DI Procedure – Følregistrering- Pastype

Mårslet 15.04.2013

Forklaring til pas-type:
Lovlige pas: ”Rødt” dansk/tysk/hollandsk pas el. Islandsk- /engelsk-/svensk/norsk/blåt pas kan deltage alle DIarrangementer
Lovlige pas: Danske LU blå /DIsorte pas - er udelukket fra alle DIarrangementer, kåringer, stævner, avl med =rødt pas
Grønne pas: Ikke dokumenteret renracede islandske heste - er udelukket fra alle DIarrangementer, kåringer, stævner, avl med =rødt pas

Hingst med bedækningstilladelse i DK
Dansk afsnit - Fuldkårede Hingste =
ALLE godkendte hingste med min. grænse DI - FEIF-kåringskrav (ubegrænset/1-årig)
Mor pas=

Reproduktionsform

Krav

Føl pas

Følbegrænsninger

"Rødt" Dansk

Bedækkes, eller insemineres med
kølesæd / transportsæd i DK –
Hoppen er indberettet bedækket
Bedækket / insemineretmen hoppen er ikke indberettet
bedækket

*Indberetning af bedækning på WF

Rødt DI

Ingen

*Indberetning af bedækning.
Rødt DI
*Afstamningskontrol ved DNA.
* Sag for DIAvl ift. hingsteejers manglende
indberetning

Ingen

"Rødt" Dansk

Bedækkes / insemineres med frost sæd i
DK

*Indberetning af bedækning.
*Afstamningskontrol ved DNA

Rødt DI

Ingen

"Rødt" Dansk

Bedækkes / embryon

Rødt DI

Ingen

"Rødt" Dansk

"Blåt/Sort"og
grønt fra DK

*Indberetning af bedækning
*Afstamningskontrol ved DNA (biologisk
moder og ruge moder)
Ikke ulovlig at hingsten bedækker hoppen Afvises af Stambogskontoret –
med =rødt pas.
*sagen overgår til DIAvl

Se Hingste uden Se Hingste uden
bedækningstillad bedæknings
else
tilladelse

Hingst med bedækningstilladelse i DK
Dansk afsnit - Bygningsbedømte Unghingste =
med min. grænse DI FEIF-bygning eller BLUP (1-årig/pr hoppe)
Mor pas=

Reproduktionsform

Krav

Føl pas

Følbegrænsninger

"Rødt" Dansk

Bedækkes, eller insemineres med
kølesæd / transportsæd i DK - hoppen
er indberettet bedækket
Bedækket / insemineret- men
bedækning er ikke indberettet

*Indberetning af bedækning på WF

Rødt DI

Ingen

"Rødt" Dansk

*Indberetning af bedækning.
*Afstamningskontrol ved DNA.
* Sag for DIAvl ift. hingsteejers
manglende indberetning
Bedækkes / insemineres med frost sæd *Indberetning af bedækning.
i DK
*Afstamningskontrol ved DNA

Rødt DI

"Rødt" Dansk

Bedækkes / embryon

Rødt DI

"Blåt/Sort"og
grønt fra DK

Ikke ulovlig at hingsten bedækker
hoppen med =rødt pas.

"Rødt" Dansk

*Indberetning af bedækning
*Afstamningskontrol ved DNA
(biologisk moder og ruge moder)
Afvises af Stambogskontoret - sagen
overgår til DIAvl

Rødt DI

Se Hingste uden
Se Hingste uden
bedækningstilladelse bedækningstilladelse
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Hingst uden for Danmark
Far pas =

Reproduktionsform

Mor
pas=

Situation

Godkendt
EU hingst

Bedækkes udenfor
DK

"Rødt"
Danskhoppen
er i DK

Reprod.
* Ansøgning ved DI om dispensation ved brug af
udenfor DK udenlandsk hingst -incl. pris for enkelt dispensation
*Bedækningskvittering fra hingsteejer til Stambogs
kontoret, eller registrering af bedækning i WF

Godkendt
EU hingst

Bedækket udenfor
DK

"Rødt"
Reprod.
*Bedækningskvittering fra hingsteejer/registrering af
Danskudenfor DK bedækning i WF
hoppen- i
*Pris for enkelt dispensation for bedækning
udlandet

Godkendt
EU hingst

Insemineret udenfor "Rødt"
DK

"Rødt"
Bedækket /
udenlandsk Insemineret i DK

"Rødt"

Hingst på
Island (ikke
EU land)
Hingst på
Island
Hingst
udenfor EU
EU hingst

Bedækket på Island

"Rødt"

Insemineret på
Island
Bedækket/inseminer
et udenfor DK
Bedækket/inseminer
et udenfor DK
Bedækket / embryon

"Rødt"

"Rødt"
Dansk

"Rødt"
"Rødt"
"Rødt"

