INSCHRIJVINGEN CRV-EVENT
AGRIFLANDERS 2017
Van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari 2017 heeft de tiende editie plaats van Agriflanders,
de Vlaamse land- en tuinbouwbeurs bij uitstek. Bij gelegenheid van deze beurs organiseert CRV op
donderdag 12 januari en vrijdag 13 januari het CRV-Event-Expo 2017 voor zowel melkvee als
vleesvee. Gezien de gewijzigde opzet van de beurs is er een stallingsruimte voor 85 dieren.
Het inschrijven voor de prijskampen kan via de website van CRV of via de mail :
prijskampen.be@crv4all.com en dit ten laatste tegen maandag 14 november 2016.
Een selectiecommissie komt daarna langs om te bepalen of uw dier(en) mag (mogen) deelnemen. De
inschrijvingen voor de prijskampen zijn gratis.
Meer informatie : prijskampen.be@crv4all.com
Prijskamp melkvee (voor vrouwelijke dieren) op donderdag 12 januari 2017
Deelnamevoorwaarden :
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De ingeschreven dieren moeten aangemeld zijn tegen uiterlijk maandag 14 november 2016
en op die datum voldoen aan de deelnamevoorwaarden.
De dieren moeten eigendom zijn van de inschrijver op het moment van de aanmelding en dat
ook ononderbroken blijven tot en met de show. De geboorte- en stamboekkaarten gelden als
referentie.
De afstammingsinformatie is volledig gekend tot minimum drie generaties ver, ofwel het dier
zelf, de ouders en de grootouders.
De dieren moeten een erkende mpr-uitslag hebben.
Alle dieren dienen tijdens de voorselectie en op de dag van de prijskamp melkgevend te zijn.
De melkproductie moet op datum van inschrijven aan volgende vet- en eiwitnormen voldoen
: (basis = 305-dagen productie; bij lactaties korter dan 305 dagen wordt met de voorspelde
305-dagen productie gewerkt.)
o Zwartbont 1 lactatie: 540kgV+E 2de en volgende lactaties :
620kgV+E
de
o Roodbont 1 lactatie: 500kgV+E 2 en volgende lactaties :
560kgV+E
De hierboven genoemde criteria gelden als richtsnoer bij de selectie.
Uitgangspunt bij de selectie van vaarzen is dat deze dieren afgekalfd hebben op een
maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar).
De ingeschreven dieren zullen vervolgens voorgeselecteerd worden.
Er zijn kampioenschappen voorzien voor jonge koeien en volwassen koeien. Daarnaast
wordt een algemene kampioene verkozen.
De organisatie en kosten van het vervoer zijn ten laste van de eigenaar van het deelnemend
dier.
De dieren dienen getoiletteerd en gepresenteerd te worden conform het CRV show- en
tuchtreglement.
De kampioensdieren worden niet meer tot en met zondag op de stand geplaatst. Ze kunnen
na de prijskamp terug meegenomen worden naar huis.

