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Ja – sandsynligvis 
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Betyder det så, at vi kan avle det væk?
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Betyder det så, at vi kan avle det væk?

Nej - desværre
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   Hvordan kan vi avle for en egenskab?

Der er 4 spørgsmål vi skal kunne svare ja til:

• Er egenskaben arvelig?
• Har egenskaben en økonomisk værdi, som kan fastsættes?
• Kan vi måle egenskaben?
• Er der en variation i egenskaben? 
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Notat 1124 (Birgitte Ask)

• Navlebrok er ikke bestemt af et enkelt gen

• Navlebrok er bestemt af mange gener med små effekter. 

• Miljø har en stor enorm stor effekt. 2-3 gange så stor 
miljøindflydelse som genetik

• Lav arvelighed (1,8 % - 9,6 %)

Er egenskaben arvelig?
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   Har egenskaben en økonomisk værdi, som kan fastsættes?

• Hvor mange grise aflives i DK pga. 
buler?

• Betyder transportegnethed noget?

• Økonomi contra følelser
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• Tina har lige fortalt, hvor svært det er at adskille brok, buler, 
flapper, infektioner, o.l. for dyrlæger

• Kan avleren så gøre det på staldgangen?

Kan vi måle egenskaben?
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   Er der en variation i egenskaben? 

• Den genetiske variation er meget lav, og forekomsten er statistisk 
set lav, hvilket gør fremgang tæt på umulig. 

• Det er en ja/nej egenskab
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   Hvordan kan vi avle for en egenskab?

Der er 4 spørgsmål vi skal kunne svare ja til:

• Er egenskaben arvelig? Ja lidt, men miljø fylder meget mere
• Har egenskaben en økonomisk værdi, som kan fastsættes? Ja
• Kan vi måle egenskaben? Det bliver svært
• Er der en variation i egenskaben? Nej 
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   Hvad skal vi så?

• Avl for forbedret overlevelse – ”LG-slagt”

• Avl for højere kuldtilvækst
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   Hvis nu bare………..

Hvis vi antager, at brok var en god egenskab at avle efter som f.eks. 
daglig tilvækst eller LG5.
Dvs. hvis brok havde en høj arvelighed, stor genetisk variation, stor 
mængde af data, høj økonomisk vægt.

Hvor meget fremgang kunne man så lave?

LG5 og daglig tilvækst har en fremgang på ca. 2% pr. år.
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   Så kunne vi ………

Hvis vi antager at der er 3% brok i produktionsbesætninger i dag.
år 1 3,00 %
år 2 2,94 %
år 3 2,88 %
år 4 2,82 %
år 5 2,77 %
år 6 2,71 %
år 7 2,66 %
år 8 2,60 %
år 9 2,55 %
år 10 2,50 %
år 11 2,45 %
år 12 2,40 %
år 13 2,35 %
år 14 2,31 %
år 15 2,26 %
år 16 2,22 %
år 17 2,17 %
år 18 2,13 %
år 19 2,09 %
år 20 2,04 %
år 21 2,00 %
år 22 1,96 %
år 23 1,92 %
år 24 1,89 %
år 25 1,85 %
år 26 1,81 %
år 27 1,77 %
år 28 1,74 %
år 29 1,70 %
år 30 1,67 %
år 31 1,64 %
år 32 1,60 %
år 33 1,57 %
år 34 1,54 %
år 35 1,51 %
år 36 1,48 %

I så fald vil det tage 35 år at fjerne 1,5% brok

Husk at det i gennemsnit tager 
6 år inden forbedringerne slår 
igennem i produktionen
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TAK og husk! 
Vær altid opdateret på den seneste faglige viden 

Tilmeld dig Nyhedsmail fra 
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk

facebook.com/SEGES Gris
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