Het was slechts een eenmalige embryoaankoop, maar Rudidochter

Etazon Warsa 9 (Power x Rudi),
88 punten
Prod.: 2.00 305 8143 4,91 3,68 LW 122

Etazon Warsau 1 heeft in America beslist een positieve bijdrage
geleverd. Is het niet aan de tachtigkoppige veestapel, dan zeker aan
het enthousiasme van fokker René van Herpen.

E

tazon Warsau 1. Waardering klinkt
door in de stem van René van Herpen (33) uit America als hij de naam van
de Rudidochter noemt. Ze loopt in zijn
stal, de zesjarige achterkleindochter van
Dutchglen Chieftess (v. Enhancer). Een
opvallende verschijning is ze zonder
meer. Wit, een handbreed groter dan
haar stalgenoten en lang. ’Ze heeft een
rib meer dan andere koeien en hoewel ze
groot is, staat ze heel gemakkelijk op. Ze
is erg lenig’, omschrijft Van Herpen zijn
stalfavoriet, die uiterlijk een van de
meest getalenteerde Rudidochters moet
zijn. Ondanks de povere exterieurcijfers

van haar vader waardeerde de inspecteur
het exterieur van de Rudidochter met 90
punten.
Van Herpen heeft geluk gehad met zijn
Etazon Warsau 1, in meerdere opzichten.
’Uit een van onze eigen koeien verkochten we in 1994 een stiertje naar de KI. Dat
geld hebben we toen in embryo’s gestoken.’ Drie embryo’s zette Van Herpen in,
alle drie uit de combinatie Rudi x Etazon
Warsau (v. Aerostar). Uit een van de drie
drachten werd Warsau 1 geboren. ’Toen
ze net was geboren braken de roodfactorstieren Yava en Albergen door met hun
eerste index. De interesse van de KI voor

René van Herpen: ’Warsau is erg lenig’
deze familie wakkerde toen snel aan’,
legt Van Herpen uit. De stieren Yava RF (v.
Aerostar) en Albergen RF (v. Mascot) zijn
broers van de moeder van Warsau 1: Etazon Warsau (v. Aerostar). Later kregen
ook haar halfbroers Etazon Abruzzi (v.
Glee-Hi Micheal) en de roodbonte Delta
Lucky Sugar (v. Sure-View Carm Lucky)

260 dagen in lactatie voorspeld op 11.300
kg melk met 4,83 % vet en 3,62 % eiwit in
305 dagen, goed voor 128 lactatiewaarde.
’Net als de moeder is ze een koe die gemakkelijk melk geeft’, vindt Van Herpen. Bovendien is Warsa 9 ingeschreven
met 88 punten, waarvan 92 voor de benen. Volgens Van Herpen is dat goede
beenwerk een familietrekje. ’Ze hebben
allemaal AB-benen. Ze stappen er zo
recht op. Vooral nu de KI’s meer op duurzaamheid letten is dat een voordeel, omdat de benen meewegen in de fokwaarde
duurzaamheid. Voor de Inet zit deze koefamilie net aan de onderkant van het gewenste niveau’, vertelt de Limburgse
roodbontfokker. Toch staan er bij de KI
een aantal stieren. Bij Holland Genetics
wordt een Jargolzoon uit Warsau 1 momenteel ingezet, terwijl een Faberstier

’Ik vind rood gew oon mooier’
Van Herpen content met nakomelingen uit Etazon Warsau 1
een fokwaarde. Via hun moeder Granduc
Cleitus Sugar — in 1991 gekocht door
Etazon — zijn zij kleinzonen van Dutchglen Chieftess.
Intussen bevestigde Rudidochter Warsau in America met haar eigen prestaties
de genetische aanleg van de familie. In
haar eerste lijst kwam ze tot een 305-dagenproductie van 8803 kg melk met
4,21 % vet en 3,51 % eiwit, resulterend in
114 lactatiewaarde. ’We hebben haar
flink gespoeld’, vertelt Van Herpen. Van
stieren als Tulip, Lucky Leo en Power,
maar ook van Jargol en Faber kreeg hij
nakomelingen.

