORST
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SEXCEL TIL DE BEDSTE KØER
Hos Cees er strategien at anvende Sexcel sæd 
til de bedste køer og konventionel sæd til 
resten af køerne og til kvierne. De dårligste 
køer insemineres med Britisk Blå fra Genus ABS 
kødkvæg-programmet. Fodereffektivitet er 
også et vigtigt parameter og følges tæt. Ydel-
sen er pt. 35-36 kg EKM ved 2 x dgl. malkning. 
Slagtekøerne gøres færdige og sælges til aktu-
elt gode priser. Cees vil derfor hellere slagte en 
ældre ko med nogle problemer og sætte en ny 
kvie ind i besætningen.
 
SHOTTLE HAR GJORT DET FANTASTISK
En tyr som SHOTTLE har gjort det fantastisk 
med stor indflydelse i besætningen. ”Robert 
anbefalede tidligt SHOTTLE, mens sæden var 
let tilgængelig og til fornuftig pris. Det har vi 
aldrig fortrudt”, smiler Cees. Andre tyre som har 
givet stor fremgang fremhæver Cees BOLTON, 
GARISON, MATSON, SHOUT, ZELGARDIS, 
DENETHOR, SILVER, GOLDRUSH, FRANSISCO 
og senest ALLSTAR og LOTTERY der tegner 
lovende med middelstore køer med styrke og 
højt tilhæftede yvere. 

Aktuelt anvendes DREAMBIG, SHIMMER RC, 
CREAMER, HARVEST, BURNETT, ALLSTAR, BOLI-

VIA, HONOR og LOTTERY. Alle tyre der supplerer 
hinanden på bedste vis i forhold til afstamning 
og avlemåde. GMS anvender tyrene optimalt, 
så køerne bliver mere ensartede og holdbare. 
Senest har en BOLTON og en MATSON-datter 
rundet 100.000 kg EKM. SILVER-køerne er Cees 
også rigtig glade for; de er nemme at arbejde 
med, rolige, har høj ydelse, stærke malkeorga-
ner og bliver gamle i besætningen.

Frem til 2016 udvalgte Cees sammen med 
Robert, de tyre der passer bedst til avlsmå-
let - typisk 100 sæddoser af hver tyr. For seks 
år siden optimerede de avlsplanen ved hjælp 
avlsprogrammet GMS fra ABS. Først beregnes 
et gårdindeks efter Cees´avlsmål, og alle de 
aktuelle ABS-tyre rangeres så efter Cees-indeks. 
Hver 5-6 uge kårer Robert alle nykælvere og 
laver avlsplan i GMS med tyrene på planen. GMS 
tager også hensyn til afstamningen og indavl 
hele syv generationer tilbage samt laktations-
indeks og hvilke køer der evt. skal insemineres 
med Sexcel kviesæd eller kødkvæg.

PARTNERSKAB MED DANSK ABS
Partnerskabet med Robert og Dansk ABS har 
aldrig været til overvejelse. ”Vi er særdeles 
tilfredse med både service og genetik. Og 
efter 20 år har vi fået de køer, vi ønsker os. 
Det gælder om at tænke langsigtet, vælge 
den rigtige samarbejdspartner, lægge en klar 
strategi og følge den. Så kommer resultaterne 
af sig selv”, slutter Cees tilfreds. l


