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EGTVED, 

Avlsstation for ki6dproduktion 

Egtvedin koeasema sijaitsee Egtvedin kunnassa n. kilo-

metrin päässä samannimisen kunnan keskuksesta. Asuk-

kaita tässä 32 400 hehtaarin sUuruisessa kunnassa on 

13 000. Matka junalla Kööpenhaminaan kestää neljä 

tuntia. Lähimmät rautatieasemat ovat Kolding ja 

Vejle, kumpikin parinkymmenen kilometrin etäisyydellä 

EgtvediStä. Lähin lentokenttä on Billundissa, jonne 

on matkaa 15 km. 

Rakennukset 

Koeasema on otettu käyttöön 1966. Rakennuksen pinta 

ala on 5 200 m2, josta eläinsuojien osuus (seitsemän 

osastoa) on n. 70 %. Aseman karanteeniosastossa on 

20 vasikkakarsinaa. Muille osastoille, tallit 1 - 6, 

voidaan sijoittaa 680 eläintä (LIITE 1). Parsipaikkoja 

on tällä hetkellä 600, näistä väkirehuautomaatilla 

varustettuja on 330 kappaletta. 

Rehukeskuksesta on suora yhteys kaikkiin kolmeen ra-

kennussiipeen. Toimisto- ja sosiaalitilat, samaten kuin 

pieni luentosali, sijaitsevat myös keskusosassa. 

Aseman henkilökunnalle on rakennettu neljä omakotitaloa 

sekä yksi asuntola, jossa vuosiharjoittelijoiden (4 kpl) 

huoneiden lisäksi on kaksi erillistä yksiötä vieraita 

varten. 



Henkilökunta 

Johtajan lisäksi on asemalla vakituisesti neljä henki-

löä, joista yksi vastaa karanteeni-  1. vastaanotto -

osastosta, yksi jälkeläisarvostelukokeisiin tulleista 

sonneista ja yksi yksilöarvosteltavista sonneista ja 

risteytyskokeista. Johtaja ja.hänen lähin miehensä 

huolehtivat "paperisodastan, ottavat vastaan vieraili-

joita, (joita kyllä riitti lähes joka päivälle) jne. 

Hallinto 

Egtvedin kakkosasemana toimii Aalestrup, Langagergaard 

on sen sijaan itsenäinen koeasema. Egtvedin ja Aalestrupin 

hallituksessa 3vat edustettuina seuraavat järjestöt: 

De samvirkende danske Landboforeninger 
Danske Husmandsforeninger 
De samvirkende danske Kvaegavlsforeninger 
Damexco, Danske Slagteriers K6deksport 
Dansk Eksport6r- og Udgrossistforening 
Oxeksport, Landbrugets Kvaeg- og K6dudvalg 

Lisäksi voivat.Statens HusdyrbrugsforsOg ja Slagteriernas 

Forskningsinstitut sekä Landsudvalget for Kvaeg lähettää 

kukin yhden asiantuntijan hallituksen kokouksiin. 

Hallinnollisen puolen hoitaa käytännössä sihteeristö, 

jonka sijoituspaikkana on Ko5dbranchen5 Faellesråd 

Kööpenhaminassa. Koe - ja tutkimustoiminnasta vastaa-

vat Statens Husdyrbrugsfors4 ja Slagteriernas Forsknings-

institut. 
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"Opdraetnings- og individprOveudvalget", jossa ovat 

edUstettuina: 

Statens Husdyrbrugsfors6g 	(2 jäsentä) 
De samvirkende danske Kvaegavlsforenihger (3 jäs.) 
Landsforeningen for RDM 	(1 jäs.) 
Avlsforeningen for SDM 	(1 jäs.) 
Danmarks Jerseyforeningen 	(1 jäs.) 
Avlsforeningen for DRK 	(1 jäs.) 

vastaa puolestaan maito- ja yhdistelmärotujen yksilö-

arvostelun suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta. 

Rahoitus 

Egtvedin ja Aalestrupin toiminnan rahoittavat Kvaegaf-

giftsfonden (rahasto saa 10 Kr jokaisen Tanskassa teu:- 

rastetun naudan teurastilistä) 	ja yksilöarvosteluun 

tulleiden eläinten omistajat (tietty hinta lisäkasvu-

kiloa kohden). 

Statens Husdyrbrugsforschg vastaa omalta osaltaan tutki-

mustoiminnasta ja tutkimusten julkaisemisesta. Tämä 

valtion kotieläintutkimuslaitos saa puolestaan myös varoja 

en. rahastolta, jonka "omistaa" KGSdbranchens Faellesråd, - 

Toiminta 

Yksilöarvostelu 

Tulo asemalle  

Yksilöarvosteluun voivat lähettää sonnivasikoita yhtä 

hyvin yksityiset kasvattajat'kuin rotujärjestöt ja 

naudanjalostusyhdistykset. Ehtona on, että vasikka täyt-

tää rotunsa kantakirjavaatimukset sekä että ko. naudan-

jalostusyhdistys kuuluu Tanskan naudanjalostusyhdistys.t,en 

liittoon (De samvirkende danske Kvaegavlsforeninger). 

Mikäli tarjolla on vasikoita ylimäärin, ovat jalostusx-

yhdistysten vasikat etusijalla. Eri rotujen ja yksilöi- 
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den kesken tapahtuvasta paikkajaosta määrää Landskon-

toret for Kvaeg, joka sijaitsee Århusissa. 

