Een rondje over het Britse bedrijf Brynhyfryd betekent genieten.
Meer dan 120 excellente koeien met indrukwekkende frames passeWolfscastle

ren de revue, terwijl de broers George de stambomen moeiteloos oprakelen. ’We zijn opgegroeid tussen mooie koeien.’

H

et jaar 2000 noemen de broers Rowland (42) en Michael (40) George een
hoogtepunt in hun melkveehoudersbestaan. De Britse melkveehouders uit
Wolfscastle in Zuidwest-Wales leken met
de excellente koeien uit hun Brynhyfrydveestapel bijna iedere keuring te winnen
waaraan ze deelnamen. Als afsluiting van
de succesreeks op regionale shows behaalden ze tijdens de nationale Britse Royal
show in Stoneleigh met Brynhyfryd Juror
Hester (v. Juror) overtuigend de titel algemeen kampioene en werd Brynhyfryd
Marc Margaret (v. Dixellen Star Marc) reservekampioene. ’Het was onze laatste

naar Wolfscastle kwamen en veel geld
over hadden voor koeien met het Brynhyfrydprefix is geen toeval. De stalnaam
Brynhyfryd is een begrip in Groot-Brittannië vanwege het grote aantal excellente
koeien dat er gefokt werd, maar ook nog
steeds gefokt wordt.
Van de 450 melk- en kalfkoeien bezit momenteel maar liefst 120 de excellentstatus. ’We zijn opgegroeid tussen mooie
koeien’, start Michael George met de
historie van het bedrijf. ’Mijn vader Colin
fokt al sinds de jaren vijftig voornamelijk op type en ook voor ons geldt dat fokwaarden voor productie weinig prioriteit
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analyseert kun je bijna alles herleiden
naar het frame.’
Om zijn woorden kracht bij te zetten toont
Michael George de excellente Brynhyfryd
Horace Millie (v. M.P. Mark Horace). ’Zij is
het schoolvoorbeeld van een uitgebalanceerd frame en stamt bovendien uit een
mooie koefamilie.’ De — uiteraard — excellent ingeschreven Millie is een dochter

Meer dan 120 excellente Brynhyfrydkoeien grazen in het heuvellandschap van Wales
van Horace en Shoremar Blakmeg. Blakmeg is op haar beurt een Blackstarhalfzuster van de Canadese verervers Shoremar Milan en Shoremar Mason.
Millie is niet de enige fanatiek grazende
koe met een Canadese achtergrond op het

ontwikkelden.’ Starbuck, Raider, Stardust
en meer recentelijk Rudolph, Storm en
Lee kregen veel invloed. Op het inseminatielijstje staan nu de stieren Gibson, Leduc,
Stormatic, Roylane Jordan en Convincer.
Het lijstje is niet veel langer, omdat een-

Herinvesteren in bedrijf

met de paring rekening mee’, vertelt George. ’Duregal Astre Starbuck hebben we
daarom selectief gebruikt, al vonden we
dat hij geweldige framekoeien kon geven.’
De lagere gehalten worden volgens George ook veroorzaakt doordat ze in de zomer
de koeien dag en nacht weiden. ’Weiden is
goedkoop en om jezelf niet uit de markt te
prijzen, moet je de dieren houden in omstandigheden die hier algemeen gangbaar
zijn. Commerciële veehouders die koeien
komen kopen willen geen verwende koeien zien op stal, maar grazende koeien in
de praktijk.’ Tot grote spijt van de familie
George is het momenteel echter niet
mogelijk om vee te verkopen aan collega’s
of deel te nemen aan keuringen omdat er
bij een controle dieren positief reageerden
op tuberculose.
Onder het grote aantal verkochte dieren in
2001 — meer dan 120, laat George weten
— bevonden zich ook twee dochters van
de nationaal kampioene Brynhyfryd Juror
Hester. Hester, goed voor 93 punten, werd
een jaar lang gespoeld maar is inmiddels
weer drachtig. ’Het waren prachtige pinken van Lee en een Leduc en daarom was
het een moeilijke beslissing om ze te laten
gaan. Maar de tijd van niet meer commercieel te hoeven denken is voorbij en
we konden er veel geld voor krijgen. We
hebben het geld direct geïnvesteerd in
bedrijfsontwikkeling en zijn nu hopelijk
goed voorbereid op de toekomst.’

