
29, NOVEMBER NR. 251 

Krydsnings- og produktionsforsøg med kød- og kombinationsracer, serie II 

I. Forsøgsplan 

7. Liboriussen, H. Refsgaard Andersen og B. Bech Andersen 
Afdelingen for forsøg med kvæg og får 

K. Kousgaard og Lis Buchter 
Slagteriern es Fo rskn ingsins titut 

Forsøget er en fortsættelse af en forsøgsserle, hvis primære formål ' * ge forskellige 
kød- og kombinations race r s egnethed til brugskrydsning med vore hj< racer. I serie I 
blev der afprøvet 8 forskellige racer ved krydsning med RDM, SE 

I serie II, som nærværende forsøgsplan omhandler, afprøves kryd> 'ellem RDM- og 
SDM-køer og tyre af følgende racer: Aberdeen Angus, Charolais, Tysk Gulkvæg, Piemontese, 
South Devon, Schweizisk Brunkvæg, Rødt belgisk kvæg og Blåhvidt belgisk kvæg. Desuden 
indgår der renracede RDM- og SDM kalve. 

Kalvene er født i private besætninger. Tyrekalvene indgår i ungtyreproduktion på avlsstati-
onen »Egtved«. Afprøvningen sker ved 3 forskellige foderstyrker, 2 proteinniveauer og med 
slagtning ved 320 kg, 440 kg eller 560 kg levende vægt. 

Kviekalvene afprøves i en produktion af fedekvier på I/S Fiilsø. 

Indledning 
De stærkt øgede muligheder for import af tyre-

sæd fra fremmede kvægracer, som er skabt efter 
dybfrysningsteknikkens udbredelse, har skabt 
behov for forsøg, som belyser fremmede kvægra-
cers egnethed under danske produktionsforhold, 
enten som rene racer eller i brugskrydsning med 
vore hjemlige racer. 

Det her omtalte forsøg er en fortsættelse af et 
netop afsluttet krydsningsforsøg (serie 1), som 
havde til formål at belyse følgende racers egnet-

hed til brugskrydsning med RDM-, SDM- og Jer-
sey-køer: Simmentaler, Charolais, Dansk rød-
broget kvæg, Romagnola, Chianina, Hereford, 
Blonde d'Aquitaine og Limousine. Resultater fra 
dette forsøg er offentliggjort i medd. nr. 2, 4, 6 og 
78 samt i 466. beretning fra Statens Husdyr-
brugsforsøg. I den nye serie (serie II ) indgår RDM 
og SDM som moderracer, og ud over Charolais, 
som også var med i serie 1, indgår følgende racer 
som faderracer: Aberdeen Angus, Tysk Gulkvæg, 



Pie mon tese. South De von. Schweizisk Brun-
kvæg, Rødt belgisk kvæg og Blåhvidt belgisk 
kvæg. Endelig indgår der renracede RDM og 
S D M . 

F o r s ø g e t g e n n e m f ø r e s , i l ighed m e d serie I , i 
s a m a r b e j d e mel lem S ta t ens H u s d y r b r u g s f o r s ø g , 
S lag te r ie rnes For skn ings ins t i t u t • - - :-Litionen 
E G T V E D , og med velvillig bistar j i - j /S Fiilsø, 
samt en række besætningsejere r stillet 
køer til rådighed for inseminering. 

Anvendte tyre 
tf praktiske 
ridt belgisk 
i i f o r søge t , 
it de skulle 
; tyre, som 
øring inden 
som allere-

de ei icp a^ f i ' i c »i h< i la«<dct, er der helt eller 
u e h i s . c tr e.id de 'd„ j i ^ IXlte er tilfæl-
det .01 i a : x m e Abe.deen Angus (2), Charolais 
x„7, „elgisk kvæg 
(1) og Blåhvidt belgisk kvæg (4). Tallene i paren-
tes refererer til antallet af danskejede tyre, som 
indgår i forsøget. De øvrige tyre var hjemmehø-
rende i de pågældende racers oprindelsesområde, 
bortset fra én Aberdeen Angus-tyr, der var tillagt 
og virkede i U.S.A. Af Blåhvidt belgisk kvæg og 
Piemontese er der kun benyttet typiske »dub-
let«-tyre, idet det er den hyppige forekomst af 
dette anlæg, som har skabt international interesse 
før at anvende disse racer til kødproduktion. 

ri aftaler med 33 
f " nu -..|r -c o ir« i , l i rede i at stille k ø e r til 
ra i-d u ^o pligtede sig til at 
aiiic^r Jc ie •lrc._rJe k ^ Jsningskalve til in-

iiratjf nei« r G TVED. 
erne fandt sted i perioden f ra 20. 
i. marts i årene 1974-75, 1975-76 
ir blev benyttet mindst 2 tyre af 
hver besætning pr. sæson, således 
er, søm deltog i alle 3 sæsoner , har 
i 6 forskellige tyre af 6 forskellige 

racer. 
Alle kalve blev tillagt på renracede RDM- eller 

S DM-køer, som havde kælvet mindst én gang 
tidligere. 