Asemalle hyväksytyn vasikan kasvattajalle lähetetään 

ohjeet (LIITTEET 2a, 2b ja 2c) niistä toimenpiteistä 

ja tutkimuksista, jotka on tehtävä ennen vasikan 

asemalle lähettämistä. 

Vasikan on oltava asemalle tullessaan vähintään 

14 päivän ikäinen. Se sijoitetaan alkuun karanteeni-

osastoon, jossa se joutuu olemaan niin kauan kunnes ter-

veystutkimusten tulokset on saatu (LIITTEET 2b ja 2c). 

Karanteeniaika on joka tapauksessa ainakin 14 päivää. 

Vasikan luovUttajalle, mikäli hän on yksityinen33enkilö, 

maksetaan vasikan jalostusarvoa kuvaava hinta 4c0 kr. 

tällä hetkellä). 

Hoito 

Koe alkaa eläimen täyttäessä 1.5 kuukautta. Kaikki va-

sikat nupoutetaan sähkösauvalla ennen kokeen alkua. 

Egtvedisså vasikat ovat koko kokeen ajan, 11 kuukauden 

ikään asti, yksittäiakarsinoissa, joista ne neljän 

kuukauden iästä lähtien lasketaan yhteistarhaan (20 30 

eläintä) jaloittelmaan päivittäin. 

Aalestrupiesa sonnit siirretään ryhmäkarsinoihin 

(6/karsina) 4 - 6 kuukauden iässä. Samaan ryhmään yri-

tetään saada mahdollisimman samankokoisia eläimiä. 

Näistä karsinoista on vapaa pääsy ulkoaitauksiin. 

Elektronikaulaimet takaavat yksilöllisen ruokinnan. 
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Ruokinta  

Rehut„ väkirehu ja sokerijuurikas annostellaan iän 

mukaan (LIITE 3a). Tällä tavoin varmistetaan, että 

todella hyvät rehunkäyttäjät erottuvat joukosta. 

Heinä on vapaasti tarjolla. Näin ollen taulukossa 

esiintyvät luvut ovat vain suuntaa-antavia. Päivittäin 

häkkeihin lisättävä heinä punnitaan osastokohtaisesti, 

joten "keskimääräinen kulutus" on tiedossa. 

Taulukko 1. Väkirehuseoksen koostumus. 

Seos h 	Seos 1 

Soijarauhe 	3.0 
Kalajagho 	2.0 
Heinä " 	5.0 	- 
Melassileike 	10.0 	10.0 
Kaura 	40.0 	45.0 
Ohra 	36.8 	41.8 
Liitu 	1.0 	1.0 
Dikalsiumfosfaatti 	1.0 	1.0 
Hivenaineseos • 	0.8 	0.8 
Vitamiiniprep. 	0.4 	0.4 

ry/kg 	0.890 	0.865 
g srv/kg 	108 	73 
" /ry 	119 	85 

Kuva 1.  Staldtavlen 

ritr:Jacob_Stensi9,6dding...__________ 
!Nr.1737 hat13-Z.19761115: samme 	 _ 

fi0F. 	 ko 108 T4111 	Ku1100 

r 	stk 	. 	y.tal : 

Z.W1
Stb.Z98q5.. 
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Täyamaitoa ja kur!.'ia juotetaan 83 päivän ikään asti, 

jonka jälkeen eläimet saavat yksinomaan kurria 209 

päivän ikään asti. Pitkän juoton ansiosta selvitään 

yhdellä vAkirehuseoksella. 

(Egtvedin asemalla ei ole ollenkaan omaa peltoa, vaan 

kaikki rehu ostetaan lähitiloilta.) 

Rahusta tehdään ravintoarvoanalyYsit kolmen kuukauden 

väliajoin (näytteitä kerätään joka kuukausi ja analy-

sointi tehdään kolmen kuukauden yhteisnäytteestä). 

Väkirehuseos (paikallinen tehdas sekoittaa , TAULUKKO 1) 

sisältää 110 g srv/kg ja 0.90 skand. ry/kg. Heinän 

vastaavat arvot ovat 60 g srv/kg ja 0.48 ry/kg ja 

sokerijuurikasleikkeen 70 g srv/kg ja 0.86 ry/kg. 

Suurimmat heilahtelut eri neljännesvuosien rehuana-

lyysituloksia vertailtaessa tavataan heinän kohdalla. 

Punnitukset  

Sonnien kasvua seurataan 42 päivän iästä lähtien 28 

päivän välein tapahtuvin punnituksin. Kunkin eläimen 

kohdalla on taulu, (KUVA 1) jossa on, paitsi painokäyrä 

piirrettynä samaan kuvaan rodun keskiarvokäyrän kanssa, 

myöskin punnituspäivämäärät, -iät (päivinä), -tulokset 

ja keskimääräinen kasvu (gfpv) ensimmäisestä punnituk-

sesta ko. punnituskertaan asti. 

Kokeen päättyessä kasvu ilmoitetaan: 

Keskimääräisenä päiväkasvuna ja 
T-lukuna, joka ilmoittaa sonnin jalostus 
arvon lisäkasvun osalta suhteessa rodun 
keskiarvoon. 

Kaava: T = h2  • ( 	- P) 	P, missä 

h2  = lisäkasvun periytyvyysaste = 0.6' 

Fx  = sonnin lisäkasvu %:ina aseman keski-

arvosta (kokeen päättymishetkellä) 

= aseman rotukeskiarvo = 100. 
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Ultraäänikuvaus  

Pitkän:selkälihaksen poikkileikkauspinta-ala määritetään 

Dan Scan-laitteella sonnin oikealta kyljeltä kahteen 

kertaan, ensin kahdeksan, sitten 11 kuukauden iässä. 

