
Aanvulling Spermaonderzoek april 2015  F-jaargang

In aanvulling op de rapportage in de vorige uitgave van de Shetland Pony zijn de volgende resultaten bekend

Hengsten met een Selectie-licentie

vol. conc. % bew. % morf. TNB

Ferrero of Duke Stable 14 659 70 72 4650

Floris v. Stal van de Valkenhof 25 360 75 51 3443

Hiermee hebben deze hengsten voldaan aan de criteria die gelden voor een stamboekhengst met een Selectie-licentie

vol. conc. % bew. % morf. TNB

Fabris v.d. Viersprong 54 76 60 24 591

Fernondo v. Wenshall 25 242 60 35 1271

Figo v.d. Mulder 38 126 65 18 560

Hiermee hebben deze hengsten niet voldaan aan de criteria die gelden voor hengsten met een Selectie-licentie.

Voor deze hengsten is de Selectie-licentie omgezet naar een Basislicentie.

Door de fokleiding wordt voor deze hengsten een negatief fokadvies afgegeven.

Deze hengsten krijgen tot 1 mei 2016 de gelegenheid om alsnog aan de gestelde criteria te voldoen

Hengsten met een Basis-licentie

vol. conc. % bew. % morf. TNB

Favoriet v.h. Vinkenest 22 143 80 66 1661

 

Hiermee heeft deze hengst voldaan aan de criteria die gelden voor hengsten met een Basis-licentie.

Aanvulling Spermaonderzoek april 2015  E-jaargang

In april j.l. hebben 2 hengsten van de E-jaargang opnieuw een spermaonderzoek 

ondergaan omdat zij vorig jaar niet aan de gestelde criteria konden voldoen.

De uitslag van deze onderzoeken zijn :

 vol. conc. % bew. % morf. TNB

Elroy v. 't Hoogveld  * 48 177 70 39 2319

Empire v. Stal van de Valkenhof 38 134 45 29 664

* Een door de GD uitgevoerd second opinion onderzoek levert voor deze hengst een negatieve uitslag op.

Hiermee hebben deze  hengsten niet voldaan aan de criteria voor een stamboekhengst met een selectielicentie

Met ingang van 2015 is aan deze hengsten de status van Cat.A hengst met Basis-licentie toegekend.

Door de fokleiding wordt voor deze hengsten een negatief fokadvies afgegeven.

Een hengst van de E-jaargang die vorig jaar ook niet aan de criteria voldeed, Ewan v. 't Kleine Weitje,

werd intussen door de eigenaar teruggetrokken uit de dekdienst.

Daardoor heeft deze hengst zijn status als actieve dekhengst verloren.


