Protokoll från sammanträde med Herefordföreningens
avelsråd
6 April 2019 på hotell Vidöstern, Värnamo
Närvarande:
Stefan Oweson (ordf), Lennart Svensson, Maria Andersson, Oskar Caster, Eva Nilsson

§ 1 Stefan Oweson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2

P-talet analyserades nu när vi har facit efter en genomförd prövningsperiod med P-talet
inräknat. P-talet slår för högt med för många enheter och bör justeras. För att stabilisera
så ökar vi viktningen på T-tal, sänker för Aix och stryker testikelomkretsen.
Tillväxt är en av grundstenarna i köttrasprövningen och då bör T-talet ha en högre
viktning. Det funktionella är en viktig del därför ligger viktningen på exteriören kvar.
Avelsindexets viktning sänks med motiveringen att de som ligger högt i Aix och har god
tillväxt och exteriör har inget att förlora på sänkt viktning.
Prövningstjurar med seminimporterade fäder ligger ofta lågt i Aix och förlorar på att
viktningen för Aix ligger högt och riskerar då att åka ut trots godkännande av exteriör och
tillväxt. Vi bör gynna dessa tjurar vid beräkningen av P-tal för de står för en viktig del av
avelns framskridande.
Egenskaper
T-tal
Exteriör
Aix
Testikelomkrets
Marmorering

P-tal viktning % ändras till
40
24
20
10
6

P-tal viktning %
60
25
10
-5

Testikelomkretsen stryks och det väl medvetna om att pungomkretsen är en viktig del av
fertiliteten på tjurarna och även med genetisk påverkan på döttrarnas fertilitet. Tjurarna
har på prövningen fått sin pungs storlek måttad för godkännande och eftersom den kan
påverka P-talet oförtjänt mycket så bör den strykas i beräkningen.
Marmoreringen ska vara med i P-tal beräkningen för den är en viktig del vid strävan efter
högre köttkvalité.
P-talsberäkningen innebär att även tjurar med mycket låga T-tal idag måste hållas kvar
längre. Det innebär hög beläggning under en längre tid i boxarna, högre foderåtgång och
verkningskostnad. Sammantaget mer arbete och högre kostnad för köttrasprövningen och
därmed beslutat att sätta en gräns på T-tal 97 för att inkluderas i P-tals beräkningen.

§3

April-födda tjurar belastar prövningen mot slutet när allt ska falla på plats eftersom deras
365-dagars vikt måste inväntas för vidare beräkning av T-tal och P-tal.
På senaste kontaktrådsmötet har problemet diskuterats och förslag på att ändra
intagningsåldern med sist födda datum till 31 mars har lagts. Avelsrådet stödjer förslaget.

§4

Gemensamma boxar och utfodring med Angus. Under prövningsåret som gått har
beläggningen varit hög i herefordboxen och yngre tjurar kan ha missgynnats. Om vi delar
box med Angus kan vi gruppera så vi får en yngre och en äldre grupp. Eftersom
utfodringen är gemensam så måste vi anpassa oss efter Angus foderstat. Mindre intensitet
i foderstaten behöver inte vara en nackdel för en extensiv ras.

§ 5

150-dagarsvikten ändras från 220 kg till 230 kg med anledning att med större marginal
säkra en godkänd 200-dagars vikt. En lite tyngre tjurkalv att skicka iväg till prövningen är
till fördel både för kalven och uppfödaren. Vi ser tendenser till att låga 200-dagarsvikter
och sent födda kalvar har svårare att hävda sig på prövningen.

§ 6

Antalet prövningsplatserplatser som kommer att begäras 2019-2020 är 30 stycken.

§ 7

Angående Svenska semintjurars ersättning avvaktar vi NABs förhandlingar.

§ 8 Avelsdag med Elitauktion planeras hos Gert Brandon, Tenhult.
Förslag på datum: 5 eller 12 oktober.
För att dagen med auktion ska kunna genomföras behöver vi 15 hondjur anmälda.
Inbjudan med vilka kriterier som ska uppfyllas kommer.
Vi behöver annonsera och trycka en katalog.

--------------------------------------------/Eva Nilsson, sekr./

--------------------------------------------/Stefan Oweson, ordf./