Kummallakin kerralla otetaan kaksi kuvaa, joiden kes-

kiarvo ilmoitetaan kuvauksen tulokseksi. Loppuarvos-

telussa annetaan kaksi lukuarvoa: 

pinta-ala, cm2, korjattuna 11 kuukauden 
painoon 

U-luku = 
. Sonnin painokorjattu lihaksen pinta-ala 

100 
rodun keskiarvo 

Poisto 

Eläin karsitaan kokeesta vain mikäli: 
eläinlääkäri niin määrää, 
polveutuminen ei pidä paikkaansa (verikoe 
2 - 4 kk:n iässä). tPi 

kasvu puolen vuoden ikään mennessä osoit-
tautuu hyvin heikoksi. 

Aalestrupissa 2-kohta ei aiheuta poistoa, koska siellä 

on menossa yhdistetty yksilö- ja jälkeläisarvostelu; 
eläin "siirtyy jälkeläisarvostelun puolelle" ja menee 

aikanaan teuraaksi. Isä on tietenkin saatava selville. 

Lähtö asemalta  

Viimeisen kuukauden aikana eläinlääkäri (Eläinlääketie-

teen ja maatalousalan korkeakoulun •Lisääntymisfysio-
logian laitokselta Kööpenhaminasta) tutkii sonnien jalat 

(nivelet) ja sukuelimet. 

Ennen kuin eläin lähtee asemalta täytettyään 11 kuukaut-

ta, se punnitaan ja siitä otetaan seuraavat mitat: säkä-

korkeus, rintakehän syvyys, rinnan ympärys, lantion leveys 

,ja takaleveys (cm). 
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Teurastamo 

Mikäli sormia ei haluta jättää kokeen päätyttyä eloon, 

se lähetetään Eebjergin teurastamoon. Egtvedistä 

tulleita yksilöarvostelun läpikäyneitä sonneja ei tar-

kemmin mitata enää teurastamolla. Sen sijaan kaikista 

Aalestrupiesa yksilöarvostelussa olleista sonneista 

täytetään teurastamolla sama kaavake (LIITE 4) kuin 

jälkeläisarvosteluryhmien eläimistäkin. 

Laskutus  

Teurastamosta lähetetään teurashinta Egtvediin. Tästä 

tilistä vähennetään eläinlääkärin terveystarkkailukulut 

brusellosis-, vibriofetus - kokeet jne), eläimen 

kuljetus (+ 15 % lvv), teurastamOkulut (35 kr) ja 

tuotantopalkkio = 10 kr/nauta ( menee erityiseen rahas-

toon ='Kvaegafgiftsfonden) ja sovittu lisäkasvukiloa 

kohden laskettu hinta. Vähennysten jälkeen jäänyt 

summa tilitetään edelleen eläimen omistajalle. 

Esimerkiksi 1976 eräs omistaja sai käteensä 690 kr, 

kun sonni oli kasvanut 325 kg (50kilosta 375 kiloon). 

LIITTEESSÄ 7 on esitelty lyhyesti Langagergaardissa 

tehtävä pihvisonnien yksilöarvostelu,  

Jälkeläisarvostelu 

Päämääränä on selvittää tiettyjen ks-sonnien jalostus-

arvo lisäkasvun, teurasarvon ja lihan laadun osalta. 

Koeaika alkaa, kun eläin on 28 päivän ikäinen ja 

päättyy n. 310 kilon elopainoon. Kullekin isäsonnille 

pyritään saamaan 10 poikaa testattavaksi. 
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Ruokinta 

Yksilöarvostelusta (YA) poiketen odkirehu on vapaasti • 

saatavilla. Taulukon luvut (LIITE 3b) ovat lähinnä 

ohjeellisia. Seos on sama kuin YA-sonneillakin, mutta 

se on rakeistettua. Väkirehun kulutusta seurataan 

koko kokeen ajan. Kun eläin lähtee teurastamolle, 

automaattiin jäänyt rehu punnitaan ja vähennetään . 

sen "saamisista". 	Juurikkaita ei anneta. Sen 

sijaan kurria juotetaan koko kokeen ajan. Haindd 

annetaan rajoitetusti. Se punnitaan osastokohtaisesti 

eli 120 eläimelle yhteisesti.. 

Lähtö asemalta 

Kasvua seurataan 28 päivän välein tapahtuvin punnituksin. 

Kasvu ilmoitetaan loppuarvostelussa sekä keskimääräi-

senä päiväkasvuna että nettolisäkasvuna. (NK). 

Kylmä paino - 0.5 Tulopaino 
NK = 1 000 

koepäivien lukumäärä 

(Pikkuvasikan teuras-%'= 50,) Ultraäänikuvauksia ei 

tehdä. 

Kun sonnin paino lähestyy 300 kiloa, arvioidaan edelli-
sen jakson kasvutahdin perusteella minä päivänä eläin 

todennäköisemmin saavuttaa 305 - 310 kilon painon. 

Tuona päivänä sonni punnitaan ja punnitus toistetaan 

varmuuden vuoksi parin päivän kuluttua. 

Ennen teurastamolle lähettämistä jälkeläisryhmien 

sonneista otetaan samat mitat kuin yksilöarvostelta-

vistakin sonneista. 
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Teurasarvostelu 

Teurastamolla punnitaan munuaisrasva, arvostellaan 

selän ja paistien muoto, Väri ja rasvaisuus, mitataan 

ruhon oikeasta puolikkaasta pituus, ja leikellään sen 

pistooliosasta (kyljysselkä + paistiosa, LIITE, FIG. 3) 

liha, luut ja rasvat erikseen. Lihan määrä pistooli-

osassa ilmoitetaan sekä kiloina että suhteessa (%) ru-

honpuolikkaan painoon. 

