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Vores liv med Hereford
Af Edel og Egon Petz, Roost Polled Hereford

Vores herefordliv startede i 1978 hvor 
vi overtog gården efter Egons foræl-
dre, havde god plads i stalden købte 
en ko med to kviekalve plus en tyr så 
var vi i gang, gården var på det tids-
punkt på 15 ha. Snart havde vi 15 køer 
af meget blandet karakter. I 1980 im-
porterede vi 2 køer og en tyr fra Eng-
land, samme år udstillede vi for første 
gang på dyrskue i Herning og Aaben-
raa. I 1985 rejste vi med Herefordfor-
eningen til Canada for at se på dyr og 
opleve landet, efterfølgende importe-
rede vi kvien Surlap Miss Butler som 
blev meget god til ægtransplantatio-
ner, hun var mor til den kendte Roost 
1 Cie Tower, tyren Roost 1 Hannibal 
som Herefordforeningen har udtaget 
til sæd aftapning er også ud af denne 
afstamning. Herefter gik det hurtigt 
nåede op på 30 køer med opdræt 
ca. 100 dyr i alt, efter tilkøb af nabo-
gården havde vi 30 ha. I 1990 eks-
porterede vi de første kvier og tyrer til 
Norge, Sverige, Finland og Tyskland, 
senere kom Polen, Tjekkiet, Letland, 
Rusland, Holland og Belgien, vi eks-
porterer stadig, har også eksporteret 
sæd og embryoner. I 1998 importe-
rede vi sammen med Jens Christian 
Andersen embryoner fra den kendte 
Herefordbesætning Remitall i Canada, 
resultatet af denne import blev de to 
tyrer RMR 1 Pilot og RMR 1 Pioner, 
det er nok de to tyre der har præget 
dansk Herefordavl mest de senere år. 
Vores avlsmål har altid været at ud-
vikle Herefordracen naturlige evne til 
at producere kvalitets oksekød. For at 

opnå vores mål anvender vi objektive 
avlsforanstaltninger som:
• Vejning af alle kalve ved fødsel 200 

dage og 365 dage
• S-indeks
• Individafprøvning af tyre på Aalestrup
• Kåring af alle dyr
• Inseminering med toptyre, ægtrans-

plantation og brug af individafprø-
vede tyre.

Det er vigtig i vores program at avle 
dyr med lette kælvninger, godt tem-
perament, lav foder forbrug og god 
slagtekvalitet, for derved at forbedre 
økonomien med Hereford.

Vi har gennem årene haft 38 kalve på 
individafprøvning på Langagergård 
og nu på Aalestrup, mange med godt 
resultat, bl.a. havde vi i 1998 en tyr 
der kom ud med et resultat på 320, 
T-tal 112, U-tal 103 og FEE-tal 105. 
For flere af vores tyre har vi lavet aftale 
med Herefordforeningen om sæd-
aftapning, desuden har vi solgt en 
afprøvet tyr til en Tysk kvægavlsfor-
ening, flere af vores ET tyre er blevet 
sædtappet.

I Herefordforeningen har vi altid dis-
kuteret Herefords avlsmål, det vil nok 
fortsætte, dog burde det være et krav 
at dommerne på dyrskuerne, følger 
Herefordforeningens avlsmål.

Vi begyndte at udstille i 1980 i Herning 
og Aabenraa, og har udstillet hvert år 
siden, både i Herning og Aabenraa 

og de kødkvægskuer 
der har været afholdt 
siden. Det første dyr vi 
udstillede var en tyr vi 
havde købt hos Viggo 
Bertelsen, Bækbygård 
1 Otio. I 1984 fik vi 
de første ærespræ-
mier med tyren Roost 
1 Udo, bedste tyr og 
kvien Roost 1 Ulla, året 
efter blev hun bedste 
ko med kalv. Siden er 
det blevet til mange 
1. pladser ærespræ-
mier og championater. 
I 2006 havde vi det 
bedste skue nogen-

sinde, med Grand Champion han- og 
hundyr, kviekalve Champion, bedste 
besætning, bedste avler og udstil-
ler samt bedste hundyr af Canadisk 
afstamning. Vi håber vi kan udstille 
mange år endnu, vi nyder det sociale 
fællesskab.

Vores 3 børn Ivan, Gert og Pia har altid 
været en stor hjælp for os når vi har 
udstillet og når der har været uden-
landske gæster på besøg.

Helle og Gert har deres egen Here-
ford besætning, udstiller på skuer 
og er meget optaget af Hereford avl. 
Vores børnebørn er også blevet ind-
draget i livet med Hereford, og til stor 
hjælp. Christian, Helle og Gerts søn 
blev en gang spurgt hvorfor kan du 
lide Hereford?  ”Fordi min far og farfar 
har Hereford”.

