Oppnå et bedre driftsresultat med

AVLSRÅDGIVNING
TINE Rådgivning har følgende tilbud:
• Oppsett av avlsplaner for renrasa kjøttfebesetninger med raser som det drives
nasjonal avl på (du må være medlem i Storfekjøttkontrollen).
• Oppsett av avlsplaner for krysningsbesetninger, med hovedformål om riktig bruk
av raser i forhold til mål for besetningen (du må være medlem i Storfekjøttkontrollen).
• Bruksdyrkrysning på mjølkebruket. Bruk av kjøttfeokser for optimalt resultat i
Geno sin avlsplan.
For mjølkebesetning med kjøttfe:
• Valg av rase og okse tilpasset enkeltdyr for optimal kjøttproduksjon.
• Valg av rase og dyremateriale til oppstart med ammeku i tillegg til mjølkeku.
Bevisst avlsopplegg
• God strategi for utvikling av besetning
• Riktig valg av okse med utgangspunkt i hva kalven skal bli. Livdyr eller slakt?
• Optimal bruk av tilgjengelige seminokser, SpermVital og kjønnsseparert semin
• Økt kunnskap om avl og besetningsstrategi
• Mulighet for å avle frem potensielle seminoksemødre og seminokser

Lønner det seg å bruke kjøttfesemin i bruksdyrkrysning?
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Tabell: Økonomisk beregning av slakteresultat Ung okse med tall hentet fra kukontrollen
på avkom etter seminokser som er født i 2010 til og med 2017.
TINE Rådgivning
Ta kontakt med din lokale avlsrådgiver for bestilling av avlsplan.
Timespris på rådgivning er 1060,Reisetid faktureres til 50% av timespris for tjenesten.
Les mer om avlsrådgivning og finn din rådgiver: https://www.tyr.no/avl/avlsradgiver/
Resultatet av et bevisst avlsopplegg er funksjonelle dyr med god helse og godt
eksteriør, samt en økonomisk gevinst med holdbare dyr og høy slakteverdi.
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Slaktevekt
Pris pr kg x slaktevekt
Pristillegg og innm.
tillegg x slaktevekt (4,-)
Kvalitetstillegg x
sl.vekt
Angusavtale x sl.vekt
Fettrekk pr kg xsl.vekt
Sum slakt
Differanse mot
NRF/NRF

NRF/NRF Angus/NRF Charolais/NRF Limousin/NRF
315 kg
310 kg
336 kg
325 kg
15 199,15 329,17 119,16 559,-

