Super resultater med
ABS Jersey
Familien Jørgensen, Sindal malker 75 døtre efter ABS Jersey-tyre. Dem er de yderst tilfredse
med for ABS-døtrene gav ved en sammenligning sidste år 3,16 kg EKM mere pr dag (2. lakt),
de har super malkeorganer og besætningens ydelse er stegt til 11.635 kg EKM (+856 kg).

I

2016 siden besluttede Anne Marie og Jens
Chr. Jørgensen, at anvende ABS Jersey-tyre.
”Vi er en traditionel DJ-besætning, men ville
gerne give ydelse og malkeorganer et løft. Vi
har tidligere anvendt lidt US-Jersey, som vi var
glade for. Valget faldt på ABS, da de har et stort
avlsprogram og gennem Dansk ABS tilbyder
avlsplanprogrammet GMS. I et år inseminerede
vi udelukkende med ABS Jersey-tyre, og herefter vendte vi tilbage til DJ/VJ. Det blev til ca. 120
kviekalve og sidste år malkede vi 75 1. og 2. kalvs
køer med en ABS-tyr som far. 59 af ABS-køerne
malker stadig i besætningen og yverne holder
virkelig godt”, fortæller parret, der sammen med
sønnen Erik selv passer besætningens 240 køer.

ABS-DØTRE: +3,16 KG EKM/DAG (2. LAKT.)
Sidste år kunne familien sammenligne de 75
malkende ABS-døtre med resten besætningen.
”Resultatet var over al forventning - og bedre end
vi havde håbet på”, indleder Anne Marie og Jens
Chr. Ydelsen steg sidste år til 11.075 kg EKM (+613
kg) over 12 måneder, og 48 kontrollerede 1. kalvs
ABS-døtre gav 32,46 kg EKM/dag mod 23 DJ døtres
30,03 kg (+2,43 kg EKM). Forskellen i 2. laktation
var endnu større: 21 ABS-døtre 39,44 kg EKM/dag
mod 34 DJ-døtre 36,28 kg (+3,16 kg EKM).
SUPER MALKEORGANER OG
UÆNDREDE PROCENTER
”Vi havde frygtet, at procenterne ville falde, men
det er ikke tilfældet. Tværtimod er niveauet øget
til 5,90% fedt og 4,20% protein. Celletal, sundhed
og reproduktion er også uændret. Til gengæld er
malkeorganerne klart bedre. Faktisk har der kun
været en enkelt ud af 75 med dårligt yver, samtidig med at ABS-køerne har lidt mere styrke og
malkepræg. Og så har de sådan et roligt temperament”, fremhæver Anne Marie.
ABS SEXCEL HUNSÆD TIL KVIER OG DE BEDSTE KØER
Med baggrund i de gode resultater anvender
familien Jørgensen nu 100% ABS Jersey-tyre.
Kvier og de bedste 20-30% køer insemineres
med SEXCEL hunsæd og de resterende køer med
Angus-toptyre fra ABS Beef-In-Sire programmet
afprøvet for lette kælvninger på malkekvæg.
På forsøgsbasis er der anvendt 50 ds af Murray
Grey-racen fra Australien. Familien afventer nu
en opgørelse over kælvningerne, inden de træffer beslutning, om de fortsætter med Angus eller
skifter til Murray Grey.
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”ABS-køerne virker
også mere ensartede,
hvilket muligvis skyldes,
at parringerne med
de 12 forskellige ABStyre er lavet i GMS
programmet, som
Dansk ABS anvender.
ABS Jersey fungerer
tilsyneladende rigtig
godt ved brug af GMS og
i kombination med DJ”,
- mener Jens Chr.
Brunstovervågningen kører helt traditionelt
uden brug af elektroniske systemer. Parret
bruger øjne, tjekker opspring, stående brunst,
slim, blod og tager notater. Repro-effektiviteten ved køerne er 0,23 og ved kvierne 0,37 med
24 mdr. kælvealder.
Tre egenskaber har høj prioritet i avlsmålet:
malkeorganer, ydelse og klove. ”Det mål lever
ABS-tyrene til fulde op til”, noterer parret ud fra
erfaringerne med de 75 ABS-køer. På spørgsmålet om de største ønsker for bedriften, svarer
Anne Marie og Jens Chr. samstemmende:
flere ABS-døtre!

Fra venstre mod højre: 2172 Cascade 12.360
(346d), 2147 Harris 10.572 (354d), 2177 Madrid
9.503 (304d), 2157 Chili 9.142 (310d), 2258 White
4.149 (136d), 2193 Harris 9.328 (305d), 2219 Merlot
9.192 (272d) og 2239 Volcano 7.122 (177d).
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240 Jersey-køer
Løsdrift med madrasser i båse
Side-by-side malkestald fra 2014
75 køer efter 12 ABS-tyre (08/20)
Aktuel ydelse: 11.635 kg EKM (+846 kg)
48 ABS-døtre 32,46 kg EKM/dag (1. lakt.)
- 23 DJ-døtre 30,03 kg (08/20)

• ABS-DØTRE 1. lakt: +2,43 KG EKM/dag! (08/20)
• 21 ABS-døtre 39,44 kg EKM/dag (2. lakt.)
- 34 DJ-døtre 36,28 kg (08/20)
• ABS-DØTRE 2. lakt: +3,16 KG EKM/dag! (08/20)
• Uændrede høje procenter 5,90 / 4,24
• Super malkeorganer
• Mere styrke og malkepræg
• Ensartede køer med GMS avlsplan

www.danskabs.dk
danskabs@gmail.com
T. 22 63 62 32

Jens Chr., Anne Marie og Erik Jørgensen, Sindal er yderst tilfredse med deres 75 ABS Jersey-køer.
Ydelsen steget til 11.635 kg EKM (+856 kg), og samtidig er der tydelig forbedring af malkeorganerne.

Fuldgyldigt medlem af
Avlsforeningen Dansk Holstein
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