S T I ER S P E C I A L

O

M A N

paspoort

Manfredzoon O Bee Manfred Justice brengt voor elk wat wils

Het O Mantijdperk
Sinds zijn doorbraak in mei 2003 is O Man niet meer uit
de top van de stierenlijsten weg te denken. Met tientallen,
zelfs honderden zonen wereldwijd groeit de invloed van de
Manfredzoon exponentieel. Zijn allroundverervingspatroon
maakt van O Man ook een veelzijdig stiervader.
tekst Annelies Debergh

O

ver de hele wereld is zijn invloed merkbaar. O Bee Manfred
Justice, kortweg O Man, liet afgelopen Interbull-draai, zoals zoveel keer
daarvoor, opnieuw van zich spreken.
Van de honderd hoogste Amerikaanse stieren op nvi-basis voerden er
maar liefst 89 O Manbloed.
‘In Amerika zijn in totaal ongeveer
vierhonderd zonen ingezet, waarvan
77 zonen bij Select Sires.’ Dat zegt
Charlie Will, foktechnisch medewerker bij de Amerikaanse ki-organisatie
Select Sires. Hij was het die O Man
destijds bij de ki binnenhaalde. Dat
het vertrouwen in de Manfredzoon
groot was, bleek al in een vroeg stadium met de inzet van O Man als ‘supersampler’. Daardoor kreeg O Man
uiteindelijk ongeveer 200 dochters in
zijn eerste fokwaarde en scoorde hij
bij zijn indexendebuut in mei 2003
meteen een hoge betrouwbaarheid.
‘Hoewel de stier nu veel minder sperma produceert, ziet hij er nog altijd
erg indrukwekkend uit’, zegt Will.
‘Een maand geleden is O Man twaalf
jaar geworden.’

Gezondheidsvererver
Het verhaal achter de invloedrijke
holsteinvererver voert terug naar
O Bee Holsteins, het melkveebedrijf
van de drie broers Gaylon, Gary en
Steve Obert uit Dakota in de Amerikaanse staat Illinois. Daar werd Manfredtelg O Bee Manfred Justice op 8
maart 1998 geboren uit Meier-Meadows El Jezebel (v. Emprise Bell Elton).
Behalve O Man leverde Jezebel nog
acht zonen die het tot fokstier schopten, waaronder ook volle broer O Bee
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Manfred Justin (102 nvi), geplaagd door
het cvm-gen.
Met zijn hoge gehalten, sterke frames en
functioneel exterieur is Manfredzoon O
Man uitgegroeid tot het spiegelbeeld van
zijn sterke 92 puntenmoeder Jezebel.
Haar derde lactatie, goed voor 13.971 kg
melk met 4,5% vet en 3,5% eiwit in 305
dagen, getuigt van haar productieve
wilskracht. Samen met haar zoon staat
Jezebel nog altijd symbool voor het O
Beefokprogramma.
‘Met koeien uit de Jezebelfamilie behaal
je geen keuringssuccessen in Madison,
maar wie koeien minimaal vijf lactaties
wil melken, moet de familie wel benut-

ten.’ De uitspraak van Gaylon Obert in
het juninummer van Veeteelt in 2003
is met de talrijke nummer 1-posities van
O Man in verschillende internationale
stierenlijsten kracht bijgezet.
De Manfredzoon grossiert in duurzaamheidskenmerken en blijft in eigen land
onveranderd populair. Na zeven jaar
dienst op fokstierniveau telt hij in zijn
Amerikaanse fokwaarde nu ruim 41.000
dochters. Via zijn talrijke zonen krijgt
het paradepaardje van Select Sires momenteel exponentiële en vooral een erg
brede mondiale invloed.
Na zeven jaar in de indexenlijsten blijft
de stier onveranderd op hetzelfde hoge
niveau. Hoge productiekengetallen, een
positieve maar onopvallende exterieurvererving en bovengemiddelde scores
voor conditiescore (110), vruchtbaarheid (105), uiergezondheid (104) en
klauwgezondheid (104) typeren de Manfredzoon.
Zijn verervingspatroon maakt hem bij
uitstek geschikt binnen de tegenwoordige fokkerijfilosofie, die is gericht op een
lange levensduur en koeien die weinig
arbeid vragen. Charlie Will: ‘Zijn vererving voor gezondheidskenmerken zoals

Meier-Meadows El Jezebel (v. Emprise Bell Elton), 92 punten
Productie: 4.02 305 13.971 4,5 3,5

Clearfield Mark Jacoba
(v. Walkway Chief Mark)

Meier-Meadows Melwood Jacki
(v. Arlinda Melwood)

Meier-Meadows El Jezebel
(v. Emprise Bell Elton)

InSirestieren en fokstieren heeft O Man
in de pedigree’, illustreert Pieter van
Goor. ‘Ongeveer een kwart van de ingezette proefstieren van de afgelopen drie
jaar heeft O Man als moedersvader en
ook bij de opfokstieren speelt hij nog
steeds een vrij grote rol.’

