Levensduur
Dochters Ramos en Stadel blijven lang lopen

Manfredzoon O Man blijft
onaantastbaar in de aprildraai. Op de komende pagina’s zet Veeteelt de resultaten op een rij. De fokwaarden van de zwartbontstieren
vindt u vanaf pagina 29, de
fokwaarden van de roodbont- en mrij-stieren vanaf
pagina 32 en de fokwaarden
van de buitenlandse stieren
vanaf pagina 36. De eerstvolgende run is op 19 augustus 2008.

Naar de fokwaarde duurzaamheid is het vergeefs
zoeken. Nieuw in de tabellen is de fokwaarde
levensduur, uitgedrukt in dagen en zonder correctie
voor productie met Ramos als lijstaanvoerder.

D

e introductie van de
fokwaarde levensduur
is de grootste verandering
die de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO)
in de aprildraai doorvoert.
De eerste koploper in het
klassement op levensduur is
Ramos, die ook voor duurzaamheid altijd hoge cijfers
liet zien (117 in januari). De
Duitse Rudolphzoon scoort
voor levensduur 1026 dagen.
Een stier geeft de helft van
de fokwaarde door aan zijn
dochters. Dat betekent dat
de Ramosdochters gemiddeld
513 dagen – ofwel een jaar
en vijf maanden – langer op

Ramos voert fokwaarde levensduur aan

Tabel 1 – Top tien fokwaarde
levensduur zwartbont
(perspublicatie
zwartbontstieren Nederland)

Tabel 2 – Top tien fokwaarde
levensduur roodbont
(perspublicatie
roodbontstieren Nederland)

naam stier

levensduur

Ramos
Swamo Delta Jordan
Jocko
Gibor
VAH Wonderboy
O Man
QG Provider
Nevada
Ganvo Aduard
Mtoto
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+1026
+765
+738
+734
+713
+702
+690
+688
+665
+652

het melkveebedrijf aanwezig
zijn. Stadel is met een fokwaarde van 774 dagen de aanvoerder bij roodbont. In tabel
1 en 2 staat een overzicht van
de toppers op het gebied van
levensduur.
De fokwaarde levensduur

naam stier
Stadel
Creylo
Horst Randy
Mister Red Stripe
Bergkamp
Eldorado
Vh Ayers Rock
Nagano 1
Taco
Heide Speedboot

levensduur
+774
+733
+706
+700
+690
+681
+646
+633
+606
+605

geeft aan hoe lang dochters
van een stier op een bedrijf
zijn. Er wordt niet meer gekeken naar de oorzaak daarvan.
Het kan zijn dat de dochters
meer melk produceren en
daarom langer blijven, het
kan ook zijn dat ze over betere functionele kenmerken
beschikken.
De belangrijkste wijziging
ten opzichte van de fokwaarde duurzaamheid is dat in de
fokwaarde levensduur niet
meer wordt gecorrigeerd
voor productie. Als een koe

langer op het bedrijf blijft
door een betere productie
telt dat mee in de fokwaarde
levensduur.
De presentatie van de nieuwe
fokwaarde is veranderd. Levensduur wordt uitgedrukt
in dagen. De nieuwe fokwaarde heeft een gemiddelde van
0 en een spreiding van 270
dagen. Dat betekent dat twee
derde van de stieren een fokwaarde heeft tussen de –270
dagen en +270 dagen. Alle
rassen hebben een eigen basis voor levensduur. Het basisverschil tussen zwart- en
roodbont bedraagt 180 dagen, het basisverschil tussen
roodbont en mrij ligt op 152
dagen. Van een aantal jonge
stieren ontbreken de fokwaarden voor levensduur.
Het ontbreken van deze fokwaarden heeft geen gevolgen
voor inweging in de nvi.

Plussen en minnen
Ook de nvi-formule is aangepast. De plussen en minnen
die bij nvi zijn genoteerd, geven de veranderingen weer
ten opzichte van een schaduwrun van januari 2008 met
de nieuwe nvi-berekening.
De plussen en minnen bij nvi
laten daardoor de nvi-wijzigingen zien als gevolg van
extra informatie bij dochters
van stieren en niet als gevolg
van aanpassingen in levensduur of nvi-berekening.

