Hereford racen er en lukket stambog.
v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i
Dyreregistrering, tiltænkt fortrinsvis til nye hereford avlere.
Hereford racen er en lukket stambog. En lukket stambog betyder, at der altid er sikkerhed for dyrets
afstamning, faderskabsbestemmelse, enten via blodprøve eller i dag via en vævsprøve. Herefordtyre skal
derfor altid være faderskabsbestemt og når tyren er godkendt, så vil stamtavlen blive påhæftet oplysning,
så markeringen for at tyren er optaget i stambogen udskrives ved en ”S-markering” på stamtavlen og
besætningsoversigt.
Kvier derimod er født ind i stambogen uden faderskabsbestemmelse, såfremt begge forældre er i
stambogen, det vil sige, begge forældre skal være ”S-markeret”. Man skal dog være opmærksom på, at
kvier ikke er faderskabsbestemt via analyse, men det er yderst sjældent der er problemer med afstamning,
men det er hørt og sker. Det er manuelt at registrere løbetyr til en kvie/ko, insemineringer kan også fejle
(her anbefales at ejer kontrollerer navn på strå efter inseminøren). Skulle fejlen ske på hundyr, så vil oftest
først blive opdaget, den dag koen har fået en god tyrekalv, der skal anvendes som avlstyr. I andre tilfælde
opdages fejlen på koens kælvningstidspunkt, i denne artikel er anvendt eksempel på en ko, der kælver
udenfor det tidsrum, hvor foldtyren har gået i flokken, så faderen var i stedet en tyrekalv i flokken.
I nogle kødkvægsracer, eksempelvis Limousine, kan avlerne få kåret en kvie med 15/16 limousine i
stamtavlen og optaget kvien som en ren limousine. Den ene 1/16 kan være en SDM-ko, dette er ikke muligt
indenfor hereford. Hereford er så lukket, at står du med en kvie med 16/16 hereford og tyren/faderen til
kvien er død uden en vævsprøve, så glem, at kvien kommer i stambog og kan få sin ”S-markering”.
(Kommer man i en situation med en hel årgang, så kender jeg ikke regler for om flere søskende kan hjælpe,
kontakt her LR direkte.)

Eksemplerne er fra vores egen besætning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eksempel på stamtavle med ”S-markering”.
Eksempel på stamtavle uden ”S-markering”.
Eksempel på besætningsoversigt, med ko, som ikke har ”S-markering”.
Stamtavle på ko uden ”S-markering”, koen er ikke i lukket stambog.
”S-markering” i Dyreregistrering
Søg oplysning om dyr uden for din besætning i Dyreregistrering.
Identitetskort, som dokumentation på faderskabsbestemmelsen

Bestilling af faderskabsbestemmelse kan foretages af besætningens ejer direkte i Dyreregistrering eller via
RYK. Hvis en ko allerede er blodprøvet/ vævsanalyset, sendes der ikke glas til koen, men kun til hendes
tyrekalv til avl. Vævsprøven kan foretages som et eks. vis. lille øreklip på max. ½ x ½ cm. Blodprøve og
vævsprøve skal foretages af dyrlæge. Følgesedlen med glas bliver underskrevet af dyrlægen.

1. Eksempel på stamtavle med ”S-markering”.
Dyret er i lukket stambog.

2. Eksempel på stamtavle uden ”S-markering”.
En tyrekalv er født uden stambogsmarkering ”S-markering”, udenfor den lukkede stambog. Blank i feltet
Stbnr.
Kvier født af en stambogsført ko og faderskabsbestemt(stambogsført) far er født med en ”S-markering” og
dermed med i lukket stambog.
Faderen og farfar er i ”S-markeret”, teksten Stambog. Moderens far har dansk stambogsnr, da denne er en
dansk insemineringstyr. Tyre-kalven kan faderskabsbestemmes og optages i lukket stambog og dermed
anvendes til avlstyr.

3.Eksempel på besætningsoversigt, med ko, som ikke har ”S-markering”.
Koen 69972-648 har ikke markeringen ”S” i kolonnen Stbnr, koen erdermed ikke i den lukkede stambog.
Avlstyre/løbetyre er markeret med ”S”, mens kvier og tyre-kalve ikke kan aflæses af besætningsoversigten.
Som køber eller avler, skal du kontrollere ungdyr via stamtavlen.

4.Stamtavle på ko uden ”S-markering”, koen er ikke i lukket stambog.
Koen er IKKE i lukket stambog, men de 16/16 er registreret hereford og den er født med hereford i alle led.
Men der er blank ud for Stbnr, hvor der skulle stå Stambog. Koen er født efter tyren 69972-00583, som var
en tyrekalv i flokken, foldtyren var flyttet fra flokken på løbetidspunktet
Koens far er aldrig blevet faderskabsbestemt. Stamtavlen viser 16/16, alle led er med dyrnr eller
udenlandske stbnr, men det bliver en ikke registreret hereford, som ikke er med i stambogen.
Her mangler Stambog

5. ”S-markering” i Dyreregistrering.
I Dyreregistrering er det nemt at undersøge, om en hereford er i den lukkede stambog. Under første
fanerække, vælg Dyr og herefter fanen Afstam og fold punktet Dyr ud og vælg punktet Stambogsstatus.
Racekode og rækken af oplysninger mangler, dvs. dyret er ikke i hereford’s stambog.
I efterfølgende eksempel fra Dyreregistrering, har jeg trukket samme ko frem, dyrnr 69972-00753, som er
registreret, født ind i lukket stambog.

I efterfølgende eksempel har jeg trukket samme ko frem, dyrnr 69972-00648, som også er vist i afsnit 3 og
4, som eksemplet på dyret, der ikke er i lukket stambog og aldrig kommer.

Vælges punktet Afstamning, så er der ingen forskel at se, afstamning viser ikke, at dyret IKKE er i lukket
stambogen. Koen i eksemplet er 16/16 hereford og derfor er alle led i stamtavlen kendte dyr.

Vælges punktet Raceandele, så er der ingen forskel at se, raceandel viser ikke, at dyret IKKE er i lukket
stambogen. Koen i eksemplet er 16/16 hereford og dermed 100% uden at være stambogsført i stambog.

6. Søg oplysning om dyr uden for din besætning i Dyreregistrering.
I Dyreregistrering kan du lave ”slægtsforskning” indenfor hereford og optrævle stamtavler, søge frem og
tilbage i flere led.
I fanen Rediger, vælg punktet Find dyr. Der kan søges på danske dyrnr, Stbnr for danske insemineringstyre
og udenlandske stbnr i stamtavler eller navne.

Når dyret er fundet, åbnes knappen Overføres til dyrefanen, klik på denne. Dyret overføres til Dyr fanen, se
næste side/klip.

Under fanen Dyr får du får en række oplysninger til rådighed, der er oplysninger op Hændelse, Afstamning,
Avl, Oversigt(vejetal), Afkom (kun hundyr), se eksempelvis følgende 4 klip:
- afstamning

- stambogsstatus (faderskabsbestemmelse, med i lukket stambog)

-

S-indeks og del indekses

-

Afkomsgennemsnit mm.

7.. Identitetskort, som dokumentation på faderskabsbestemmelsen.
Identitetskorttet bekræfter faderskabsbestemmelsen for det pågældende dyr, dyret mor og far.
Identitetskortet kan trækkes i Dyreregistrering for de aktive dyr i sin besætning, så ID-kort bør udskrives
eller gemmes på pc som historik.

