
VÄLJ RÄTT AVELSTJUR

Kan ge 125 miljoner kr extra / år

till svenska dikoproducenter !?



- Avelsvärdering                      - Individprövning

- Topplistor                              - Avelsuppfödare

- Härstamningsbevis              - Gentester

- Exteriörbedömning

- Planerad korsningsavel

- Seminering

- Avelsuppfödare

Det finns många bra verktyg





Avelsvärden för svenska köttdjur
fvM       Beskriver kons genetiska förmåga att genom fostermiljön

påverka kalvarnas födelsevikt
fvD        Beskriver kalvens egen genetiska förmåga för födelsevikt
200M    Beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvens 

tillväxt fram till avvänjning
200D     Beskriver kalvens egen genetiska förmåga för tillväxt fram 

till avvänjning
365D     Beskriver kalvens egen genetiska tillväxtförmåga mellan

avvänjning och årsvägning
Ttot Beskriver kalvens egen genetiska tillväxtförmåga från

födsel till årsvägning

Medeltal 100, högre avelsvärde = högre vikt



Avelsvärden för svenska köttdjur

Klass    Beskriver djurets genetiska förmåga för formklass vid slakt

Fett      Beskriver djurets genetiska förmåga för fettgrupp vid slakt

Slkttv Beskriver djurets genetiska förmåga för slaktkroppstillväxt

från födsel till slakt

lkM Beskriver kons genetiska förmåga att kalva lätt, 

kombination av vikt och förlopp

lkD Beskriver kalvens genetiska förmåga att födas lätt,

kombination av vikt och förlopp



MIX Modersindex, sammanvägning av lkM och 200M

PIX Produktionsindex, sammanvägning av klass, fett 

och slktv

FIX      Födelsindex, samma som lkD

AIX     Avelsindex, Sammanvägning av egenskaper som ingår 

i MIX, PIX och FIX

Glöm inte att beakta avelsvärdenas säkerhet

Avelsindex för svenska köttdjur



Rasvis viktning i %, av egenskaperna ingående i 

delindex och Avelsindex

ANGUS CHAROLAIS HEREFORD LIMOUSIN SIMMENTAL

Lkm 12 4 26 10 17

M 200 14 13 19 20 8

MIX 26 17 45 30 25

Slakttillväxt 25 31 20 25 25

Formklass 12 13 10 10 21

Fettgrupp 6 4 5 10 4

PIX 43 48 35 45 50

Lkd 31 35 20 25 25

FIX 31 35 20 25 25



Avelstjurens betäckningskapacitet är 

viktig för ekonomin

Faktorer som påverkar avelstjurarnas 
betäckningsresultat ;

- Könsdrift

- Testiklar

- Spermakvalitet

- Spänst, rörelser och kondition

- Ålder 

- Storlek





Avelstjurens betäckningskapacitet är 

viktig för ekonomin

Varje omlöpning kostar 21 d x 1,25 kg x 25 kr = 656 kr

Grupp med 20 hondjur ;

10 % omlöpningar kostar 1 443 kr

20 % omlöpningar kostar 3 149 kr

30 % omlöpningar kostar 5 117 kr

40 % omlöpningar kostar 7 347 kr

50 % omlöpningar kostar 9 840 kr

60 % omlöpningar kostar 12 595 kr

Dessutom riskerar kon att kalva senare även 

nästkommande år



Besättningsstorleken styr stamtjursvalen

Mindre besättning, upp till 25 

betäckningar  

Alt 1.  Allroundtjur, bra Mix, Pix och Fix

Alt 2.  1 tjur med riktigt bra Mix och Pix till 

korna + 1 tjur med riktigt bra Fix till 

kvigorna, ( samäg och sambeta gärna 

med kollega )



Besättningsstorleken styr stamtjursvalen

Medelstor besättning med 2 stamtjurar

1 tjur av måttlig storlek med bra Mix och 

Fix, gärna också med högre fettgrupp, 

används till kvigorna och de bästa 

rekryteringsmödrarna

1 tjur, tung köttras, med mycket bra Pix, 

samtliga avkommor slaktas



Besättningsstorleken styr stamtjursvalen

Större besättning med 3-5 stamtjurar 

1 tjur med riktigt bra Fix till kvigor, behöver 

döttrar rekryteras ska även Mix vara bra

1 tjur med riktigt bra Mix och plus för 

fettgrupp, de flesta döttrarna rekryteras

1-3 tjurar, tung köttras, med mycket bra 

Pix, samtliga avkommor slaktas





”Kvigtjuren” är nyckeln till bra kalvningsresultat

Lägsta Fix till kvigor 105

Många kvigbetäckningar : Fix lägst 110

Exempel : Bruksbesättning med 110 inkalvade

kvigor fick 2015 109 levande kalvar efter 4 tjurar 

med Fix 114-125

70-75 % av dikornas kalvar slaktas som ungdjur, 

ju fler av dessa kalvar som har ”Pix-fader” av 

tung köttras, ju bättre ekonomiskt utfall.



Utnyttja korsningseffekten

Korsningseffekt ( heterosiseffekt ) ger 

moderdjur med ;

- Effektivare foderomvandling

- Lättare kalvningar

- Bättre härdighet

- Bättre hållbarhet ( 1 kalv extra/ko )

- Bättre mjölkanlag



Utnyttja korsningseffekten

Korsningseffekt ger kalvar med ;

- Bättre vitalitet – högre överlevandetal

- Effektivare foderomvandling

- Bättre tillväxt

= Bäst ekonomi



Utnyttja korsningseffekten

Korsningseffekten blir större ju mer ”olik” 

fader- och moderras

Ingen betesmark är för extensiv för att 

använda tung köttrastjur på moderdjur av 

lätt köttras !!

Korsningseffekten för tillväxt, Lätt ras x 

Tung ras beräknas vara 4-5 % över 

föräldrarnas medeltal



Hur blev det 125 mkr extra / år ?

5 000 fler avvanda kalvar  =  30,6 mkr

Genom;

- förbättrad fertilitet

- lättare kalvningar och färre dödfödslar

- förbättrad härdighet



Hur blev det 125 mkr extra / år ?

10 kg högre avvänjningsvikt  = 45 mkr

Genom ;

- förbättrade modersegenskaper

- förbättrade tillväxtanlag

- optimering av korsningseffekt





Hur blev det 100 mkr extra / år

Högre kalvvärde 0,50 kr / kg  =  25,3 mkr

Genom ;

- Förbättrad slaktkroppstillväxt

- Förbättrad fodereffektivitet

- Bättre korsningskombinationer



Hur blev det 125 mkr extra / år ?

5 000 fler avvanda kalvar                    30 mkr

10 kg högre avvänjningsvikt/kalv      45 mkr

Attraktivare kalvar                                50 mkr

125 mkr

En bra avelstjur är aldrig för dyr !

Han betalar sig !



Stor spridning av utfall med korrigerad 

vikt om vägningsålder skiljer mycket

Exempel på utfall av korrigerad vikt vid samma tillväxter

Nr Född Vägd Vikt Tillväxt K 200 Vägd Vikt Tillväxt K 365
1 28-dec 08-sep380 kg 1300 g 310 kg 09-feb 688 kg 2000 g 602 kg

2 10-apr 22-sep265 kg 1300 g 310 kg 23-feb 573 kg 2000 g  665 kg

Det går inte att jämföra korr. vikter mellan olika

uppfödningsintensiteter eller besättningar 








