Nyt fra Avlsudvalget
v/Jørn Suhr
Siden sidste Angus Kontakt udkom, er der sket lidt nyt fra Viking Genetics med tilskud til kalve på
Ålestrup. Den nye aftale ser lidt anderledes ud. Raceforeningerne skal indsætte mindst 8 kalve på
Ålestrup for at få 15.000 kr +2,46 kr pr. solgt sæddose, dog max 10.000 doser årligt. Sæden skal
være dansk og være solgt i Danmark, uanset om det er til krydsning eller renavl.
Sæd efter Carrington Park Time On B 7 er udsolgt.
I stedet for har avlsudvalget valgt at få noget sæd hjem efter en sort tyr.

Westellen Diego er en ung tyr med en god muskelfylde, meget lang og dyb krop, et meget smukt og
racepræget hoved, med et godt temperament og gode stærke ben. Faderen til tyren er Lord
Blackwood H. 175 som er no. 1 på den Irske index-liste. Mor er Liss Dana E 680.
Ligeledes er der kommet en ny rød tyr hjem.
Lanigan Red Deep Canyon. En tyr der er utrolig muskuløs.

Lanigan Red Deep Canyon har døtre, der har kælvet. De er fremragende med mælk og vækst, og de
har gode lemmer og et godt temperament, og de fravænner gode og tunge kalve.
Fader til Deep Canyon er Red Leachman Grand Canyon 1244 G
Moder Red Bar M:M: Annie 51 R som også er en kødfuld type.
Men begge tyre bør bruges på køer, indtil der ligger nogle danske tal på tyrene.

Vi håber, at disse tyre er noget, der giver afkom, der kan bruges i Dansk Angus Kød-koncept, da
det er kødet, der skal give indtjeningen i besætningen. Der bliver også for tiden solgt en del dyr til
eksport. Så det er svært i denne tid at være pessimist.
Vi har snakket lidt om i avlsudvalget, om det kan lade sig gøre at scanne tyrene på Ålestrup for
marmorering i kødet. Muligheden ligger der, og det er noget, der vil blive set på hen ad vejen. Det
vil gavne spisekvaliteten længere frem, hvis vi i avlen kan finde de tyre, som giver den gode
kvalitet, og det vil måske også gavne de avlere, som sætter kalve på Ålestrup. For pris og kvalitet
følges som regel ad.