Nykyisin ei yleensä leikellä koko pistooliosaa, koska 

on todettu, että käyttämällä ainoastaan selkä, paahto-

paisti ja välipaisti (FIG 3:,osat 10, 9 ja 8) tähän 

tarkoitukseen saadaan tarpeeksi luotettavasti (korr. 

0.99) määritettyä laskennallisestikin, kuinka paljon 

on lihaa (kg) pistooliosassa. 

Ensimmäisen ja toisen lannenikaman välistä erotetaan 

paahtopaisti (tyndategen) kyljysselästä (h(6jreb). 

Leikkauspinnasta, kyljysselän puolelta, valokuvataan 

pitkän selkälihaksen poikkileikkauspinta-ala. 

Kyljysselästä määritetään (Slagteriernes Forsknings-

institut, Horsens) lihan kiinteys, väri, rasvaisuus ja 
pH (LIITE, FIG. 2) 

Ruho punnitaan sekä kuumana että sen oltua 21 tuntia 

+6°C:ssa, jolloin saadaan ns. kylmä paino. 

K -luku 

Jos isältä on vähintään kahdeksan poikaa saanut teuras-.  

arvostelun, lasketaan isän lihantuotanto-jalostusarvo 

ne. K-luku seuraavasti: 

K = bi  • NK + b2  • P % + b3  • Kons. 

NK = jälkeläisryhmän keskimääräinen nettokasvu 

poikkeamana aseman keskiarvosta 

P % = jälkeläisryhmän keskimääräinen pistooli-% 

poikkeamana samnrodun asemakeskiarvosta 



- 11- 

Kons. = jälkelaisryhman keskimääräinen lihan kiin-
teys (konsistenssi) poikkeamana saman rodun 
asemakeskiarvosta 

b1,2,3 = painokertoimet, joissa on otettu huomioon 
kunkin ominaisuuden periytyvyysaste,:ta-
loudellinen merkitys ja eri ominaisuuksien 
keskinäiset riippuvuussuhteet. 

K-luvun keskiarvo = 100 ja hajonta = 5 

K-luvun ohella otetaan isän arvostelussa huomioon jäl-
keläisryhmän nettokasvu, pistooliosan lihakkuus-%, 
lihan kiinteys, teurasprosentti ja teurasluokitus keski-
arvoina. 

LIITTEISSÄ 6a ja 6b on esitetty viimeisimpiä yksilö-
ja jälkeläisarvostelutuloksia Egtvedistä ja Aalestrupista. 

Risteytys- ja ruokintakokeet 

Kokeiden tarkoituksena on löytää ne liharodut, jotka 
sopivat parhaiten käytettäväksi risteytyksiin punaisen 
tanskalaisen (RDM) ja mustankirjavan rodun (SDM) kanssa. 

Seuraavia rotuja on mm. käytetty isärotuina: Charolais, 
Limousin, Blonde d'Aquitaine, Hereford, Aberdeen Angus, 
Simmental, Chianina, Romagnola, Blanc Bleu Belga ja 
Dansk Rkibroget Kvaeg (DRK). 

Vasikat tuodaan asemalle 2 - 4 viikon vanhoina. Varsi-
nainen koe alkaa, kun eläin on 70 päivän ikäinen. Se 
punnitaan sekä 69. että 70. päivänä. Eläimet teuraste-
taan eri painovaiheissa; 320 kg, 440 kg ja 560 kg. 

Yksilö- ja jälkeläisarvostelusta poiketen rehut jaetaan 
painon perusteella. Tämän vuoksi eläimet on punnittava 
kahden viikon väliajoin. Lauantaille tai sunnuntaille 
osuvat punnitukset siirretään suoritettavaksi lähimpänä 
arkipäivänä. Tämä siirtolupa ei koske 70. päivän 
punnitus ta. 
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Ruokintaluokkia 1. painoluokkia on 1 - 24 ja luokkaväli 
on 25 kg. Luokat 1 - 5 ovat alle 100 kg. Luokkaan 

24 kuuluvat kaikki 550 kg tai sitä painavammat eläimet. 

Näissä risteytyskokeissa testataan samalla erilaisten 
valkuaistasojen ja energiamäärän rajoittamisen vaiku-

tusta eri risteytysten kasvutuloksiin. 

Energiataeot: H = 100 %x)  M = 85 % L = 70 % 

Valkmaistasot: h = 119 g srv/ry 	1 :85 g srv/ryxx) 

x)100 % = vapaa vdkirehu xx)ns. normiruokinta 

Ennen 70. ikäpäiväänsä eläimet saavat rehua ruokaha-

lun mukaan. Ruokintasuunnitelma on esitetty LIITTEESSÄ 3c. 

Ultraäänikuvaus tehdään jo mainituissa painoluokissa 

320 kg, 440 kg ja 560 kg. Viimeisen ryhmän eläimet 

tulevat näin ollenkuvatuiksikolmeenkertaan ennen kokeen 

päättymistä niiden kohdalta. 

Ennen teurastusta eläimet mitataan samoin kuin yksilö-
ja jälkeläisarvostelussakin. Loppupaino on kolmen 
peräkkäisen punnituksen keskiarvo. 

