www.geno.no

GENOTYPING
AV NRF-HUNNDYR I EGEN BESETNING

GENOTYPING AV NRFHUNNDYR I EGEN BESETNING
Ved å benytte deg av tilbudet om å
genotype hunndyr i besetningen din
får du betydelig sikrere avlsverdier.

• Høyere nivå på eliteoksene
framover
• Sikrere avlsverdier på oksene

DETTE GIR:
• Bedre informasjon om hvor god
dyrene er genetisk for de ulike
egenskapene
• Bedre grunnlag for rekruttering i
egen besetning
• Bedre kvalitet på avlsplan
leggingen i besetningen

BESTILL GENOTYPING PÅ
MEDLEM.TINE.NO
Bestill på medlem.tine.no under
menypunktene «Styring og planleg
ging/Avlsplanlegging/Bestille geno
typing NRF». Du velger selv hvilke
dyr du bestiller genotyping for, men
det er kun mulig å bestille for dyr
som oppfyller disse kravene:
• Må være hunndyr
• Har rasekode NRF
• Har sikker seminfar
• Er ikke genotypet fra før

Det er også svært positivt for felles
skapet at flest mulig hunndyr i NRFpopulasjonen blir genotypet. Dette gir:
• Bedre seleksjon av oksemødre

PRIS
Tjenesten koster kr. 250,- per dyr det bestilles for. Avlsverdiene
merkes med et GS-ikon når de inneholder genotypeinformasjon og
presenteres på medlem.tine.no og i Geno avlsplan.

SLIK SER GS-MERKET UT.

Les mer om hva som inngår i prisen
og vilkårene for bestilling på
www.geno.no under Okser og avl/
Genomisk seleksjon/Genotyping av
NRF-hunndyr.
PRØVETAKING
Når bestillingen er bekreftet får du
tilsendt prøvemateriell for uttak av
vevsprøve og påsett av
GS-øremerke.
HVILKE DYR SKAL JEG GENOTYPE?
Det ideelle er å genotype alle
NRF-hunndyrene i besetningen,
bortsett fra dyr som skal utrange
res eller brukes til bruksdyrkrys
sing. Dette er en engangsinveste
ring. Seinere genotypes kun
kvigekalvene.
Ønsker du å genotype en andel
av besetningen, anbefales det å
velge kvigekalvene. Dette er
seleksjonskandidater og vil utgjø
re fremtiden. Deretter anbefales
å genotype eldre dyr som har
rikelig med fenotyper registrert i
Kukontrollen. Egen genotypeinfor
masjon for disse dyrene gir ekstra
stor respons på sikkerheten til
GS-avlsverdiene.
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