verklaring werd gegeven dat deze stieren veel
kalfjes kregen die via ‘Fokken op Maat’ op
genomics werden getest en die resultaten
hadden het bovengenoemde ongewenste effect.
Er is nog niets bekend over de prestaties van
deze kalfjes en dan is het raar dat ze toch een
omhoogstuwend effect hadden op hun vader.

Nieuwsbrief HJ-KI

Bleiswijk, 29-12-2019

Beste Veehouder,
Al jaren schrijven we hier over de moeilijke
tijden voor de melkveehouderij en dat we
uitkijken naar nieuw perspectief. Maar helaas
lijkt het licht aan het einde van de tunnel weer
verder weg met dit keer stikstof als maatschappelijke splijtstof. Wij denken ook dat
Nederland in een natuurideologische fuik is
gemanoeuvreerd zonder een rechtvaardiging
uit het verleden. Als troost is er voorlopig de
verrassend
brede
sympathie
voor
de
boerenzaak na de spectaculaire protesten.



Minder Jongvee

Al tijden houden we hier in de gaten of de
krapte in het jongvee al door begint te werken
in het verminderd gebruik van Belgische blauwe
stieren (BBL). Dat is nog steeds niet het geval.
Afgelopen periode zaten we op 36% BBL terwijl
dat
in
vorige
periodes
uitkwam
op
respectievelijk 39, 35, 38 en 38%. Ter
vergelijking was het in 2016 en 2017 ongeveer
30%
en
daarvoor
ongeveer
20%.
We
verwachten daarom dat de krapte in jongvee
nog wat verder gaat toenemen.



Nieuwe stieren

Dit is onze keuze uit het internationale aanbod
van inmiddels 17 fokkerij-organisaties.



Ranglijst

We doen het nog steeds niet slecht in de NVI
ranglijst van stieren op basis van Nederlandse
dochters. De stieren Reflector, Bernell en
Rabo staan op het podium met respectievelijk
plek 1,2 en 3. Maar verder staan stieren van
onze kaart op plek 6, 8 en 9. Ondanks de
beloofde genetische vooruitgang met hun
genomics programma komt de grote broer
niet verder dan plek 11.



Rekenproblemen

Nog pijnlijker was dat juist heel veel gebruikte
genomics stieren de laatste tijd ongemerkt
kunstmatig omhoog waren gerekend zodat ze
daardoor nog meer werden gebruikt. Als

Stier
Spring
Mogul –
Gerard

Opmerkingen
We kiezen weer voor
betrouwbaarheid met deze
Mogul zoon vanwege de
tevreden boeren die al dochters
melken. Er zitten in Nl al 530
dochters in de productiecijfers
en het zijn ras melkkoeien.

No Claim
Twist –
Jorryn

Dit is een nog jonge stier maar
met een interessante oude
afstamming. Is een gehaltestier
met prima benen, goede gezondheid en een correct kruis.

Perez
Pick – Hulk

Bandares
Yoder –
Bookem

Voor het eerst zetten we ook
een jersey stier op de kaart.
Het is het enige ras dat nog
duidelijk in de lift zit vanwege
de gehaltes en de efficientie.

Deze in de US gefokte stier
heeft inmiddels Nl fokwaarden
en daar is helemaal niets mis
mee. Gewoon allround goed
met positieve gehaltes. Iets
minder geschikt voor ronde
koeien.
Verder niet meer beschikbaar zijn Jango, Mavid,
Lucent, Ashburton, Bob en St Andre.



Groei

Ondanks alles zijn we in 2019 toch weer met
10% gegroeid doordat we nog steeds klanten
erbij krijgen. Dat is sinds 2010 een gemiddelde
groei van 13,3% inseminaties jaar op jaar.
Jetset
Doorman –
Ermes

Is in Frankrijk gefokt maar er
worden inmiddels bijna 900 NL
dochters gemolken door
contente veehouder. Ook weer
positieve gehalte, prima uiers,
alleen wat lage melksnelheid. Is
ook pinkenstier.



Proefstieren

De proefstieren staan op onze website:
http://www.hjki.nl/stieren/proefstieren/
In de tabel op de website kun je doorklikken
naar de uitgebreide informatie op de site van de
leveranciers. Het standaardtarief blijft € 5,-

Andy Red
Anreli Red –
Rocky

Dit is de eerste genomics stier
die we op de kaart zetten.
Houdt er rekening dat de
betrouwbaarheid lager is dan
we gewend zijn. Hij heeft
allround goede cijfers en levert
de broodnodige verversing bij
roodbont. Is ook pinkenstier.

Tot ons volgende bezoek,
Rijnie, Peter, Leendert, Maurice, Marten en Joop

