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Torp, Vånga

Ekologisk produktion, KRAV

Areal:
• Totalt 300 Ha
• 100 Ha spannmål
• 25 Ha höstraps
• 15 Ha vallfrö
• 160 Ha vall

Djur:
• Totalt 150 dikor + ungnötsproduktion
• 70 herefordkor avel
• 20 anguskor avel
• 60 black baldies

Säljer runt 25 avelstjurar/år+ hondjur



Vad är målen i dikalvsproduktionen?

– En slaktkropp som efterfrågas  och betalas med 
högsta möjliga pris

– Lägsta möjliga produktionskostnad

Avel + Management



Bruksbesättning 
– produktion av kalv för vidareuppfödning till slakt

• Genomtänkt kombination av raser i kor och kalvar

• Hög kvalitet på moderdjur o betäckningstjurar

- funktionella och hållbara

• Avelsmål – kilo avvand kalv/ko

• Kalvningstidpunkt – vår, höst



Korsningsavel – vilka fördelar finns?

• Utnyttja korsningseffekter (heterosis) på hondjur och 
avkomma

• Kombinera egenskaper från olika raser i både hondjur 
och avkomma



Korsningseffekt – ökad heterozygotigrad

ABAA



Korsningseffekter

Störst för: 
• reproduktionsegenskaper

• vitalitet 

• sjukdomsresistens



Korsningseffekten

Alltid störst i förstagångs korsningar,

d v s när ren ras korsas med annan ren ras     

Korsningseffekter nedärvs 

inte
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Krav på moderdjur: Krav på kalvfader:

• Hög tillväxtförmåga

• Stor köttansättning, god kroppsform

• Bra ben

• Ge kalvar som har lätt för att födas

• Bra temperament- lätthanterlig

Inte alltid samma ras = korsning ger nya möjligheter

• Lågt underhållsbehov av foder,
d v s god fettansättningsförmåga

• Lätt för att bli dräktig

• Lätt för att kalva

• God mjölkproduktion

• Bra temperament – lätthanterlig

• God hållbarhet - frisk



Black Baldies – hereford x angus



Korsas med tredje ras 



Ungtjur - slaktresultat