’De gehalten staan door de Canadese invloed onder druk, maar daar houden we

Jaap van der Knaap

Fokken vanuit het frame
Britse Brynhyfryd profiteert na MKZ-jaar van invloed Can adese koefamilies en naamsbekendheid
deelname aan een keuring, maar het heeft
ons bekendheid en later ook veel geld opgeleverd’, stelt Michael George nuchter
vast. ’Dankzij de showsuccessen hebben
we veel dieren goed kunnen verkopen aan
bedrijven die een doorstart maakten nadat ze door MKZ waren getroffen’, vervolgt
George. Hij windt er geen doekjes om:
’Door MKZ is er via de overheid veel geld in
de melkveesector gepompt. Daar heeft
ook ons bedrijf, zonder dat we MKZ hebben gehad, van mee kunnen profiteren
door in 2001 voor 450.000 pond aan vee te
verkopen.’ Bij de huidige eurokoers betekent dat grofweg 675.000 euro.

120 Excellente koeien
Dat veehouders uit heel Groot-Brittannië
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krijgen. We denken dat je bij de basis
moet beginnen en eerst moet zorgen dat
het frame van de koe in balans is. Dan
komt de rest vanzelf.’
Michael George zit al snel driftig gebarend
op zijn praatstoel wanneer we het onderwerp fokkerij aansnijden. ’Het frame
draagt de uier maar is ook belangrijk voor
het beenwerk. Wanneer er ruimte is in de
achterhand, is er ruimte voor een brede en
hoog opgehangen uier, terwijl een sterke
bovenbouw en goede kruisligging nauw
verbonden zijn met de kracht van het
beenwerk’, legt Michael uit. ’In onze veestapel moet je zoeken naar koeien met een
zwakke ruglijn. Dat soort koeien kan niet
oud worden en we proberen daarop streng
te selecteren. Wanneer je een koe goed

Michael en Rowland George voor Horace
Millie: ’Een goede koe fokken begint bij
een gebalanceerd frame’

320 hectare tellende bedrijf. Van 1983 tot
1993 investeerde de familie George in Canadese koefamilies en importeerde in totaal vijftig dieren. Wie de registratieformulieren bestudeert komt in stambomen
tal van bekende Canadese stalnamen tegen, zoals Meadowlake, Maplewood, Acme, Riverdale en Comestar. ’We zochten
koeien met meer melkuitstraling en meer
ontwikkeling uit goed fokkende koefamilies. In Canada vonden we het type koe dat
we voor ogen hadden’, verklaart George
de vele fokkerij-investeringen. ’Bovendien
bleken de nazaten uit Canadees geïmporteerde koeien veel geld op te brengen hier
in Engeland. Daarom zijn we voornamelijk ook Canadese stieren blijven gebruiken waarmee we de koefamilies verder

maal gekozen stieren zwaar worden ingezet. ’Honderd rietjes kopen we al snel van
een stier. Daarmee zorgen we dat we een
flink aantal dochters van een stier aan de
melk krijgen zodat we uniformiteit in de
veestapel houden. Dat is belangrijk voor
het eenvoudig managen van grote koppels koeien.’
Komend jaar hopen de broers 4 miljoen liter melk te leveren met twee melkveestapels van elk 250 melk en kalfkoeien. Op dit
moment ligt de 305-dagenproductie bij
twee keer melken op ruim 10.000 kg melk
met 3,9 % vet en 3,3 % eiwit.
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