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Genomisk Selektion
Muligheder på gården
Morten Hansen, Danmark

Baggrund
• Opvokset med RDM køer
• Grundudd. Landmand
• Agronom og ph.d i kvægavl
--------------------------------------------------------------------• 3 år I/S med far - Povl Hansen
• 7 år som ”selvstændig”
• Folkevalgt Vikingred (RDM)
• Gift med Lisa
• Tre drenge på 5, 8, og 12.
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Højgård idag
•
•
•
•

240 køer (RDM, Holstein, krydsninger )
2 x 10 malkestald . 3 x malkning
5 ansatte
180 ha Græs, majs, korn til modenhed

Dagens tekst
1) Genomisk test af hundyr –
Et nyt redskab, som giver nye muligheder for
kvægbrugeren
2) Resultat af 10 års intensivt avlsarbejde på
Højgård med brug af GS
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Genomic Testing of Females Provides
Insight into Herds
By: Jenny Hanson, Communications Manager, CRI (2014)
When genomic proofs were officially published in
January 2009, stories of its use focused on genetic
improvement for males and the gains that could be
made through use of genomic sires. Few articles
mentioned the benefits in using genomics to identify
elite females on the farm. Today, however, producers
are taking genomic action to enhance female
selection. This is the entry into the era of full genomic
integration…..
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Genomisk test giver nye muligheder
på Gården
• Præcise AV-tal giver BEDRE mulighed for at
• at finde komplimenterende tyr
• At udvælge ”avlskvier”
• At sælge/slagte hundyr med ringe
potentiale
• At sælge dyr til Avl
• At bestemme afstamningen
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The max price for genomic test must be 40 €

The price today is 50 € future price ?

Holstein Association USA Genomic Testing
Services
U.S. Prices

International

Geneseek® Genomic
ProfilerLow-Density SNP
Test
(GGP-LD)

$45

$57**

Geneseek® Genomic
ProfilerHigh-Density SNP
Test
(GGP-HD)

$125

$135**
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10 års avlsarbejde på Højgård
•
•
•
•
•

Konsekvent avl efter NTM
Konsekvent skyllet alle potentielle emner
Indkøb af 2 gode dyr og lidt embryoner
Genomisk test anvendt siden starten 2009
I dag testes alle renracede kvier
– Genomisk test indfrier forventninger
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Hvorfor satse på avl
•
•
•
•
•
•

Det er spændende – min lidenskab
Det giver bedre dyr
Vil gerne bidrage til fremtidens genetik
Avlen løfter os alle – Det har vi brug for
Leve af avl – nej,
Men avlsarbejdet, ses som en driftsgren

• Mit mål: ”Mindst tre gode brugstyre! ”

Genomisk test og ET er det perfekte
makkerpar
I gl. dage: Stort spild af godt ET-arbejde
Nu med genomisk
– Trin 1: sikker udvælgelse af skylledyr
• Yes, det er nu de rigtige vi skyller

– Trin 2: Udvælgelse blandt helsøskende
• Helsøskende er IKKE ens
• Nu kan vi plukke de bedste !!!!
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Genomisk selektion og ET

Morten Hansen
”Højgård”

Avl på Højgård
Skylledyr

Skylledyr
Kerne m.
renavl

Kerne m.
renavl

Krydses el.
recipienter

Krydses el.
recipienter

SDM

zigzagkrydses
el. recipienter

RDM

Krydsninger
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NTM for kvier født på Højgård
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Status efter 10 års feltforsøg med avl
efter NTM
• 15 tyre solgt til Viking i 2012 
• 12 tyre solgt i Viking i 2013
• 1 tyr solgt til Tyskland 
• Salg af embryoner
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Seneste tiltag
•
•
•
•
•
•
•

Tester alle til nyfødte kvier
Ca 20 skylninger pr år på kvier
Ca 2 skylninger på køer
Masser græs i markplanen
Mangel på recipienter
Forsøg med køer som recipienter
I gang med salg af embryoner

I gang med genomisk test
• Gå efter unge dyr
– Kvier test tidligt. Max 6 mdr!

•
•
•
•

Ungdyrlisten: NTM > ?
Gå også efter kvier med ”uheldige” mødre
Det kan være svært at finde top-dyr
Alternativ køb embryoner el. kvie
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Konklusion
• GS er essentielt idag for avlsinteresserede

• Prisen og værdien af testen er afgørende
• GS kan med lille fordel anvendes i dag til selektion af
hundyr i besætningen
• Genomisk test skal i de nærmeste år anvendes bredt

SO GET STARTED
- The investment will pay
back….
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