Teurasarvostelussa käytetään samaa lomaketta kuin jäl-

keläisarvostelussakin (LIITE 4). Jo aiemmin esitetyn 
arvostelun lisäksi (siv. 10) risteytyseläimiltä punni-

taan pää, vatsakalvo, elimet (keuhkot, sydän, maksa) 
ja vuota. Koeaseman edustaja antaa teurastamon luokit-

telijan pisteiden lisäksi omat pisteensä ruhon lihakkuu-

desta ja rasvoittumisasteesta (EAAP -sarake). 

Muita kokeita 

Mols Bjergen risteytys- ja laiduntamiskokeet  

Mols Bjergen alueella Jyllannin koilliskulmalla on me-

neillään tutkimus, jossa 90 lehmää vasikoineen (imettäjä-

lehmiä) "hoitaa maisemaa" eli estää niittyjen vesakoitumisen. 
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Kokeen tarkoituksena on tutkia tällaisen luonnonläheisen 

menetelmän taloudellisuutta ja tehokkuutta - haetaan sa-

malla ihanteellista laiduntamistiheyttä - koneellisiin.  
ja kemiallisiin menetelmiin verrattuna. Samalla verra-

taan eri risteytysten käyttökelpoisuutta tähän tarkoi-

tukseen ja yleensä niiden soveltuvuutta lihantuotantoon 

näin laihoilla laitumilla. 

Isärotuna on käytetty:Charolais, Limousin, Blonde 

d'Aquitaine, Hereford, Simmental, Chianina, Romagnola 

ja DRK. Emärotuina puolestaan esiintyvät RDM (Rdd 

dansk Malkerace) ja SDM (Sortbroget dansk Malkerace). 

Karjassa on käytetty keinosiemennystä ja apuna on ko-
keiltu.kiiman synkronointia, joka muuten tuntui olevan 

kovasti käytössä suuremmissa karjoissa. 

Tästä Mols Bjergen kokeesta oli Egtvediin tuotu kaiken 

kaikkiaan nelisenkymmentä sonnivasikkaa. Toukokuussa 

oli näistä asemalla enää 15 jäljellä. Sonneilla kokeil-

tiin maissisäilörehun syöttöä. Nämä 15 saivat säilö-
rehua vapaasti (annokset mitattiin ja niiden kulutusta 

seurattiin), kivennäislisän ja vähän olkaa. 

Sonnit punnittiin 28 päivän välein. Rehuannokset pyrit-
tiin jakamaan näiden punnitusten perusteella, mutta 

annostelua korjattiin välittömästi, jos sonni kuluttikin 
enemmän rehua. 

Sonnit vietiin teurastamolle kaikki yhtaikaa, jolloin 

ne olivat n. 15 kuukauden ikäisiä. Kokeeseen ne olivat 

tulleet 7 kuukauden ikäisinä. 	Teurastamoarvostelu oli 
sama kuin risteytyskokeissa yleensä. 

Kaldn koetilan RDM-valintakoe 

Kaldn tila, joka sijaitsee Mols Bjergen lähellä, lähettää 

vuosittain 60 RDM-sonnivasikkaa Egtvediin kasvukokeisiin. 



••• 

Tilalla on kahden eri periaatteen mukaan tehty valintaa 

kahdessa ryhmässä; kasvu- ja teuraslaaturYhmät. Kolman-

tena ryhmänä tässä 140 lehmän karjassa on kontrolli-

ryhmä. 

Kymmenen vuotta kestävän valintakokeen tarkoituksena on 

selvittää, mitä haittavaikutuksia on tiettyyn ominai-

suuteen (kasvu tai teuraslaatu) kohdistuvalla valinnalla 

muihin ominaisuuksiin pitkän ajan kuluessa. Kymmenen 
vuotta on kyllä ilmeisesti liian lyhyt aika koko koetta 

ajatellen, koska siitä on kulunut nyt jo kolme vuotta, 

eikä karjasta ole kuin pieni osa vasta "ensimmäisen 

polven" edustajia. 

Egtvedissä vasikat kasvatetaan yksilöarvostelu-periaatteen 

mukaisesti puolentoista kuukauden iästä yhdentoista kuu- 

kauden ikään. Ruokinta on sama (LIITE 3a). 	Eläimet 

eivät ole kuitenkaan karsinoissa vaan kytkettyinä parteen 

eikä niitä jaloitella. Ultraäänikuvaus tehdään kolmessa 

eri ikävaiheessa:' 255, 280 ja 315 pv. Molempien varsinai-

sista ryhmistä tulevien eläinten kesken suoritetaan 
valinta: kolme sonnia/linja vuosittain. Kontrolliryhmän 

sonnit menevät teuråaksi ilman muuta. 

Tulevaisuudensuunnitelmissa: 

RehunkäyttökykYYn kohdistuva valinta 

Yksilöarvostelun läpäisseiden sonnien rehunkulutus ilmoi-

tetaan sekä kokonaisrehunkulutuksena (ry yht.) että yhtä 

kasvukiloa kohti tarvittuna rehuyksikkömääränä (ry/kasvu-

kg). Saatuja tuloksia ei tällä hetkellä kuitenkaan liitetä 

valintaindeksiin eikä varsinaista valintaa siis suoriteta 

rehunkäyttökyvyn suhteen. Keskusteluissa tohtori Bach 

Andersenin kanssa kävi ilmi, että tämän ominaisuuden valin-

taan haluttaisiin päästä. 

