
Ventetyre.

Avlsudvalget holder løbende øje med nye information, der indløber fra både den hanlige  

og den hunlige afkomsundersøgelse. Ved indeksberegningen den 1. august 2018 er der sket 

følgende indeksændringer, i forhold til sidste beregning 1. maj 2018.

Baunebo Frey har forladt listen da han er blevet udtaget til brugstyr.

Kalkenbjerg Polled Charles er uændret i S-indeks, med små forskydninger 

på del indekser, dog stiger frugtbarhed med 3 enheder.

Grønbjerg Dalton er uændret i S-indeks, med små forskydninger på del indekser.

Risvang Elvis P stiger 1 enhed i S-indeks, hovedsagligt pga. stigning på 4 enheder for  

 kælvning, dog falder frugtbarhed 2 enheder og mælk 1 enhed.

Ørnebjergård Pollet Frode stiger 2 enheder i S-indeks. Drevet af stigning på 9 enheder for

mælk , vækst og slagt stiger 1 enhed, frugtbarhed falder 3 og kælvning falder 2 enheder.

Risvang Gustav P stiger 3 enheder i S-indeks. Mest markante ændring er stigning 

på 7 enheder for mælk og 5 enheder for frugtbarhed.

Bakkens Polled Gigolo stiger 3 enheder i S-indeks. Primært pga. stigning på 10 enheder i 

frugtbarhed, og 4 enheder for mælk, samt 2 enheder for kælvning.

Akkedal Hero PP stiger 4 enheder i S-indeks, dette primært påvirket af kælving stiger 

 8 enheder, og mælk stiger 5 enheder. 

Løserupgård Gobrendt stiger 1 enhed i S-indeks, med små forskydninger på de enkelte

 del indekser.

Grønbjerg Hugoe er uændret i S-indeks, der er plus 1 for vækst og plus 2 for fødsel,

mens mælk falder 4 enheder og kælvning falder 2 enheder.

Slågård Pollet Ingmar er uændret i S-indeks, med mindre forskydninger for de enkelte

del indekser.

Højvangs Polled Hjalte stiger en enkelt enhed i S indeks, primært pga. stigning på 2 

 enheder for fødsel, mælk og frugtbarhed,mens der er tilbagegang på 3 enheder for

 slagteform.

Boest Konge P stiger med 1 enhede i S-indeks. Primært drevet af stigning i fødsel mælk

 og frugtbarhed på 2 enheder hver, dog ses et fald på 5 enheder for vækst.








