
MAXIMUM PROFIT FOR ANY FACILITY
Upptäck de olika möjligheter som ”Generation X” erbjuder för 

maximal lönsamhet  

Många möjligheter med korsningsavel med Brown 
Swiss!

Det finns lika många frågor om korsningsavel som det finns
idéer. Med anledning av detta har brownswiss.se och New
Generation Genetics tagit fram GENERATION X. Det glädjer oss
att kunna presentera de tre mest framgångsrika korsnings-
avelsmodeller som har använts i praktiken och i det verkliga
livet.
Välj den modellen som passar dig och dina förutsättningar bäst!

Vad har alla tre avelsstrategier gemensamt? Brown Swiss!
Varför? För att Brown Swiss uppnår alla avelsmål som en
mjölkproducent har! Till exempel är Brown Swiss den enda
rasen som förbättrar produktionen och samtidigt förbättrar
fruktsamhet, överlevnad/livstidsproduktion och celltal.
Dessutom är Brown Swiss den unika rasen som presterar i alla
utfodringssystem. Oavsett om det är en ”high input” foderstat,
hög grovfoderandel , bete eller en låg kostnads foderstat. Brown
Swiss presterar!
Det har också visat sig att Brown Swiss konkurrerar ut andra
raser där det råder mycket tuffa förhållanden så som i mycket
varma regioner i tropenregioner eller i tuff terräng med blåsigt
och kallt väder i de höga Alpenregionerna. Brown Swiss
presterar varje dag i alla situationer.
Nyckeln till en framgångsrik korsningsavel är användningen av
högkvalitativ sperma på top tjurar oavsett ras.

New Generation Genetics och brownswiss.se erbjuder ett av
de största Brown Swiss avelsprogram som finns på markna-
den. Därför kan vi erbjuda ett stort utbud på tjurar för att
bemöta de höga kraven som ställs.

Brownswiss.se:
Carl: 0046-(0)70 277 14 55
carl@brownswiss.se
www.brownswiss.se 

New Generation Genetics: dan@brownswiss.com 
www.brownswiss.com



Vi bjuder in Er att resonera över tre korsningsavelsmodeller. 
Ni är välkomna att välja en modell som kan hjälpa Er att uppå Era avelsmål för att få en lönsam och hållbar mjölkproduktion.

GenerationX
Cross, Evaluate, Cross
Den här modellen är den mest omtyckta korsningsavelsmodellen av många
mjölkproducenter.

1:a GENERATION
Korsa en Holstein ko eller kviga med en top Brown Swiss tjur

2:a GENERATION
Bedöm den första generationen på förstakorsningen genom att ta hänsyn
till korsningens produktions, hälso- och exteriör/type-egenskaper och välj
ett av följande alternativen:

Alternativ A
Om förstagenerationen är mest lik en Holsteinko använd en top Brown
Swiss tjur på korsningsavkomman.

Alternativ B
Om förstagenerationen är mest lik en Brown Swiss ko använd en top
Holstein tjur på korsningsavkomman.

3:de GENERATION
Har Ni valt Alternativ A i 2:a generationen fortsätt med en top Holstein tjur
och om Ni har valt Alternativ B använd en top Brown Swiss tjur.

FORTSATTA GENERATIONER
Fortsätt att korsa fram och tillbaka genom att använda en top Brown Swiss
tjur och en top Holstein tjur växelvis.

Kom ihåg: denna modell fungerar även om man korsar en SRB ko/kviga med
en top Brown Swiss tjur.
Fördelar: man maximerar produktionen samtidigt som man förbättrar
fertilitet, celltal och livstidsproduktion/överlevnad väsentligt. Denna
korsningsavelsmodel är mycket enkelt att använda.
Nackdelar: korsninseffekten är något mindre och Holsteingenerationen
kommer att ha något lägre halter.
Vem använder sig av denna korsningsavelsmodel?
Mjölkproducenter som vill maximera avkastningen (mjölkmängd och halter)
samtidigt som man drastiskt förbättrar celltal, fertilitet, motståndskraften
mot sjukdomar och överlevnad/livstidsproduktion.

Cross, Cross, Cross (tre-ras-korsning)
Denna korsning kommer att uppnå en högre korsningseffekt

1:a GENERATION:
Korsa en Holsteinko/kviga med en top Brown Swiss tjur.

2:a GENERATION:
Korsa F1 generationen med en av följende raser beroende på vad som behöver
förbättras på individen:
Jersey: halter, mindre storlek, kalvningsegenskaper
SRB: kalvningsegenskaper, fruktsamhet och överlevnad
Montebiliarde: fruktsamhet, kropp och slaktutbyte

3:e GENERATION:
Använd en top Holstein tjur

4:e GENERATION:
Använd en top Brown Swiss tjur

5:e GENERATION:
Använd en tjur av rasen Jersey, SRB eller Montebiliarde som i 2:a generationen

FORTSATTA GENERATIONER:
Använd tre-ras-korsningsmodellen enligt ovan till framtida generationer.

Fördelar:
Maximal korsningseffekt, högre halter och möjligheten att anpassa djurens
storlek efter gårdens förutsättningar.
Nackdelar:
Lägre avkastning totalt sett över alla tre generationer och jerseygenerationen
tenderar till att vara mindre i storlek med högre celltal. Det är ett måste att
använda toptjurar av raserna SRB och Jersey för en bibehållen exteriör- och
juverkvalité.

Vem använder denna korsningsavelsmodell?
Mjölkproducenter som vill maximera korsningseffekten och som är oroliga för
storleken på sina djur.

Pure Cross
För de som vill kapitalisera på alla de fördelar som Brown Swiss rasen har.

1:a GENERATION
Korsa en Holstein- eller SRB ko med en top Brown Swiss tjur. Brown Swiss tjuren
ska nedärva en stark produktion och framförallt överlevnad/livstidsproduktion,
låga celltal med ett bra juver och exteriör.

2:a GENERATION
Använd ytterligare en Brown Swiss tjur på F1 generationen. Denna Brown Swiss
tjur ska stämpla sina döttrar med en mycket hög produktion utan att tappa i
hälsoegenskaper och exteriör. Det kan vara lämpligt att använda en top
genomiskt testad tjur som har dessa anlag.
Man undviker tapp i produktionen utan att behöva kompromissa med alla
Brown Swiss fördelar.

3:e GENERATION
Fortsätt att använda top Brown Swiss tjurar i kommande generationer som
kompletterar moderdjurets egenskaper.

Fördelar:
-Stark produktion kombinerad med bra halter
-mycket bra klövhälsa som resulterar i färre verkningar
-friska och vitala djur med färre löpmagsförskjutningar, acetonemier,
kalvförlamningar och juverinflammationer

-mycket bra långsiktiga försäljningsmöjligheter av Brown Swiss djur pga
den starka efterfrågan

-djur med mycket hörg anpassningsförmåga till både kalla och varma
väderförhållanden och olika stall- och utfordringssystem

-mycket bra juver och juverhälsa som passar perfekt även på robotgårdar
Nackdelar:
-korsningseffekten planar ut
-något mer tidskrävande kalvuppfödning

Vem använder sig av denna avelsmodell?
Mjölkproducenter som vill dra nytta av alla Brown Swiss rasens fördelar och
som vill ha en Brown Swiss besättning av hög genetisk potential.


