Kære repræsentanter af racer, raceudvalg og div. Zwartblesavlere.
Jeg skal en tur til Holland den 28. maj , fordi min meget friske tante
fylder 90, og dette skal fejres ☺
For at få mere ud af denne tur, har jeg planlægt en besøg med Rein
Evers, direktør hos NSFO i Holland. Det er denne organisation som står
bag den ’hollandske registreringsprogram’ som er præsenteret i DK.
Anledning er at de nu for anden år er i gang med tage spyt-prøve og
måler IgA- værdien af individuele dyr. Senere bliver dette brugt for at
beregne en avlsværdi for ormeresistence. Jeg er selv meget
intereseret i dette, men har i telefon forstået af REin, at prøves skal
tage 2-8 uge efter læmninng. Så dette lykkes hos os ikke mere for i år.
Men vi blev enig om at vi skal drøfte dette i en møde når jeg kommer til
Holland. Tror der er også en del øvrige zwartblesavlere intereseret.
Nu ved jeg ikke hvordan øvrige racer er intereseret. Jeg var ikke med
ved racemøde den 5. november 2016 hvor der blev snakket om
registreringsprogram.
Jeg er nu for 2. år i gang med webdyr plus, og synes dette er ikke
specialt brugervenligt, og at ’output’ er ikke optimalt. Derudover er
dette ikke special billig. Også tror jeg, at fordi WEbdyr er en
kvægprogram, og antal af fåreavlere der bruger webdyr plus, er ikke
stort, at der aldrig kommer nye udviklinger eller udvidelse af webdyr
plus. Også fordi der ikke længer kan bruges penge af Fåreafgiftfond til
udvikling.
Til gengæld er NSFO en organisation hvor sundhed, registrering og
forskning er deres kompetanceområde, special med får og geder.
Derfor er deres registreringsprogram også dynamisk og hele tiden
udvikler de deres program.
Bl.a. avlsværdi for tilvækst hos 2 og 4 mnd. Fødselsindeks og nu er den
indeks i udvikling mod ormeresistence.
Jeg besøger Rein, kun på personlig titel, men vil bare give jer besked om
dette. Og har i evt bemærkninger/spørgsmål, så tager jeg det gerne
med.
I er velkomme med jeres reaktioner.
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