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Dansk Kødkvæg og Viking Danmark har, som tidligere meddelt, besluttet at ændre individprøveperioden fra
og med 2010. Af den grund er det nødvendigt at stoppe udskrivningen af slutopgørelser i en periode.
Samtidigt ændres på det udtryk for kødareal som publiceres på slutopgørelsen. Ændringerne sker for tyre
indsat på Ålestrup efter 1. januar 2010.
For blandt andet at sænke omkostningerne forbundet med at afprøve kødkvægstyre på
individprøvestationen i Ålestrup, er det besluttet at forkorte individprøveperioden. Ændringen sker for tyre
indsat i forsøg på Ålestrup efter 1. januar 2010. Samtidig ændres angivelse af kødareal på slutopgørelsen.
Kortere afprøvningsperiode
Tidligere blev tyrene afprøvet, fra de var 8-13 måneder gamle. Dette er ændret, så tyrene nu afprøves, når
de er 7,5-12 måneder gamle. Tyrene vil fremover blive afprøvet ved en yngre alder og i en kortere periode!
De sidste tyre, som afprøves fra 8-13 måneder, afslutter individprøven først i juni 2010.
Ud over økonomiske årsager til at ændre afprøvningsperioden betyder ændringen også, at
afprøvningsperioden bedre afspejler de praktiske produktionsforhold. Desuden bliver belægningsgraden i
boksene lavere.
Ingen slutopgørelser fra juni til september
Ændring af prøveperioden gør, at kalvenes indsættelsesvægt, tilvækst i prøveperioden, ultralydsareal og
fodereffektivitet kan være på et andet niveau end tidligere. Indsættelsesvægten vil generelt blive lavere,
mens den gennemsnitlige daglige tilvækst for nogle racer, vil være højere, når tyrene er yngre ved
indsættelse.
For at kunne angive retvisende racegennemsnit på slutopgørelsen, samt for at kunne beregne stabile T-, Uog FEF-tal, som kan sammenlignes for tyre afprøvet før og efter ændringen i afprøvningsperiode, er det
nødvendigt at have en base af dyr, som er afprøvet under den nye afprøvningsperiode. Dette medfører, at
det er nødvendigt at stoppe udskrivningen af slutopgørelser i en periode. Da der afslutter et forholdsvist
beskedent antal tyre hen over sommeren, kan udskrivningen først genoptages i september 2010.
Vægtkorrigeret kødareal
For år tilbage gik man fra angivelse af et vægtkorrigeret kødareal på slutopgørelsen til at angive både et
ukorrigeret kødareal og scanningsvægten. Det har dog aldrig slået an og derfor skiftes tilbage igen. Tidligere
blev kødarealerne for alle racer korrigeret til 600 kg. Fremover vil forskellige racer blive korrigeret til
forskellige vægte jf. nedenstående tabel
Racer
Simmental, Blonde D’aquitaine, Charolais
Grauvieh, Gelbvieh, Angus, Hereford, Limousine
Saler, Korthorn, Galloway, Piemontese, BBK
Skotsk Højland
Dexter

Vægt
600
550
500
350
250

Offentliggørelsen af vægtkorrigeret kødareal starter også i september 2010.

