RDM Vinterdyrskue under AGROMEK 2018
Så er det endnu en gang blevet tid til Agromek og derved Vinterdyrskue. I år er alt malkekvægsudstilling
samlet om onsdagen. Ligeledes vil det også være nyt at RDM og Jersey afholder deres dyrskue samtidig.
Dvs. at der skiftevis kommer et hold RDM og Jersey køer i ringen. Dette vil fjerne ventetiden mellem holdene. Programmet vil være som følgende:
Tirsdag den 27. nov.:

Dyrene ankommer.

Onsdag den 28. nov.:

RDM og Jersey Vinterdyrskue
10.00

Bedømmelse begynder

12.30

Udpegning af modelkøer

13.30

Alm. Brands Sundhedspris

21.00

Hjemtransport (nogle dyr sendes først hjem om torsdagen)

Alm. Brands Sundhedspris – vind 25.000 kr. til en god ferie
Den fantastiske pris Alm. Brands Sundhedspris vil også i år blive uddelt ved RDM’s Vinterskue. Til finalen
udvælges 10 køer ud fra sundhedspoint. For at deltage i konkurrencen skal køerne have kælvet min. to
gange og ydelsesmæssigt ligge over racegennemsnit (kg værdistof) i senest afsluttede laktation.
Sundhedspoint tildeles for:
• Frugtbarhed (maks. point ved én inseminering pr. kælvning)
• Levendefødte kalve (maks. point ved min. én levende kalv pr. kælvning)
• Celletal (gns. for hver laktation – jo lavere celletal jo flere point)
• Alder (point i forhold til laktations nr. for at honorere den holdbare ko)
10 sundhedskøer
RDM ønsker at være med til at skabe super gode rammer om Vinterskuet, samt have et højt niveau ved
selve dyreskuet. RDM vil derfor udvælge og betale for 10 RDM sundhedskøer. Sundhedskøerne skal minimum have kælvet to gange. Der kan være sammenfald mellem sundhedskøerne, og de 8 gode eksteriør
køer med god ydelse, som udstilles på Vikingstanden. Har du køer, som du mener, kan være aktuelle sundhedskøer, kan du melde dem ind til din avlsrådgiver.
Sundhedsstatus
Der gælder de generelle sundhedsregler for Vinterskuet, hvilket er de samme som til Landsskuet. Viking sørger for bestilling af tankmælksprøver. Du skal selv bestille enkeltdyrsprøve for salmonella for de tilmelde dyr.
Enkeltdyrsprøverne må ikke være ældre end 6 måneder til dyrskuet onsdag den 28. november.
Tilmelding
Deadline for tilmelding er 19. oktober 2018 til Gerda Hansen – tlf.: 2147 3896 eller til den lokale avlsrådgiver. Lige som tidligere år er det muligt at tilmelde køerne efter to forskellige prismodeller.
1) Delux – modellen hvor RDM sørger for transport, fodring og pasning samt fremvisning af koen. Husk køerne skal være klippede, vaskede og trækvante hjemmefra tillige med at eventuel klovpleje skal være
foretaget hjemmefra. Pris 995 kr.
2) Gør det selv – modellen hvor I selv står for transport, fodring og pasning samt fremvisning af koen. Der
vil eventuel være mulighed for fælles transport. Pris 350 kr.
Som noget nyt i år er det muligt at tilmelde 1 reserve ko uden beregning pr. 3 tilmeldte betalende køer.
Den lokale avlsrådgiver står til rådighed for hjælp til udvælgelse af dyr.
Fra RDM’s side håber vi, at du vil deltage med dyr på Vinterdyrskuet og være med til at lave en flot udstilling.
Venlig hilsen

Lars Iversen

Jakob Voergaard