Der er ialt født 674 krydsningskalve, hvoraf 621 
er indgået i forsøg. 

Afprøvningen af tyrekalvene 
I modsætning til serie I. hvor krydsningstyre-

kalvene blev afprøvet både som ungtyre, stude og 
partielt kastrerede tyre i forskellige produktions-
systemer, er afprøvningen af tyrekalvene fra serie 
II koncentreret om afprøvning i ungtyreproduk-
tion. Til gengæld sker denne afprøvning ved 3 
forskellige foderstyrker øg på to forskellige pro-
teinniveauer. Nedenstående oversigt viser prin-
cippet i afprøvningen. Tallene i parentes henfører 
til det antal dyr pr. faderrace, som tilstræbes af-
prøvet på de enkelte forsøgsbc hand linger. 

Som i serie 1 slagtes ungtyrene på 3 forskellige 
udviklingstrin, svarende til 320, 440 og 560 kg 

Faderrace Slagtevægt Foderstyrke Proteinniveau 

Aberdeen Angus 
Charolais H 
Tysk Gulkvæg 320 kg (ad lib.) 
Piemontese (15) (9) 
South De von 
Schweizisk Brunkvæg 440 kg M (85%) 
Redt belgisk kvæg (15) (18) 
Blåhvidt belgisk kvæg 560 kg L (70%) 
RDM (15) (18) 
SDM 

n (norm) (9) 

n (norm) (9) 

H (norm+30%) (9) 
h (norm+30%) (9) 

n (norm) (9) 



levende vægt. Men i stedet for , som i serie I, at 
fodre alle dyr ef te r ædelyst, er dyrene inden for 
hver slagtevægtsgruppe fordelt på 3 hold, som 
fodres henholdsvis ef ter ædelyst f ra automat 
(hold H), med 85% (hold M) og 70% (hold L) af 
normal foderenhedsoptagelse ved fodring ef ter 
ædelyst . 

Holdene M og L er opdelt i to undergrupper , 
som fodres med foder med henholdsvis normal 
(hold n) og høj (hold h) proteinkoncentrat ion. 
Forskellene i proteinkoncentration f remkommer 
ved, at der anvendes to forskellige kraft foder-
blandinger til henholdsvis hold n og hold h. Blan-
dingen, som anvendes til hold n, består af 45.0% 
havre, 41.8% byg, 10.0% klidmelasse og 3.2% 
mineral- og vitaminblanding, og indeholder 87 
f.e./lOO kg med 85 g ford. råprotein pr . f.e. Blan-
dingen, som. benyttes til nold h, består af 10% 
proteinfodermidler (sojaskiå, sildemel og hørfrø-
kager), 10% klidmelasse, 40% havre, 36.8% byg 
og 3.2% mineral- og vitaminblanding, og indehol-
der 89 f.e./lOO kg med 120 g ford. råprotein pr . f .e. 

Ved at gennemføre forsøget som et kombineret 

race- og fodringsforsøg er det muligt at undersø-
ge, om forskellige genotyper stiller forskellige 
krav til foderstyrke og proteinkoncentrat ion, 
hvilket giver en bedre afprøvning af de forskellige 
genotyper. Samtidig kan resultaterne f ra forsøget 
supplere tidligere og igangværende forsøg med 
ungtyre af R D M og SDM, hvor virkningen af 
forskellig slagtevægt og foders tyrke undersøges. 

Fodringen 
Dyrene indgår i forsøg ved en alder af 28 dage, 

og indtil 70 dages alder fodres alle hold ens, med 
begrænsede mængder skummetmælk og hø, samt 
kraf tfoder ef ter ædelyst. Under hele forsøgspe-
rioden har dyrene fri adgang til vand. 

De anførte kraftfoder- og mælkemængder til 
holdene M og L er fastlagt saledes, at den daglige 
foderenhedsoptagelse på hvert vægttrin svarer til 
henholdsvis 85% og 70% af forvente t foderen-
hedsoptagelse på bold H. De to undergrupper (n 
og h), som tildeles k .a f t foder med forskellig pro-
teinkoncentration. får nøjagtig samme foderen-
hedsmængde. Kraftfoderti ldelingen til de kalve, 

Tabel 1. Daglige fødermængder til hold H, M og L (kg) 

Skummetmælk Kraftfoder 
hold hold Hø Halm 

ens for ens for 
Vægtinterval kg H M L H* M L alle hold alle hold 

-100 7 6 5 1.5 1,2 0,9 0,6 
100-125 7 6 5 2.1 1,8 1,5 0,6 
125-150 7 6 5 2,9 2,4 1,9 0,6 
150-175 7 6 5 3.4 2,8 2,3 0.6 
175-2«) 5 4 3 4,4 3,7 3,0 0,6 

200-225 5 4 3 4,9 4.2 3,4 0,4 0,4 
225-250 5 4 3 5,3 4.4 3,6 0,4 0.4 
250-275 4 4 3 5,5 4,5 3,7 0.5 1.0 
275-300 4 4 3 5,9 4.7 3,8 0.5 1,0 