Kruisen met O Man
O-Bee Manfred Justice
(v. Ha-Ho Cubby Manfred)

duurzaamheid, dochtervruchtbaarheid,
uiergezondheid en geboortegemak gecombineerd met melkaanleg maken van
O Man een uitzonderlijke stier. Hij heeft
iedere melkveehouder, maar ook elke kiorganisatie, wat te bieden.’

Internationaal stiervader
In de Scandinavische landen – waar de
filosofie van gezondheidsfokkerij nog
meer geldt dan elders in de wereld –
kreeg O Man talrijke kansen op de melkveebedrijven. Ook binnen het fokprogramma van Viking Genetics verdient de
Manfredzoon zijn sporen.
‘O Man scoort erg goed op gezondheid
en vruchtbaarheid’, geeft Lars Nielsen,
holsteinmanager bij Viking Genetics,
aan. ‘Zijn genen zijn erg aantrekkelijk en
passen goed binnen ons fokdoel.’
Op dit moment telt Denemarken ruim
640 melkgevende dochters, zo’n 1700
pinken zijn nog onderweg. ‘O Man staat
hier bekend als leverancier van functionele, economische en makkelijk handelbare koeien. Toch zal zijn invloed hier
vooral via zijn zonen komen.’
Verspreid over de drie Scandinavische
landen telt het fokprogramma van Viking Genetics 65 O Manzonen. Verschillende zonen draaien nu als stiervader
mee. De huidige focus ligt op stieren als
D Orange, D Ole, D Onsild en de genoomgeteste VH Oyvind.
‘Bij CRV zijn 55 O Manzonen in het fokprogramma ingezet, terwijl ook onder
de stiermoeders diverse O Mandochters
zijn’, zegt Pieter van Goor, hoofd foktechniek bij CRV.
De invloed van de allround Amerikaan is
nog groter wanneer ook rekening gehouden wordt met de zonen van O Man die
als stiervader momenteel in het fokprogramma meedraaien. Daaronder bevinden zich behalve de CRV-stieren Ralma
O-Man Cricket en De-Su O-Man Goli ook
een aantal internationale namen, zoals
Long-Langs Man-O-Man en Morningview
Legend.
‘Zowat de helft van de stiervaders, jonge

Pieter van Goor sluit zich aan bij de stelling van Lars Nielsen dat de Manfredzoon vooral via zijn zonen betekenis zal
krijgen. ‘In Nederland en Vlaanderen is
O Man zelf niet zoveel ingezet’, zegt de
foktechnicus. Het aantal melkgevende
dochters geregistreerd in de GES-fokwaarde bedraagt momenteel 1394 stuks.
‘Zijn zonen en dochters zullen veel
meer invloed krijgen. Bijna overal ter
wereld staan O Manzonen in de top van
de indexenlijsten. Op die manier zijn de
genen van O Man straks meer dan ooit
tevoren ook voor het grote publiek beschikbaar.’
De steeds overheersender mondiale invloed van de stier brengt Van Goor bij
het risico op inteelt. ‘Er wordt vaak over
gesproken of O Man met zijn talrijke zonen niet al een bedreiging vormt voor
de holsteinfokkerij. Daar zijn wij als fokkerijorganisatie alert op. We gebruiken
daarom ook nadrukkelijk stiervaders en
stiermoeders die vrij zijn van O Manbloed. Maar voor de Nederlandse en
Vlaamse melkveehouders is de stier op
dit moment nog vooral een zegen. Dat

Naam: O Bee Manfred Justice
Afstamming: Manfred x Elton x Melwood
Melkgevende dochters in GES-fokwaarde: 1394
Melkgevende Amerikaanse dochters: 41.573
Spermaproductie: meer dan 1 miljoen rietjes
Fokwaarde: 269 nvi
Productie-index: 1224 –0,03 +0,05 +50 +47 +159
Exterieurindex: 105 107 102 103 105
Levensduur: +489
Conditiescore: 110
Uiergezondheid: 104
Klauwgezondheid: 104
Vruchtbaarheid dochters: 105
Geboortegemak: 113

geldt zeker als je kijkt naar wat de stier
toevoegt op het gebied van gezondheidseigenschappen.’
Volgens Pieter van Goor zit in dat laatste
de voornaamste kracht. ‘O Man kan ook
wel een scherpere koe hebben en scoort
vooral goed op vruchtbaarheid, celgetal
en levensduur, allemaal kenmerken
waar we bij onze holsteinkoeien toch
wat verlegen om zaten. De stier kwam
op het juiste moment. Dit soort stieren
kan de vraag om te gaan kruisen met andere rassen terugdringen.’
Of er ook een gouden combinatie met de
populaire Manfredzoon bestaat? ‘Deze
stier heeft wijdverbreid kansen gekregen
in allerlei landen en op allerlei soorten
koeien met overal ter wereld wel goede
resultaten. Hij is op verschillende vlakken compleet. Zijn uiervererving is een
aandachtspunt.’ Het is duidelijk volgens
Van Goor: ‘O Man kan bij iedere koe wel
iets toevoegen.’ l

O-Bee Manfred Justice (v. Ha-Ho Cubby Manfred), nu twaalf jaar oud
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