Forklaring til ”catalogue texel francais” OSON
Væddere vi kan købe sæd fra er på side 7-12
Lait er mælketilvækst
Prolificité er hvor mange lam der fødes altså som vores
kuldstørrelse
Croissance er tilvækst
Tekst under stamtavlen kan i få oversat via google
translate
Forklaring til insemovins væddere
Edderkoppespindet
Indre ring i spindet viser gennemsnit så rager det udover
er de bedre på de respektive punkter
kl 12 er dagl tilvækst ved mor
Kl 13 er dagl tilvækst uden mor
Kl 14 alder ved slagt
Kl 15 slagte%
Kl 16 scannet fedt på ryg
Kl 17 nyrefedt
Kl 18 sum af fedt ved scanning
Kl 19 længde af vædder ved afslutning på individprøven
Kl 20 bredde
Kl 21 skulder
Kl 22 type/ harmoni
Kl 23 kotelet
Prolif = kuldstørrelse
V.L. = mælketilvækst
Crois= tilvækst
Pere betyder far og mere betyder mor
Qualif jeune er hvordan vædderen har præsteret som ung
og RDM betyder at den bl a er god til at lave slagtelam
Qualif adulte er hvordan vædderens afkom vurderes og
AMEL betyder fex at han er god til at lave hundyr bedre, AMCR at han er god
til at lave tilvækst, AMBO at han er god til at lave slagtelam
En vædder kan først blive ELITE vædder efter 5 år men da
vil mange af dem være taget retur til avleren eller solgt videre så det ikke
længere er muligt at få sæd fra den
Under vædderen står der hvordan far og mor har
præsteret
Da de to stationer ikke arbejder sammen, er jeg ved at hente priser hjem fra
OSON. Insemovin vil have 22 euro pr strå og der skal bruges to strå pr dyr.

Dertil kommer stempelafgifter, transport mm så nok i omegnen af 700 kr pr
inseminering.
Håber dette giver lidt mere klarhed ellers skriv endelig så skal jeg se om jeg
kan hjælpe med yderligere info
Hilsen Anne
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