Rood overheersend
Van de dochterschare van Warsau 1 heeft
Van Herpen de meeste sympathie voor
Powerdochter Etazon Warsa 9. Zij is bezig aan haar tweede lijst en staat na ruim
Etazon Warsau 1 (Rudi x Aerostar),
90 punten
Prod.: 3.08 305 10.121 4,58 3,57 LW 114
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binnenkort naar Samen vertrekt. Van Powerdochter Etazon Warsa 9 staat een
Daanzoon bij CR Delta. Haar zwartbonte
Lucky Leozus Warsa 6 heeft nog geen zonen op KI-stations, maar ook haar prestaties liegen er niet om. Ze is ingeschreven
met 87 punten en produceerde als vaars
in 305 dagen 8977 kg melk met 4,24 % vet
en 3,45 % eiwit met lactatiewaarde 106.
In de Limburgse stal geldt Lucky Leodochter Warsa 6 met haar zwarte vel als
een van de uitzonderingen. Rood is de
overheersende kleur. Van de tachtig
koeien, die jaarlijks een quotum van
700.000 kg volmelken op 37 hectare,
heeft negentig procent een rood vel. ’De
roodbonte kalveren brengen nog steeds
iets meer op, de koeien zijn iets robuuster en de bloedvoering is ruimer’,
somt Van Herpen een aantal redenen op.
De belangrijkste reden heeft hij nog niet
genoemd: ’Rood vind ik gewoon mooier.’
Gemiddeld produceren de koeien op dit
moment 8983 kg melk met 4,68 % vet en
3,69 % eiwit in 305 dagen. De Warsaus

zijn dus zeker niet de enige koeien met
een hoog eiwitgehalte. ’We hebben altijd
al vrij hoog gezeten met eiwit. Ik denk
dat het een beetje fokkerij en een beetje
voeding is’, zoekt Van Herpen naar een
verklaring.

Geen witte koppen
In de oude ligboxenstal, die dateert uit
1972, heeft Van Herpen de muren er uitgebroken. ’De stal was aan de lage kant.
Nu is de ventilatie veel beter voor elkaar.’
Dagelijks draait de voermengwagen een
mengsel met maïs, graskuil, luzerne,
aardappelsnippers, perspulp, tarwe, eiwitmeel en krijt voor het voerhek. In de
voercomputer vult Van Herpen dat aan
met twee soorten krachtvoer. In de eerste honderd dagen van de lactatie krijgen
alle koeien een luxere brok. ’Dan melken
we in het begin net iets gemakkelijker’,
geeft de veehouder aan.
Gemakkelijk geven; het is ook een term
die Van Herpen gebruikt als hij zijn fokdoel beschrijft. ’Ik wil het liefst roodbon-

te koeien met een mooi exterieur. Koeien
die gemakkelijk melk geven met een
goed eiwitgehalte.’
De stierenkaart bekijkt de Limburgse
veehouder altijd kritisch. ’Ik streep er
best een heel stel weg.’ Peelfarm Boaz bijvoorbeeld, vanwege zijn trage melksnelheid, of Jusaba Lex. ’Hij vererft een te laag
eiwitgehalte en ik heb ook een hekel aan
die witte koppen. Ik ben er juist net weer
van af: ik heb behoorlijk wat Bonivard
gebruikt.’ Nog strenger selecteert Van
Herpen op uiergezondheid. Bell Tom en
Beautiful met beide 95 voor uiergezondheid komen er in America niet aan te pas.
’We hebben jarenlang veel last gehad van
uierontsteking. Soms was het zo erg dat
driekwart van de vaarzen er last van
kreeg. Dan word je vanzelf kritisch op
uiergezondheid.’
Stieren die Van Herpen wel gebruikt zijn
Jerom en Koerier 114. ’Jerom kan ik niet
missen vanwege zijn exterieur en van
Koerier 114 heb ik twee goede proefstierdochters gehad, waar ik nog steeds erg
gek mee ben.’ Bij de pinken schakelt Van
Herpen Kian in, al houdt hij de ontwikkeling van de pinken wel nauwlettend in de
gaten. Van de Duitse Faber verwacht Van
Herpen veel. Trots snelt hij naar een strohok, waar een Faberkalf uit Etazon Warsau 1 loopt. ’Kijk eens wat een mooi kalf.
Daar ben ik best kapot van.’
Inge van Drie
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