300-325 6,7 5,6 4.4 0,5 1,0 
325-350 7,1 6,0 4,8 0.5 1,0 
350-375 7,5 6,3 5,1 0,5 1,0 
375-400 7,9 6.7 5,3 0,5 1,0 

400-425 8,3 7,0 5,6 0,5 1,0 
425-450 8,5 7,2 5,8 0,5 1,0 
450-475 8,6 7,3 5,9 0,7 1,8 
475-500 9,0 7,4 6,1 0,7 1,8 

500-525 9,1 7,7 6,2 0,7 1,8 
525-550 9,5 7,9 6.4 0.7 1,8 
550- 9.7 8,1 6,6 0,7 1,8 

* Forventet optagelse ved fodring efter ædelyst. 



sem fodres med den højprocentige blanding, er 
derfor 0.1-0,2 '- g laveie end anført i tabel 1, fordi 
denne kraft i ou er bla nu i n g, som tidligere nævnt , 
indeholder lidt flere f .e. pr , 100 kg end den lav-
procentige. 

Slagtningerne 
Slag. ungerne udføres oa Cefcbnty Slagie-

riernes atctelingrr i <\rsage. og Esbjerg, e f t f ret-
ning; lime' «om ei ud°r^i jde< op beskrevet 
S'.agrci»t ,nc> TFoiskning^m^trut. der rpså fop»-
.tår undersøgelserne \ c l -ørend^ T'o: sogsd, ,cn?s 

siagte- og KøuKvainet. 

Afprøvningen af kviekalvene 
Kviekalvene overtages af l /S Fiilsø og indgår i 

en produktion af fedekvier på Fiilsø avlsgaard. 
Ved ankomsten anbringes dyrene i bokse med 
plads til 2 kalve i hver . I den første tid fodres med 
sødmælkserstatning, kraf t foder og hø. Ef t e r et 
par måneder fly " " ene til et andet stald af-
snit, hvor de går r på 16 dyr, og samtidig 
ophører mælkefc Ved en alder af 6 - 9 må-
neder (omkring 1. juni) lukkes dyrene på græs i 
storfold. Den følgende vinter holdes dyrene i løs-
drift i delvis åbne staklader. De har i denne perio-
de fri adgang til f røgræshalm og får desuden be-
grænsede mængder græsensilage samt mineral-
blanding opblandet i formalet byg (ca. 1 kg pr. dyr 
pr . dag). Udbindingen sker omkring den 10. maj 
Dyrene slagtes det følgende ef terår ved en alder af 
18-22 måneder . De leveres direkte f ra græsmar-
ken og får intet tilskud til græsset . Slagte- og 
kødkvalitetsundersøgelserne er af mindre omfang 
end for ungtyrenes vedkommende , og antallet af 
dyr, som undersøges for disse egenskaber , be-
grænses til 10-12 dyr pr . faderrace. 

Registreringer 
I forbindelse med kælvningerne registreres 

kælvningsforløb, kalvedødelighed samt fore-
komst af tvillingefødsler og forkert fosterleje. 

Under afpresningen på »Egtved« vejes dyrene 
med 14 dages interval samt ved forsøgsperiodens 
begyndelse og afslutning. De enkelte dyrs foder-
optageise legistreres, og foderoptagelsen gøres 
op med 14 dages interval. Der føres sygejournal 
for hvert dyr , og såfremt en kalv dør eller må 
tages ud af forsøg af sundhedsmæssige årsager, 
b i ver årsagen anført . 

På kvierne er registreringerne begrænset til at 
omfatte v ining ved ankomst og slagtning samt 
" ec« ud- og ndbrnding. 

Ved hgining-m \c ics slsgtekrop, hud, hoved, 
net, nyietalg og hjerteslag, og kroppen klassifice-
res he^ho.d i l reglerne for klassificering afok.,e-
o«r kalve kod h ø j r e kropshalvdel parteres, og de 
enkelte udskæringer skæres op i kød, talg og 
knogler for at få registreret vægten af de enkelte 
udskæringer og væv. På kvierne udføres dog kun 
opskæring af pistol. Opskæringen udføres p å Be-
dømmelsescenfralen for forsøgssvin i Horsens . 

Til kødkvali tetsanalyserne udtages et s tykke 
filét f ra højrebet . Analyserne omfat ter konsi-
stensmåling, farvemåling samt bestemmelse af 
tørstof-, kvælstof-, fedt- og pigmentindhold. 
Desuden udføres smagsbedømmelse på såvel filét 
som lårtunge. 

Afslutning 
Som det fremgår af forsøgsplanen tilsigter for-

søget ikke alene at give svar på, hvilke racer der 
egner sig for krydsning med R D M og SDM, men 
også at belyse nogle af de mere grundlæggende 
forhold vedrørende kvægets vækstevne, foder-
udnyttelse og slagtekvalitet. Resultater som har 
produktionsøkonomisk interesse, og som kan an-
vendes umiddelbart , vil blive offentliggjort efter-
hånden som forsøget skrider f rem i en serie af 
korte meddelelser, hvorimod en mere fyldestgø-
rende behandling af materialet først vil ske i en 
beretning, som forventes udsendt , når forsøget er 
helt afsluttet. 
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