Malkekorthorn
Malkekorthorn stammer oprindeligt fra England.
Den vandt indpas i Danmark i slutningen af 1800
tallet. I 1922 var ca. en tredjedel af alle køerne i Jylland af racen Malkekorthorn. Den stamme, der er
mest kendt i dag, er Lyngestammen.
Racen har haft egen avlsforening i Danmark siden
1906, men der er løbende importeret avlsdyr. Frem
til omkring 1950 var importen dog begrænset til
tyre af Malkekorthorn fra England. I 1950’erne blev
der krydset med tyre af rødbroget tysk og hollandsk
kvæg, og i 1962 tog raceforeningen navneforandring
til Avlsforeningen for Rødbroget Dansk Kvæg (DRK).
I de følgende år blev næsten hele den danske bestand af Malkekorthorn krydset med Rødbroget
kvæg fra Tyskland og Holland.

Fænotype
Racen er typisk rødskimlet, hvilket også er den foretrukne fremtoning. Der findes dog både røde, hvide
og rødbrogede dyr. Den gennemsnitlige udvoksede
malkekorthornsko har en højde på 137-139 cm med
en brystdybde på 81-83 cm og en hoftebredde på 6668 cm. Vægten ligger mellem 600 og 750 kg.
Racen har et kort hoved og en bred pande. Mulen
er sædvanligvis lys kødfarvet. Sorte muler kan dog
forekomme, men disse dyr udelukkes fra videre avl.
Ryggens overlinje og bugens underlinje er omtrent
parallelle. Ryggen kan dog være noget ujævn. Brystet
er bredt og dybt, mens lårene er dybe og lange. Benene er velstillede, og haserne kan være noget rette.
Krydset er på bredde med hofterne, og yveret er velformet og godt ophængt. Hornene beskrives som fine
og nedadrettede.

Reproduktion
Alderen ved første kælvning ligger omkring 959
dage. Fødselsvægten må helst ikke overstige 40 kg.
Der er etableret et mindre lager af sæd efter tyre af
den gamle type Malkekorthorn.

Produktionsegenskaber
Fra racen fås både kød og mælk. I afkomsberetningen fra 1948 kan det ses, at ydelsen dengang lå på
omkring 3191 kg mælk pr. år. Mælken indeholdt 4,15
% fedt og 148 kg smør.
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Antal avlere (2007): 14
Population (2007):
Hundyr ældre end 2 år: 28
Avlstyre: 4

Fænotype:
Vægt: Køer: 600-750 kg
Højde: Køer: 137-139 cm

Produktion (304 dage):
Mælk: 3191 kg
Fedt: 4,15 %

Reproduktion:
Alder ved 1. kælvning: 959 dage

Dyretilskud (2010):
Hundyr: 37
Handyr: 6
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