Krav

Føl pas

Reprod.
*Bedækningskvittering fra
udenfor DK hingsteejer/dyrlæge/registrering af bedækning i WF
*Pris for enkelt dispensation for bedækning
* Afstamningskontrol ved DNA
Sæd fra
* Ansøgning ved DI om dispensation ved brug af
andet
udenlandsk hingst, incl. pris for enkelt dispensation
FEIF/EU*Bedækningskvittering fra hingsteejer til Stambogsland
kontoret, eller registrering af bedækning i WF
* Afstamningskontrol ved DNA
Moderlivsi *Bedækning registreret i WF.
mport
*Afstamningskontrol ved DNA
Moderlivsi
mport
Moderlivsi
mport
Moderlivsi
mport
Moderlivsi
mport

*Bedækning registreret i WF.
*Afstamningskontrol ved DNA
*Bedækning registreret i WF.
*Afstamningskontrol ved DNA
*Bedækning registreret i WF.
*Afstamningskontrol ved DNA
*Bedækningskvittering fra hingsteejer/registrering af
bedækning i WF
*Afstamningskontrol ved DNA (biologisk moder og
ruge moder)

Rødt DI

Følbegr
ænsnin
ger
Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Rødt DI

Ingen

Hingst med bedækningstilladelse i DK
Internationalt afsnit - Hingste =
EU godkendte udenlandske hingste, som ikke opfylder DI-krav (ubegrænset/1-årig)
Mor pas=

Reproduktionsform

Krav

Føl pas

"Rødt" Dansk

Bedækkes, eller insemineres med
kølesæd / transportsæd i DK - hoppen er
indberettet bedækket

*Indberetning af bedækning på WF

Rødt DI

"Rødt" Dansk

Bedækket / insemineret- men bedækning *Indberetning af bedækning.
Rødt DI
er ikke indberettet
*Afstamningskontrol ved DNA.
* Sag for DIAvl ift. hingsteejers manglende
indberetning
Bedækkes / insemineres med frost sæd i *Indberetning af bedækning.
Rødt DI
DK
*Afstamningskontrol ved DNA

"Rødt" Dansk
"Rødt" Dansk

"Blåt/Sort"og
grønt fra DK

Bedækkes / embryon

*Indberetning af bedækning
*Afstamningskontrol ved DNA (biologisk
moder og ruge moder)
Ikke ulovlig at hingsten bedækker hoppen Afvises af Stambogskontoret - sagen
med =rødt pas.
overgår til DIAvl

Følbegrænsning
er
Ingen

Rødt DI

Se Hingste
uden
bedækningstill
adelse

Se Hingste uden
bedækningstillad
else

2/3

DI Procedure – Følregistrering- Pastype

Mårslet 15.04.2013

Hingst uden DI bedækningstilladelse- Dispensation
Far pas=

Situation

Mor pas=

Reprodukti Krav
onsform

Føl pas

Følbegrænsninger

"Rødt" Dansk

Hul i
hegnet /
ukendt
fader
Hul i
hegnet /
ukendt
fader

"Rødt"
Dansk

Bedækket

* Dispensationsansøgning,
* Dyrlægeattest på far,
* Afstamningskontrol ved DNA

Rødt DI

Ingen

"Rødt"
Dansk

Bedækket

* Dispensationsansøgning
*Afstamningskontrol ved DNA

Sort DI

Ja-afkom kan ikke
opgraderes til rødt pas
m.v.

"Rødt" Dansk

Hul i
hegnet /
ukendt
fader

"Blåt/sort/gr Bedækket
ønt" fra DK

* Dispensationsansøgning
* Afstamningskontrol ved DNA
* SAG for DIavl

Sort DI

Ja, Hingsteejersag ift
bedækning af hoppe
uden "lovligt" pas

"Blåt/Sort"og
grønt fra DK

Hul i
hegnet /
ukendt
fader

"Blåt/sort/rø Bedækket
dt/grønt" fra
DK

* Dispensationsansøgning
*Afstamningskontrol ved DNA

Sort DI

Ja-afkom kan ikke
opgraderes til rødt pas
m.v.

"Rødt" Dansk

Hul i
hegnet /
ukendt
fader

"Rødt"
Dansk

* Afstamningskontrol ved DNA, men
afstamningen kan ikke dokumenteres

Lysegrønt
pas ved
Videnscentre
t Heste

Ja-afkom kan ikke
optages i WF før
afstamningskontrol
ved DNA er fuldført

"Rødt" Dansk

Bedækket

Ovenstående dokument erstatter tidligere dokument ”Røde og sorte hestepas fra 2010” jv nye regler EU hingste og deltagelse i
DI arrangemnenter jv. DIavl og DIbestyrelse 2013
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