Ruokintaa on kuitenkin ensin muutettava. Nykyinen ruokinta-

malli, jossa rehunsaantia rajoitetaan, ei hänen mukaansa 



anna tarpeeksi luotettavaa kuvaa yksilöllisestä rehunkulu-
tuksesta. Tanskan asemilla on ollut aiemmin vapaa ruokinta, 
mutta sitä muutettiin, kun keinosiemennysasemilta ja yksi-
tyisiltä karjanomistajilta tuli valituksia, etteivät sOn-
nien jalat kestä niin voimakasta ruokintaa. Nykyisissä jär-
jestelyissä on pyritty niin lähelle käytännön ruokintamal-
lia kuin Mahdollista. Mutta kuten sanottu, tutkijat eivät 
ole tyytyväisiä. 

Kun huomautin niistä haitoista mitä seuraa vapaasta väki-

rehun syöttämisestä, Bech Andersen totesi, että väkirehua 

annetaan nytkin eläinlääkärin mieleatä aivan liikaa, Mutta 
jos käytettäisiin seosta, jossa väkirehu-karkearehu -suhde 
on valmiiksi esim. 65:35, voitaisiin huoletta siirtyä va-
paaseen ruokintaan. 

Tanskalaiset ovat siis pyrkimässä takaisin vapaammille lin-
joille yksilöarvostelun ruokinnassa voidakseen ryhtyä va-
litsemaan nimenomaan tehokkaasti rehunsa käyttäviä sonneja 
jalostukseen. 

Vantaalla 12.8.1978 

Matleena Haapa 
Kotieläinjalostuslaitos 
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LIITE 2 a 
TIL 8E9RTNINGSE3ER OG DYRLKGE 
	

/NDIVIOPROVER  
• 

•• • OOOOOOOO d• 	/ 	-19 
VI harmodteget meddelelse on, at der i Deres besmtning etårtyrekalv, ereklip nr 	 
der skal indsettes i individprover på Egtved/Aalestrup/Stradebrogaard Avlsstation. 

Indsmttelse sksr i henhold til dm til enhver tid gmldende regler for indsmttelse af tyree 
i individproverne. for tiden regler af 21.09.1977, som folgervedlagt. 

' Der geres opmerksom på, at avlsstationerne ikke endtager kalve fra Oeres besatning, 
sAfremt De gennem forekamne sygdometilfmlde har viden ellei' mistanke on paratubsrflulose 

besmtningen. 

(formular La 23,0-352-1971), san afleveres til den. som henter kalven. 

Attestens afsnit A udfyldas I den udstrmkning, den kliniske undersogelse er 
mulig. Kalve med navlehrok kan ikke indsmttes I individproverne.  

/ attestens afsnit 8, pkt. 1, anfores attestation for IPV, i pkt. 2 a, anfores 
attestation for leukoseundersogelse og sundhedsattesten underskrives. 

Skal besatningen proves for leukose, jfr. punkt I i denne skrivelse, afholdes 
udgifter til blodproveudtagning og laboratorieundersogelser af Veterinardirek-
toratet, forudsat at listen, der.ledsager blodproverne, afkrydses i rubrikken 
'påbudt", og at der i rebrikken importland anferes: individprover. 

Udgifter ved udstedelse af sundhedsattest, afprovning for IPV og blodtypebe-
etemmelse af moder (se pkt. 4) er EGTVE0 eg Veterirmrdirektoratet uvedkommende. 

4. Er kalvens mor ikke tidligere blodtypebestemt, skal der indsendes en blodprOve 
Ui blodtypelaboratoriet. Blodprove af kalven udtages på stationen. 

. Kalven skal hava rigelige mmngder råmmlk lige efter fodslen. Endvidere ber 
kalven ved 4 ugers alderen vere vennet til at:drikke en blanding af sodmmlk, 

.(2 dele) og syrnet'mmlk (1 del). 

!/.. 	6. For kalVe, sorn er kobt af en kvmgavlsforening, skal vedlagte afstamningsskeme 
udfyldes. 

Skulle deropstå tvivlssporgsmål, kontakt da den tilsynsfOrende dyrlmge: 

Avlsstationen afhenter kalven. Betalingen herfor, kr. 100.-, modregnes i avlsverdlbeta-
lingen (private indsmttere) ellei' i afregningen ved provens afslutning (kwegavIsfore-
ninger). 

Inden afhentning af kalven skal folgende foretages: 

I. Der udtages bladprove af kalvan til undersagelse for IPV. Kalven skal vmrs 
14 däge gemmel. for proven tages. 

Hvis besmtningen ikke er provet for leukose indenforde sidste 12 måneder, 
skal dette gores straks eftereedtagelsen af denne skrivelse. 

Tidligst dagen for kalven afhentes,udsteder dyrlmgen vedlagte sundhedsattest 

(05) 55 11 96 
(08) 64 11 45 
(03) 48 52 55. 

For Egtved: 	Oyrlmge Johs. Kristiansen, Egtved. tlf. 
For Aalestrup: 	Dyrlmge Laurids Häld, Aalestrup. tlf. 
For Stradebrogaard: Dyrlmge 3.f. Nils°, Nyby, Tollose„ tlf. 

Treffes dyrlagdn ikke, kontakt da stationen: 

Egtved: .tlf. (05) 55 16 22 
Aalestrup: tlf. (08) 64 80 44 

Stredebregaord: etlf. (03) 43 21 66. 

Oatoen for afhentning af kalven vil bliVe meddelt 1-2 dage forud. 

Avlestationen sorger for eventuel hjemtransport af tyren efterprovens afslutning. 8e-
.talingen hei-For. kr. 250.-, opkrmves ved afregningen. 

