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Växa Sveriges nyhetsbrev för dig som har avelsbesättning i KAP
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• 1skanovember
alla uppgifter finnas inne
för nästa avelsvärdering

foto Lena Widebeck

november 2017
• 15
publiceras nya avelsvärden

Kod 1 - om kalven
föds upp av modern
Se till att rapportera rätt kod vid
kalvning. Kalvens användningskod
ska vara 1 om kalven diar sin mor.
Kod 4 ska enbart användas om kalven föds upp av fostermor.
När kod 4 används påverkas beräkningen av korrigerad vikt.

Rapportera på
webben
Det finns möjlighet att rapportera
namn, vägningar, semineringar, betäckningar och mycket mer direkt
till KAP via Växa Sveriges hemsida.
Kalvningar - in- och utrapporteringar görs via Jordbruksverkets hemsida och CDB-internet.

Slaktresultat
för klass, vikt, fett, slaktålder och
slaktkroppstillväxt för olika köttoch mjölkraser hittar du i skriften
”Slaktresultat”. Skriv slaktresultat”
i sökrutan på www.vxa.se
Här kan man följa
trender de senaste
tio åren för olika
slaktkategorier
och raser.

Nya avelsvärden köttdjur och införda
ändringar
Årets andra nationella avelsvärdering för köttdjur av raserna Angus,
Blonde, Charolais, Hereford, Highland cattle, Limousin och Simmental har nu genomförts.
Vissa ändringar infördes i denna
avelsvärdering. Den ena ändringen
var att för rasen Limousin modifierades vikterna något i Produktionsindex (PIX) genom att höja vikten på
formklass. Detta i enlighet med rasföreningens önskemål. Ändringen
ger ett starkare samband mellan PIX
och formklass men ändringen medförde för de flesta djur liten ändring
både för PIX och Avelsindex.
Den andra ändring gäller samtliga
raser och handlar om hur man avelsvärderar kalvningssvårigheter.
Uppgifter som används är från två
olika klassningssystem för förlossningskoder då man tidigare använt
en 3-gradig skala och från 2012 gått
över till en 4-gradig skala. Ändringarna hänger samman med hur man
på bästa sätt använder dessa koder
och hur man lägger samman denna
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information för att få så rättvisande
och säkra avelsvärden som möjligt.
Införda ändringar är godkända av
Styrgrupp Köttavel. Ändringarna
innebär att de uppdaterade avelsvärdena kan ändras mer än vanligt,
det gäller framförallt avelsvärdena
för kalvningsförmåga.
KAP besättningarna kan se avelsvärden på alla sina djur i webbrapport
Avelsvärden på www.vxa.se under
Min Sida/KAP Besättningsanalys.
Dessutom finns topplistor och genetiska trender på Webbtjuren
(http://www.sweebv.info)
under
flikarna Köttdjur respektive Köttrastrender. Avelsvärden för semintjurar finns även på Viking Genetics
hemsida.
Läs mer om avelsvärderingen på
vår hemsida, skriv Avelsvärdering
köttras i sökrutan
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Tips

DNA-test för
hornlöshet

Mobil djurtavla

Har du hört talas om vår succé den
Mobila djurtavlan? Vi lanserade
den i mitten av januari och vet
att många redan har ”hittat” den,
om du inte redan gjort det, ta och
testa den!

Ha koll på dina djur i mobilen
genom den Mobila djurtavlan
Vem är mor till ett visst djur?
När ska en ko kalva?
Vilken tjur är hon seminerad/
betäckt med?
• Vilka avelsvärden har
avelstjuren?
Med Mobila Djurtavlan kan du lätt
plocka fram de här uppgifterna –
och mycket mer! Du kan följa varje
enskilt djur i besättningen via mobilen och se bland annat härstamning, vikter, tillväxter och avelsvärden. Via stamträdet kan du ta fram
härstamningen i flera generationer
bakåt.
För hondjuren kan du se betäcknings- och semineringsdatum och
använd tjur. Du kan se om de är dräk•
•
•

Sedan en tid tillbaka finns möjlighet att göra en DNA-test som avgör
om hornlösheten beror av homozygoti respektive heterozygoti. Det
vill säga om anlaget för hornlöshet
finns i enkel eller dubbel uppsättning. Detta är värdefull information
i det fall man vill kunna avgöra sannolikheten för hornlöshet hos avkommer.

49 kr/
månad
tighetsundersökta och hitta uppgifter om alla tidigare kalvningar och
vilka tjurar som är fäder till kalvarna.
För utgångna djur som slaktats
finns slaktdatum och klassificeringsresultat, slaktvikt, formklass
och fett.
Du har också möjlighet att lägga in
egna anteckningar om djuren.
Med Mobila djurtavlan kan du lätt
plocka fram uppgifter om djuren i
din besättning antingen du är hemma på gården eller på bortaplan.
Det är en mobilanpassad webbsida
och den fungerar via mobil, läsplatta eller dator.

Analys för detta erbjuds av Genoskan i Danmark, som efter analys
kan ge följande svar:
• PP (homozygot polled)
• Pp (heterozygot polled)
• pp (horn)
När en djurägare gjort en sådan
analys och vill registrera uppgiften
i KAP skickas en kopia av resultatet till Kokontrollen i Kalmar, som
sedan registrerar resultatet enligt
följande:
Hornstatus
Kod
Homozygot polled
A
DNA-testad
Heterozygot polled
B
DNA-testad
Horn
C
DNA testad

Mer information

om den mobila djurtavlan hittar du på www.vxa.se skriv Mobil Djurtavla i sökrutan. Där finns också en instruktion hur man lägger upp en genväg i mobilen
(då ser det ut som en app).

Tag hårprov på avelstjurar

foto Lisbeth Karlsson

Kom ihåg att alla avelstjurar som
betäcker i renrasiga besättningar
ska ha härstamningen kontrollerad
med hjälp av hårprov från tjuren
och båda föräldrarna.
Tag gärna hårprov från alla mödrar, märk proverna och stoppa i frysen. Bra att ha om man i efterhand
vill verifiera en tjur och modern är
slaktad.
Läs mer om DNA-typning och här- stamningsverfiering på Växa Sveriges hemsida
under Härstamningsverifiering-DNA-beställ

KAP fickkalender Gör jobbet lite enklare!
Låt KAPs lilla fickkalender bli din följeslagare och anteckna
alla viktiga händelser. Du beställer den utan kostnad av KAPansvarig.
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Förutom dessa nya koder finns de gamla koderna P, H, D, S som registreras av
djurägare kvar. De nya koderna redovisas sedan på Stamboks- och Härstamningsbevis.

Nyhetsbrevet för KAP
utgiven av Växa Sverige
Box 288, 751 05 Uppsala
Tel 010-471 00 00 www.vxa.se
Frågor om
registrera in- och utgångar, vikter,
betäckningar mm utskrifter av H-bevis,
avelsvärden och stambokföring
kokontroll@vxa.se, 010-471 09 00,
postadress: Box 814, 391 28 Kalmar
Kundsupport
It-frågor webb och KKPC
010-471 06 60, kundsupport@vxa.se
KAP-ansvarig
Kristina Remgård-Gredenvall
010-471 09 06, kristina.remgard@vxa.se

