
Tyrevalg - sædimport 2017 
 

Sædudvalget har nu fundet de nye import insemineringstyre til den fremtidige avl - 2017. 

På bestillingssedlen er anført et kontonummer, hvortil der skal betales, for at bestillingen vil blive 

gennemført. Betaler man ikke ved bestillingen, deltager man ikke og får ikke den ønskede sæd. 

  

Vi har også denne gang valgt nogle gode tyre, hvor én af de vigtigste kriterier er kødtilvæksten/ 

sætningen og kødkvægsavl. Der er valgt brugstyre og en test tyr/ ungtyr. Vi har også valgt en god 

spredning på linierne. Men husk med de tidligere importerede tyre vi har til dato, at kikke efter i 

stamtavlen om noget kommer for tæt på. 

 

At der står Dichter eller Dogan i sidste led er ikke så vigtigt, som hvis der står Doldus for mange 

gange i første og andet led. 

 

Vi har valgt nogle tyre til forskellige priser, men med god sikkerhed, og samtidig sænket 

indtjeningen til foreningskassen, så priserne er interessante og overkommelige. Der er billige og 

dyre, og 2 midt i mellem.  

 

Medlemmer vil som sidste gang kunne købe af de ekstra hjemtagne strå (vores lager) til en lidt 

højere pris. Ikke-medlemmer vil kunne købe sæd fra vores lagerbeholdning for en ekstrapris på 100 

kr. pr. strå.  

Enhver bestilling går gennem Ole S. Rasmussen, og som nævnt sker udlevering kun ved 

forudbetaling. 

 

Vi har i udvalget forsøgt at vælge ud fra vores avlsmål og med kødkvægsavl som mål, og der kan 

ikke vælges andre end de 4 tyre i denne omgang, så vi håber, der tages godt imod valget af tyre. 

 

På Avlsudvalgets vegne - Ole S. Rasmussen  

 

Tyrebeskrivelser: 
 

Antavis er brugstyr og af tyrelinien A, Alex-Elmo. Far er Artan og brugt på Artaus og Antanus. 

Ud fra deres aner er der tale om kødavl, der jo er vores mål. Antavis kan således bruges på alt, 

undtagen Antanus, Artaus og Artan kalvene fra tidligere år. Antavis har høje S indexer på kød (FW 

120) og slagter 10-12 % over standard handelsklasse.  

Antavis er vores prisbillige tyr. 

 

Pris 160 kr.  

 

 ANTAVIS    AT 551.528.818  
 geb:  02.09.2011      

Afstamning      Stamtræ  

ARTAN AT 399.920.545  
ZW: 108 / 86 / -570 +0.28 +0.03  

ARTER AT 203.752.476  ARTUS  

ELENA AT 201.618.676  DOGAN  

HEIDI AT 276.891.634  
ZW:         
12/11 -  6019-4.20-3.33-453 
HL: 7.  - 6877-4.06-3.26-504 

STARUS AT 203.274.576  EMIL  

HOLDE AT 221.286.776  
11/10 -  6213-3.98-3.33-454 

DENEUS  

FLEISCH Kød                 FW 120  (60)  
Nettozun.-Ochs: 109 (39)   Handelskl.-Ochs: 113 (28)            
Nettozun.-Kalb: 103 (39)   Handelskl.-Kalb: 109 (48)        
 

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000551528818&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000399920545&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000203752476&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000276891634&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000203274576&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne3.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000221286776&table=DATEN_GV


 

Side 2 

Camilo er brugstyr og af tyrelinien C, Capri. Camilo er til kød og udstilling. Hans afkom 

vokser over standarden, og leverer en god klassificering. Camilo er også en tyr med gode 

egenskaber inden for god arvbarhed, ”Fitness”/ vedligeholdsegenskaber. 

Tyren har gode brede rammer og gode muskler/kødsætning. 

Tyren har høje S indexer på kød (FW 116). Østrigsk S-index (GZW) er 108. 

Camilo er et Cariger afkom, men han kan bruges på de fleste andre. 

Vi har valgte denne tyr fordi vi kan se gode dyr heraf, selvom det er dyre strå. 

 

Pris 300 kr. 