Nieuwe nvi-formule
Het vervangen van duurzaamheid door levensduur heeft
consequenties voor de nvi-formule. De nieuwe nvi-formule
is als volgt:
0,84 x inet + 0,12 x levensduur + 2 x (fokwaarde celgetal –
100) + 7 x (fokwaarde vruchtbaarheid – 100) + 4 x (fokwaarde
uier – 100) + 4 x (fokwaarde beenwerk – 100)

Interbull-fokwaarden

Fokwaarden

Nederland en Vlaanderen zwartbont

Bertil verrassend
Veel diversiteit in stiervaders aprildraai

Bertil debuteert met complete cijfers

B

eekmanshoeve Bertil is de verrassende nieuweling in de top 10 van
de jongste nvi-lijst. Verrassend vanwege
zijn vader Willis, die nooit echt populair
werd door zijn geringe melkvererving.
Bertil combineert een nette 109 exterieur
met bijna 900 kg melk en een dikke plus
voor eiwit. Dat eiwit erft hij van Willis (v.
Sestak Scout), die zich dankzij sterke gezondheidskenmerken bij de secondcropstieren nestelt in de top. Bertil is gefokt
door Jan Wermink, bedrijfsleider op de
Beekmanshoeve in Witharen, eigen aan
familie Bosch-Beekman. Bertils koefamilie kenmerkt zich door hoge producties.
Overgrootmoeder Tinie 208 (v. Sunny Boy)
startte haar eerste lactatie met 10.690 kg
melk, met 4,36% vet en 3,56% eiwit. Tussen Bertil en deze Sunny Boytelg zitten
Tinie 311 (v. Fatal) en Tinie 409 (v. Jocko).
De aprildraai bevat naast Willis meer
nieuwe stiervaders, zoals Sinatra, Stormatic, Grandprix en Janson (v. Lord Lily). De
Duitse Bonatuszoon Blauer is de vader
van Delta Calvin (110 exterieur, 135 nvi),
die via Apollodochter Delta Heather terugvoert op Delta Heart, de moeder van
Paramount. Sinatra is de vader van debutant Nelson 174 Alfons (128 nvi). Lord Bailey levert Delta Barclay, na Bertil de hoogste debutant. Buiteneind Delta Blinker,
een halfbroer van de vroeg gesneuvelde
Settler, is een vroege Grandprixzoon bij
HG. Stormatic leverde in januari voor KI
Kampen Pole-Position en zet voor HG de
stier Willemshoeve R Inca in het vizier
(111 totaal exterieur). Inca stamt uit de Ri-

Shottle bezet met nationale cijfers de vierde stek
tafamilie, die ook stieren voortbracht als
Restha, R Applause, Ramon en Esquiri.
De stiervaderrol van Dustin krijgt steeds
meer glans. De populaire Dudam Surprise stijgt 8 punten nvi, met name dankzij
een verruiming van zijn melkplas. KI
Kampen-stier Creijland Set Up maakt een
opmars van 15 nvi, dankzij een verbetering van zijn celgetalindex en eiwitgehalte. Van de acht nieuwe Dustinzonen bij
HG hebben Blueprint, Ariba en Bluejaye
de aantrekkelijkste cijfers. De zes nieuwe
Laurenzozonen scoren sterk voor celgetal
en vruchtbaarheid, maar gemiddeld voor
exterieur.

Levenslustige Ramosdochters
Bij Alta is de opvallendste nieuwkomer
Southland Fire (v. Adam). Fire is een zoon
van Southland Dellia 2 (v. Lucky Leo) en
de volle broer van Dellia 42, kampioene
op de CR Delta Koe-Expo in 2005. Het
bloed van Lucky Leo voert ook door de
aderen van Foundation, de aantrekkelijkste debutant van KI Kampen. De Lucky
Leozoon stamt uit Blackstartelg Wiersma
140, als vaars HHH-kampioene en later
nationaal productiekampioene. Deze productiedrang komt nog niet tot uiting in
Foundations fokwaarde, maar het totaal
exterieur van 108 is een mooi begin voor
de halfbroer van Blackstorm. KI Kampen
ziet verder progressie bij Hole in One en
Jongsteins Buckman.
Fokstierdochters zijn er volop voor Olympic. Zijn index kan bogen op 1299 nakomelingen en stijgt daarmee 29 punten

nvi. De Addisonzoon verbetert zich op
alle bovenbalkkenmerken en stijgt met
twee punten tot 114 totaal exterieur. Andere stieren die stijgen met fokstierdochters zijn Okendo, Kirby, Dynasty, Flyer en
Canvas (één punt exterieur), terwijl Louson en Superior terrein prijsgeven. Verlies
is er ook voor Jonkheer en Joshua.
In het importsegment valt op dat een daling in dochtervruchtbaarheid de opmars
van O Man stokt (–34 nvi), al blijft hij zijn
naaste belager Ramos – de hoogste stier
voor het nieuwe kenmerk levensduur –
ruimschoots voor. Picston Shottle heeft
met 266 Nederlands/Vlaamse dochters
voor het eerst een nationale fokwaarde.
Die brengt de populaire stiervader op een
vierde positie, achter de Duitse Gibor,
wiens 19 nationale dochters hem helpen
aan een verrassende derde plaats. De Gibbonzoon stamt uit de excellente Sunny
Boydochter Holland en is gefokt in Frankrijk door Gaec Milon Pere-Fils.
Olympic stijgt fors met fokstierdochters
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