Vi har 8 dejlige børnebørn som alle har 
været med på skuerne, nogle har hjul-
pet med at trække og klargøre dyrene, 
andre vil hellere nøjes med at spise 
kødet, sammenværet på skuerne har 
givet et dejligt fællesskab med vores 
familie.

I 1988 startede vi med Bondegårds-
ferie, det var både danske familier og 
udenlandske, især fra England kom 
de på 3 dages ferie, sejlede over med 
Englandsbåden.

Alle vore gæster var meget glade for 
at se på Hereforddyrene og nød at 
gå rundt på marken mellem dyrene 
og komme helt tæt på, og se de små 
kalve patte hos deres mor, det var 
nyt for mange at se landbrug på den 
måde. Årene med turister gav mange 
positive oplevelser og gode dialo-
ger om landbrug contra bylivet, ofte 
kendte vore gæster Herefordavler fra 
deres hjemegen.

Vi har flere gange haft åben stald med 
mange besøgende, det har altid væ-
ret sjovt og spændende og se hvor 
mange der havde lyst at se på Here-
ford, det har også været med til at gøre 
folk interesseret i selv at få Hereford.
Der har også været mange udlæn-
dinge på besøg i årenes løb, især grup-
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per fra Tyskland, Holland, Schweiz, 
Sverige, Finland og Norge. Vi har 
også haft besøg af landboforeninger, 
landboungdom mange gange, de har 
brugt besøget i forbindelse med deres 
uddannelse.

I nogle år havde vi besøg af pensioni-
ster der var på højskole, de havde selv 
deres kaffe med som de nød i haven 
medens vi fortalte om vores landbrugs 
bedrift og dyrene, derefter var de en 
tur i marken. 

Vores ”Herefordliv” har også givet os 
mange rejseoplevelser, i 1985 med 
Herefordforeningen i Canada, en me-

get stor oplevelser, vi har 
siden besøgt nogle af 
vores bekendte derover, 
i 2012 var vi til Verdens 
Kongres i Canada og tog 
hele turen fra Vancouver i 
vest til Toronto i øst. I 2013 
var vi inviteret med den 
Tyske Herefordforening 
på tur til Ungarn, igen en 
spændende tur hvor vi så 
nogle meget store besæt-
ninger og en del turistat-
traktioner, bl. a. Byerne 
Prag, Budapest og Wien. 
I gennem nogle år arran-
gerede vi Hereford ture til 

Schweiz, 
Norge, 
Sverige, 
Tyskland, Holland og 
Polen. I 2004 deltog vi 
i Verdens Konferencen 
i Australien, først på en 
14 dages rundtur og se 
på Hereford og opleve 
dyrskuet i Sydney med 
ca. 600 Hereford, det 
var en kæmpe ople-
velse. Vi sluttede med 
14 dages tur ind til 
Ayes Rock, og op til 
Darwin, turen sluttede 
i Melbourne.

Vi har også deltaget i 
mange Euro konferen-
cer i Tyskland, Holland, 
Irland, England med 
besøg i Wales og Scot-
land, i år har vi netop 
besøgt Schweiz.

Egon har haft æren af at være invite-
ret til udlandet som dommer 2 gange i 
Norge, 2 gange i Holland og

her i januar 2014 til Grüne  Woche i 
Berlin. At være dommer i disse flotte 
omgivelser, var en meget speciel op-
levelse. Den Tyske Herefordforening 
havde valg at bruge dommere fra 3 
lande Schweiz, Holland og Danmark, 
her kom samarbejdet på prøve, vi tror 
det lykkedes, der var meget ros efter 
bedømmelsen.

I 2012 fik ved en henvendelse fra den 
Tyske Herefordforening om den Dan-
ske Herefordforening var interesseret 
i at lave en fælles stand på Eurotier i 
Hannover og udstille Herefordforenin-
gens sæd tyr Vokslev Eik, som netop 
var blevet solgt til Tyskland.

Efter accept fra den Danske Hereford-
forening lavede vi en fælles stand hvor 
også tyren var placeret, Herefordfor-
eningen havde fået lavet et salgskata-
log med tyre, og et sædkatalog, som 
blev uddelt på standen. Eik blev flere 
gange om dagen præsenteret i udstil-
lingsringen, og omtalt på Russisk, En-
gelsk og Tysk, det gav meget PR for 
Dansk Hereford.

Tilbage til Roost, i dag har vi 10 ha. I 
2010 plantede vi 5 ha. med skov, som 
nu begynder at ligne noget, af dyr har 
vi 7 moderdyr plus opdræt i alt 15 stk. 
det passer til vores dåbsattest.

Livet med Hereford er stadig en spæn-
dende udfordring.

Sif, Johan og Liva fodrer køerne

Lisa og Christian dyrskueChristian og Gistav spiser burger
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