 

CAMILO    AT 051.822.418  
 geb:  05.10.2010   
 

Afstamning     Stamtræ  

CARIGER AT 822.445.442  
ZW: 91 / 88 / -188 -0.09 -
0.15  

CAPLY AT 094.062.676  CAPRI  

MUTTI AT 205.452.576  ARTUS  

ARENDA AT 200.485.209  
ZW:         
7/6 -  5815-4.29-3.55-456 
HL: 2.  - 6387-4.48-3.67-521 

DINOS AT 057.399.534  DOGAN  

ADRIANA AT 576.683.772  
9/8 -  7298-4.04-3.45-547 

DOLDUS  

ZUCHTWERTE (AT/DE,   GZW +3, MW +1, FW +1, FIT +4 GZW 111  (55)  
 

FLEISCH                  FW 117  (76)  
Nettozun.-Ochs: 104 (68)   Handelskl.-Ochs: 106 (61)            
Nettozun.-Kalb: 116 (40)   Handelskl.-Kalb: 108 (50)            
 

FITNESS              FIT 110  (49)  
Nutzungsdauer:  109 (38)   Bef./Fruchtb. mat:  +6% 103 (30)     
Persistenz:  108 (75)   Kalbeverlauf (p/m): 92 (74) 111 (40)     
Zellzahl:  100 (60)   Totgeburten (p/m): 96 (57)  106 (28)  Melkbarkeit:  94 (66) 
 

 

 

Cernus er også brugstyr. Af tyrelinien C. Det er Caruso en tyr vi ikke har haft før, så tyren kan 

bruges på alle linier.  

Tyren har gode tal på kød, og mælk, den har sit S-index fra kød. FW er 120. Og +16 % over normen 

på tilvækst på kalvene. 

Tyren har gode S indexer på funktion (FW 100). Østrigsk S-index (GZW) er 109. 

 

Pris 230 kr. 

 

CERNUS    AT 899.231.616  
 geb:  06.09.2010     
 

Afstamning      Stamtræ  

CARUSO AT 224.075.876  
ZW: 102 / 95 / +16 -0.20 -0.06  

CAROLUS AT 093.874.776  CAPRI  

SCHNIPPI AT 096.632.176  DORIO  

ERNI AT 453.311.507  
ZW:         
7/6 -  6356-4.29-3.57-500 
HL: 6.  - 7762-4.16-3.68-608 

DEVIS AT 225.651.876  DENEUS  

ENZIAN AT 424.252.634  
11/10 -  6977-4.02-3.42-519 

DOLDUS  

ZUCHTWERTE (AT/DE, 06.12.2016)    Historie   GZW -1, MW -3, FW -1, FIT +1 GZW 108  (46)  
 

FLEISCH                  FW 119  (64)  
Nettozun.-Ochs: 103 (64)   Handelskl.-Ochs: 109 (53)            
Nettozun.-Kalb: 115 (16)   Handelskl.-Kalb: 106 (20)        
 

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000051822418&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000822445442&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000094062676&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000200485209&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000057399534&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000899231616&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000224075876&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000093874776&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000453311507&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000225651876&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne3.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000424252634&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_hist_gv.pl?ISO_NUMMER=040000899231616&table=HIST_GV


 

Side 3 

 

 

 

Salvador 
Og sidst men ikke mindst har vi valgt tyren Salvador. 

Han er af Elmo- Dichter linien 

Salvador er en test tyr og af tyrelinien S. Det er Sekos linie, som vi havde for flere år siden. 

Han har er kåret godt på udstilling. Østrigsk S-index (GZW) er 111.  

 

Pris 200 kr. 

 

SALVADOR    AT 750.864.919  

 geb:  31.08.2014     
 

Afstamning      Stamtræ  

SERGER AT 255.650.942  
ZW: 106 / 95 / -117 -0.17 +0.03  

STELO AT 202.952.476  EMIL  

ENZI AT 218.112.176  LARGER  

HALMA AT 898.788.816  
ZW:         
5/4 -  5923-3.92-3.54-442 
HL: 2.  - 6694-3.93-3.48-496 

DINELO AT 186.042.247  DINAT  

HILDE AT 743.746.707  
4/3 -  4906-4.42-3.21-375 

DEMILER  

ZUCHTWERTE (AT/DE, 06.12.2016)         FW +0  GZW   
 

FLEISCH                  FW 110  (43)  
Nettozun.-Ochs: 102 (24)   Handelskl.-Ochs: 99 (23)            
Nettozun.-Kalb: 109 (21)   Handelskl.-Kalb: 103 (24)        
 

 

 

 

Vi håber i tager godt imod valget. Det er alle tyre med gode tal og mange sønner og døtre. 

De enkelte tyre tabeller kan ses på ZAR.at 

 

 

Af Ole Rasmussen 

Og Avlsudvalget 

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000750864919&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000255650942&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000202952476&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000898788816&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000186042247&table=DATEN_GV

