Japan 2015
Så er vi tilbage i Japan for at finde koi til den kommende sæson

Denne tur starter i den modsatte rækkefølge end de sidste par år, nemlig i det sydlige, faktisk starter jeg helt
nede på Kyushu Island, som er den sydligst af de 3 hoved øer i Japan, de 3 øer kaldes Hokaido, Honshu og
Kyushu. I modsætning til Danmark, hvor det ikke er så koldt som normalt på denne årstid, så plejer der at være
omkring 14 til 16g. C på Kyushu her i februar, men lige nu er der kun ca. 3g. C og det blæser meget, så her føles
rigtigt koldt, og jeg der havde glædet mig til at skulle ned i varmen…:-)
Den første avler i dag er Ueno Koi Farm. Ueno er meget kendt for hans Showa, og før hen var der kun Showa på
Ueno Koi Farm. Men som han siger, bare fordi noget går godt, så betyder det ikke, at man ikke må prøve andre
veje, derfor er Ueno nu igennem de sidste år også begyndt at avle Kohaku og Sanke.
Lidt inspiration fra dagens høst hos Ueno Koi Farm

Den næste og sidste avler i dag er Okawa Koi Farm
Okawa kalder sig for Go sanke avler hvilket betyder Kohaku, Sanke og Showa avler, men sådan ser virkeligheden
ikke helt ud, ikke at de ikke avler Go sanke, men der er meget mere at komme efter på denne farm. Her kan
nævnes Shiro Utsuri, som er avlet på en ren Shiro Utsuri blodlinie og ikke som så mange andre avlere, der
bruger en kombination af Showa og Shiro Utsuri blod.
Nævnes skal også deres Ochiba Blodlinie samt deres Karashigoi, hertil kommer der så alt det andet som Okawa
brødrene avler, fordi de stadig synes det er sjovt at prøve nye varianter.
Lidt inspiration fra dagens høst hos Okawa Koi Farm

Søren
Det sydlige Japan

Resten af turen kan følges på www.koi-team-enghavegaard.dk
her vil jeg lægge foto op, så snart jeg har tid.

