
AGRO NORD 2022

PROGRAM:
09.30 Agro Nord Malkekvæg åbner.
10.00  Klippekonkurrence for kvier.
12.00  Officiel åbning af Agro Nord ved 
 formand Henrik Dalgaard, Sjøstrup.
12.15  Bedømmelse af kvier.
13.00  Bedømmelse / præsentation af 
 afkomsgrupper. Bedste afkomsgruppe 
 udpeges.
13.45 Bedømmelse af besætningsgrupper.

 Bedømmelse af 1. kalvs køer efter DH.
 Afsluttes med udpegning af bedste 
 1. kalvs ko DH.

 Herefter bedømmelse af øvrige køer. 
 Først bedømmes racernes yngste køer, 
 og der sluttes af med de ældste køer.
 DRH og Jersey bedømmes på skift i én ring.

 Udpegning af modelkøer.
 For racer med mere end 30 køer udpeges 
 bedste 1. kalvs ko, bedste 2. kalvs ko og 
 bedste ældre ko.
 For racer med mindre end 30 køer udpeges 
 bedste yngre og bedste ældre ko.

19.30  Udpegning af ”Miss Agro Nord 2022” og 
 ”Reserve Champion” blandt alle malkeracers 
 modelkøer.
21.00  Dyrene må forlade skuet.
22.00  Agro Nord 2022 lukker.
 (Der tages forbehold for ændringer i programmet)
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"

VELKOMMEN TIL FAGMESSEN FOR MALKEKVÆG
ONSDAG 9. MARTS KL. 09.30 - 22.00 I MESSECENTER VESTHIMMERLAND, AARS

MALKEKVÆG - GENETIK - ERHVERVS- OG MASKINUDSTILLING

For 32. gang har Messecenter Vesthimmerland samt A/S Nordjysk Agrocenter og de
fem nordlige Dansk Holstein Avlsforeninger fornøjelsen af at invitere til Agro Nord.

På Agro Nord præsenteres det bedste avlsmateriale indenfor dansk og udenlandsk 
kvægavl. Agro Nord er et skue fyldt med kvæg og kosnak. Her er bedømmelse af 
afkomsgrupper og elitekøer af de fire danske malkeracer.Begge udstillingshaller er 
fyldte til bristepunktet med det sidste nye udstyr og tilbud til det moderne kvægbrug.

Agro Nord arrangerer igen Danmarksmesterskabet i klipning for kvier. Et mesterskab 
for unge på max. 25 år, hvor kvaliteten af klipningen vil blive bedømt af erfarne dommere.

Det faglige højdepunkt på Agro Nord bliver aftenens udvælgelse af Miss Agro Nord 
samt Reserve Champion. De to køer vælges blandt alle malkeracernes modelkøer.

I lighed med de senere år har nogle af de firmaer, der sælger genetik, deres stande 
placeret i Agrocentret - bl.a. Viking Danmark, Dansk ABS, BREEDnCARE Danmark, 
Semex Danmark, WWS Danmark, AI Total, Erri-Comfort A/S og Key Genetics Danmark.