Bemmrk endnu en gang, t sundhedsattesten tidligst må udstedes dagen for afhentning, og 
at den skal folge kalvon. 
Msd- 	i ig hl 1-:r7n 



.Sundhedsattest for avistyre (stude). 	LIITE 2 b • 

(Iirke anvendt teinit merstregra) 
Undertegnede dyrimge bar d. d. foretaget en kiitti!' k underrogdre m.v. af tyren (rtude.a): 

stb. nr : 	  

tilherende: 

opstaldet hoi: 

A. 
Undersogeben gav falgende ~kat ~made: 

olmentilstand: 
temperatur ....... 	...... 	respiration: 

hoved, holt, brye- og bugorgarter (sptc. aoulested): 

for- og bagkmmor (benvil9og, musitelsvind, Tedlidelsen lueveber, itår, wevsnydanntiser 

&me (forvoksede, klovbrandbyld, sileknurning eller status derefter, nydannelsw 1 klovspalten, betrendelse 
klovspaltehuden, hui vmg m. v.): 

-5. bewrge1sen: 

6. konsorganer: 
v. tcsad: 	 Ii. test:1mb 
v. bitestikel: 	 • 	h. bittsoleb 
v. szedlederampul: 	 h. aralederampul: 
v. sedbLzre: 	 b. Lundsen:" 

Pung: 	 • forhud: 
konslem: 	 • svt.f 

bacekningsprove ssed kuiutig :Judo: 

01»tigningslY3t: 
. bedmkningssted: 

 

udskaftning: 
stedudtomning: 

makroskopisk sadundeflogelses 
azdmzengde i ml: 

  

  

mikroskopisk sredumtessagelse: 
tzthed: 	- 	 bevr.gehe: 

	
lerends atedlegensert 

eventueli: 

1 



	...mmoo•*••••.. 

omiabalikke oftilobet pet 
30-60 da5e/60-20 dage mlned 	 antia 2. int 

Bo • 	LIITE 2 C 
herhofd tll tulg forelagte oplysubiger Stan nteddeles, ot dyset og dyreta oprIndelseabesobsEng hes varret 

onderkostet folgende &dist foretagne madersogelser, prover 

1. Dyret: 

Tuberkulinprove 	  d. 19 

Kastningsundersogelse ved blodprove et . 	19 

Kastningsundersogebe ved arodprove 	  d. 19 

Vibrioseundersogebe ved stedprove og skylleprove 	 d. 19 

IPV-undersogelse ved blodpnave 	  d. . 19 

teukoseundersogelse ved blodprove 	 19 

Vaerination mod mun& og klovesyge (type 	 ) 19 

Illodtypebestemmelw (type 	  ) d- 1 19 

2. Dyrets oprindelsesbeketning: 
Anerkendt hatmatologisk undersogelse for enzootisk leukose d. 	 / 	19 

Dyret hidrorer fra en godkendt tyrestationifra en styreopdrartningscenorale, hvortil der kun fores 

som er ledsaget af en sundhedsattest som den her omhandlede. 

3. ryrens ancendelse: 
tyren hoz Mejtyren har kun vser anvendt ul naturlig beckekning, 

tyren har ikkeityren har kun varet anvendt dl kunstig szcloverforing, 

tyren har b3de varret anvendt til naturlig bedzkning og kunstig stedoverforing, 

tyr= har sidst bedwkketlafgivet sted d. 	 19 	. 

4. tyreas beinagtrkingsresu!tater: 

Siiman opgorelse af tyrer.s befrugmingsresultater ved kunstig szedoverfering foreligger, udfyldes nedenstående 

*emo, idet sidst opgjorte m'aned options forst. 

 

1 19 

  

(Dyrizgens underskrift) 

Rigtigheden af .de af mig eller af de pa rnine vegne givne ovenstående oplysningcr bekra.ftes. 

(Sa,!gerileveraneor) 
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LIITE 6 a 

'VUODEN 1976/77 TULOKSIA 

Yksi/arvostelu - maito- ja yhdistelmärodut  

1.10.-76 - 30.9.-77 välisenä aikana testattu sonneja: 

RDM SDM DRK Jer. YET. kpll kara. 
Egtved 46 41 1 7 95 7% 
Aalestrup 145 173 14 25 357. 4% 

YHTEENSÄ 191 214 15 32 1152_ 

Testattujen Sonnieh tuloksia roduittSin: 

Egtved 
1- 
luku 

Kasvu• 
g/pv 

.. 
Paino 

1.5kk 11 kk 
Syönti 

ry yht ryikas- vu kg 
U- 
luku 

cm l  säkä 
kork 

Rinta- 
kehän 
SYvYYs 

Rirr 
nan 
Yri-43. 

Larr 
te 

Taka- 
lev. 

