Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

BLUESEL
Beschrijving van het project
De voorbije jaren hebben Frankrijk en Wallonië een aangepast kader gecreëerd voor de ontwikkeling van
het Blauw-gemengde ras (Bleue du Nord van Frankrijk en het Belgisch Wit-Blauw van het gemengde type
van België). Om de veehouders te helpen deze zeldzame, met uitsterven bedreigde soort te behouden, is
het noodzakelijk om de grenzen te overstijgen, zodat de programma’s voor de selectie en het behoud van
soorten gezamenlijk kunnen opgevolgd worden. Door een eigen imago en merk te creëren verbetert ook
de economische rendabiliteit van de exploitatie.
Om de economische groei van de landbouwexploitaties te stimuleren worden wetenschappelijke en technische samenwerkingsvormen opgezet rond een gemeenschappelijk, zeldzaam runderras: het Blauwe ras
uit Noord-Frankrijk en het Wit-Blauwe ras van het gemengde type uit België. Deze grensoverschrijdende
groep biedt een gemeenschappelijke richtlijn voor de selectie. Ze centraliseert alle gegevens en interpreteert ze om op basis daarvan het genetische potentieel van de dieren in te schatten.

Acties
Via een grensoverschrijdend selectieprogramma worden genotypes vastgelegd van de beste koeien zodat genetisch kapitaal geselecteerd en bewaard kan worden en er een voorraad kan aangelegd worden van fokstieren.
Er wordt ook een gemeenschappelijk controlesysteem op punt gesteld om de genetische prestaties te evalueren. Doordat alle gegevens op een centraal punt ingezameld en onderzocht worden op hun genetisch
potentieel, verloopt de controle eenvormig voor beide regio’s.
Daarnaast worden de exploitaties ook geëvalueerd op hun technisch en economisch potentieel, en worden
aanbevelingen die daaruit voortvloeien algemeen verspreid.
Tijdens het volledige project wordt specifiek onderzocht welke de typische karakteristieken zijn van het
gemengd-Blauwe ras en welke producten ermee gemaakt kunnen worden om het optimaal te promoten.
Op basis van een analyse van de kwaliteit van de melk worden kaasproducten ontwikkeld en krijgen de
landbouwers een vorming om die producten te maken.

Gegevens
E-mail: cbertozzi@awenet.be
Website: http://www.bluesel.eu

Projectpartners
• Projectleider

Association wallonne de l’élevage asbl
Rue des Champs Elysées, 4
B - 5590 Ciney
Tel.: +32-(0)83.23.06.15
E-mail: cbertozzy@awenet.be

• Partners / geassocieerde partners

Syndicat Mixte des Parcs naturels régionaux
du Nord-Pas de Calais
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel.: +33-(0)3.20.67.03.51
E-mail: b.delahaye@enrx.fr
Maison de l’élevage du Nord / Union Bleue
du Nord
F - 59013 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.88.67.44
E-mail: maison.elevage.nord@wanadoo.fr

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
B - 5030 Gembloux
Tel.: +32-(0)81.62.22.06
E-mail: nicolas.gengler@ulg.ac.be
Institut de l’élevage
F - 75012 Paris cedex 3
Tel.: +33-(0)1.40.04.52.14
E-mail: didier.redaldo@idele.fr
Herd-Book Blanc-Bleu Belge
B - 5590 Ciney
Tel.: +32-(0)83.23.06.12
E-mail: pmhbbbb@skynet.be
Parc naturel régional de l’Avesnois
F - 59550 Maroilles
E-mail: philippe.lesage@parc-avesnois.com
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Financiële gegevens
Totaal budget: 860.752,54 EUR
Aandeel EFRO: 413.987 EUR
Looptijd: 1 juli 2008 - 30 juni 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/51.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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