_ 
Mil 101 1207 63 418 1533 4.33 101 61.1 123 60 171 43 46 
Sti.1 101 1280 66 442 1537 4.10 100 59.3 125 61 175 45 47 
Ursa; - 895 39 • 302 1000 3.82 - - 113 56 152 35 36 ' 

Aales„trup 
RDM 101 1178 64 411 1542 4.47 99 58.8 120 62 170 42 45 
SDM 100 1219 65 424 1552 4.35 103 60.2121 63 173 44 47 
DRK 1253 62 430 1333 4.23 105 66.0k118 61 174 44 47 
Jersel - 813 39 278 1017 4.30 - 109 56 149 36 36 ' 

Egtvedin sonnoiata on /0 yhdistysten, 30 % yksityleten lähettömit. 
Aalestrupin " 	23 
	

" 

Yhdistysten koeasemalta (Aalestrup) ostamien RDM-sonnien taso 
kotiin tai teurastamolle vietyjen sonnien tasoon verrattunas 

• 
RDM-sonneja 

' 
kpl T-luku Kasvu Paino cm' 

g/pv 1.5 ick llkk 

Myyty ks:een 13 104 	. 1228 67 428 39.2 
viety kotiin 60 102 1187 67 416 58.6 
teurasteztu 67 100 1162 62 404 58.8 

/111.•••• MS 

Kotiin vietyjen joukossa on myös kåyttöön otettuja ja teurastettuja 
.....sonn,yjazpatös on tehty vasta kotona. 

a 



LIITE 6 b 

VUODEN 1976/77 TULOKSIA 

Yksil8arvostelu - liharodut  

Langagergaard - asemalla testattu eri rotuja: 

Simment. Charol. Limous. Heret. Brunkvaeg YHT Myi. 
13 	28 	15 	9 	7 	72 	3 kpl 

Saman T-luvun saavuttaneet on asetettu paremmuusjärjestykseen 

U-luvun perusteella: 

Kasvu 
g/pv 

Paino 
7 kk 	13 kk 

ry/kg cm2  Säkä- 
kork. 

Rinnan- 
ymp. 

Lanne 
(cm) 

Simment. 1532 305 	581 5.28 79.0 122 185 42 

Charol. 1540 300 	577 5.29 93.5 120 184 42 

Limous 1362 277 	522 5.43 87.7 119 179 42 

1eret. 1380 260 	508 5.24 73.6 114 180 43 

Brunk. 1521 299 	573 5.46 76.5 124 184 44 

Jälkeläisarvostelu - maito- ja yhdistelmärodut 

Egtvedissä testattu erirotuisia sonneja: 

DM 	SDM 	SRK 	Amer. Brunkvaeg x RDM 
9 	2 	6 

asemalle tuotiin 235 vasikkaa> kuudella väärä polveutuminen 
kokeen aloitti 229 
" 	läpäisi 223 	" 	% karsinta 2.7 % 

Tuloksia roduittain: 

Paino 
29 pv 

Loppu- 
paino 

Loppu- 
ikä 

Päivä- 
kasvu 

Netto- 
Itavu 

ry/kaavu 
/-kg 

19/netto 
k.-kg 

- 
U- 
earl 

%ursa luok. 
% 

, 

RDM 49 305 235 1244 645 3.48 6.72 49.1 51.6 	'5.7 
SM 53 306 223 1301 677 3.34 6.44 47.8 51.7 	6.4 
ABINRDM 54 307 225 1296 660 3.33 6.55 48.6 50.8 	5.1 
[MK 52 308 230 1270 683 .3.21 5.98 52.9 53.1 	7.9 



LIITE 7 

LANGAGEROAARD, pihvisonnien yksilöarvosteluasema 

Koeasema valmistui 1969. Kesällä 1977 asemaa laajennettiin 
niin, että eteläsiipeen saatiin tilat 70 eläimen testaami-
seen viidessä 14 eläimen ryhmåkarsinassa. Jokaisesta kar-
sinasta on vapaa pääsy ulkoaitauksiin (LIITE 1). Suuriin 
ryhmäkarsinoihin pyritään keräämään kuhunkin mahdollisim-
man samanpainoiset ja -ikäiset eläimet. 

Eläimet tulevat kokeisiin seitsemän kuukauden iässä ja 
koe päättyy, kun eläimet täyttävät 13 kk. Heinää anne-
taan vapaasti, väkirehu annostellaan painon mukaan 
1.8 kg/100 elopaino-kg. Våkirehusaa on 0.92 ry ja 123 g 
srv/kg, heinässä 0.47 ry ja 42 g srv/kg. Sonneilla ei 
ole elektronikaulainta, mutta sen sijaan ruokintapöydän 
paikat voidaan sulkea ja avata yksittåin ja eläimet voi-
daan "vangita" paikoilleen. Ikävä kyllä, en ollut pai-
kalla ruokinta-aikaan enkä siis nähnyt kuinka järjestelmä 
toimii käytännössä. 

Ultraäänikuvaus tehdään kahteen kertaan, 11 kuukauden ja 
12.5 kuukauden iässä. Pitkän selkälihaksen poikkileikka-
uspinta-alaa (U-ema ) korjataan seuraavasti: 

Korjattu U-ema  = Mitattu TJ-cm' - 0.13 ? (sonnin paino 
mittaushetkellä - rodun keskiarvo 13 kk:n 
iässä asemalla) 

U -indeksi = Korjattu pinta-ala prosentteina rodun keski-
arvosta. 

Kasvu ilmoitetaan paitsi keskimåäråisenä påiväkasvuna 
ajalta 7 - 13 kk, myös T-lukuna, joka saadaan kaavasta: 

T-luku = ha  ((0.25 tulopaino + 0.75 • lisäkasvu)- 1') +11) 

ha.= lisäkasvun periytyvyysaste = 0.50 
tulopaino ilmoitetaan %:ina aseman keskiarvosta läh-
töhetkellå. 
lisäkasvu ilmoitetaan %:ina rodun asemakeskiarvoata 
lähtöhetkellå 
15" = rodun keakim. T-luku (-+ 100) 
alku- ja loppupainoja korjataan main iän mukaan; 
ensi kertaa poikineet + 15 kg ja toista kertaa poi-
kineet 10 kg. 

LIITTEESSX 6 b on esitetty viimeisimpiä tuloksia. 
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