Chrissy vero vert terrein

Delta Chrissy
(Uppsala x Mascot)

Familie Delta Chrissy pro fileert zich op testbedrijf
De aandacht voor Delta Chrissy is duidelijk toegenomen sinds zijn
dochtergroep op de CR Delta Noord Show werd getoond. De Uppsalazoon komt uit een Amerikaanse koefamilie en weet zich in gezelschap
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Productietopper met eiwit
Delta Chrissy hoort bij de top van productieverervers met +1598 kg melk, waarbij de hoeveelheid eiwit niet achterblijft. In het uierbeeld
valt de extreme achteruierhoogte (110) en
vaste vooruieraanhechting (108) op. Chrissy
scoort 110 voor frame, 107 voorhand en 107
inhoud. Hiermee levert de Uppsalazoon, tegen
de verwachting in, forse koeien. Het beenwerk
is steiler dan gemiddeld met weinig klauwhoek. Bij gebruik van deze stier is aandacht
voor de minder goede vruchtbaarheid en
melkbaarheid gewenst.
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van goed fokkende broers waaronder de jong gesneuvelde Cassis.

’D

e robuustheid van Chrissy is waarschijnlijk aan moederszijde te
danken. Uppsala was meer een Celsiustype.’ Pieter van Goor, foktechnisch medewerker bij Holland Genetics, haalt met deze uitspraak een opvallende eigenschap
aan van Delta Chrissy. Zijn score van 107
voor zowel voorhand als inhoud ligt niet
in de lijn der verwachting voor een nakomeling van Holim Uppsala, die zelf voor
deze kenmerken respectievelijk 97 en 98
scoort.
Voor een paring met Uppsala werd gekozen in een tijd dat veel proefstieren als
stiervader ingezet zijn. ’De verwachtingen van Uppsala waren hoog. Met Holim
Kim had hij een Sunny Boymoeder die het
in die jaargang heel goed deed met daarnaast Celsius als vader. Als je de huidige
cijfers van Uppsala bekijkt dan is Chrissy

toch een hele beste nakomeling’, vertelt
Van Goor.
Chrissy’s moeder Etazon Frisbee, afkomstig van het Delta-testbedrijf, heeft haar
wortels in Amerika. Frisbee stamt af van EZ-Acres Cleitus Amotion, een 90 punten
Bis-May Tradition Cleitusdochter. Amotion werd aangekocht door Holland Genetics voor het Etazon-fokprogramma. Vader Cleitus en moedersvader Bell
maakten haar tot een gewilde koe. Ate Lindeboom, directeur Holland Genetics, was
betrokken bij de aankoop van Amotion.
’E-Z-Acres was een bedrijf met een hele
goede naam. Een no-nonsensebedrijf, als
de koeien het daar goed doen, dan kunnen ze een hoge productie overal waarmaken. Het exterieur van Amotion was goed,
ze was een indrukwekkende koe om te
zien. In combinatie met een hoge produc-

Etazon Frisbee (v. Mascot), 86 punten, de moeder van Delta Chrissy
Productie: 2,01 305 10.451 3,32 3,47 LW 95

Chrissy’s grootmoeder E-Z-Acres Cleitus Amotion (v. Cleitus), 90 punten
tie was ze voor ons de moeite waard. En ze
was niet duur, dat scheelde ook’, vertelt
Lindeboom.
Amotion leverde drie dochters die geschikt waren voor het donorprogramma:
twee Mascot- en één Oscardochter. Delta
Friska werd als Mascotnazaat goed benut.
Door tegenvallende prestaties van haar
dochters is weinig nageslacht bewaard gebleven. Frisbee bleek het beste resultaat
van de fokkerij met Amotion te zijn. Van
Goor: ’Frisbee was een koe met weinig
fouten. Ze blonk uit in haar uier, in het bijzonder door de hoge achteruier. Het geproduceerde vetgehalte was wel opvallend laag.’ Frisbees eerste en enige lactatie
werd afgesloten op 396 dagen met 12.850

kg melk met 3,39 % vet en 3,53 % eiwit. Als
vaars werd ze ingeschreven met 86 punten algemeen voorkomen. ’Holland Genetics heeft ruim veertig Mascotdochters getest, hier waren dieren bij waar we meer
van verwachten dan van Frisbee. Pas toen
de nakomelingen van Frisbee aan de melk
kwamen zagen we hoe goed ze was’, vertelt Van Goor. ’De familie van Frisbee
heeft het heel apart gedaan. De invloed
van deze koe is merkbaar, ook al heeft een
familie pas echt effect op de populatie als
een fokstier hieruit het goed doet.’

Delta Cassis als stiervader
Van Frisbee werden 132 embryo’s gewonnen. Als gevolg van de positieve spoelre-

Bell Amour
(v. Bell)
E-Z-Acres Cleitus Amotion
(v. Cleitus)
Etazon Frisbee
(v. Mascot)

sultaten is nu een dertigtal kleindochters
en achterkleindochters van deze koe op
het Delta-testbedrijf aan de melk. Uit dezelfde familie zijn nog ongeveer vijftien
pinken aanwezig.
In totaal zijn zeven zonen ingezet die allemaal een fokwaarde hebben gekregen. Familietelg Delta Turner heeft korte tijd op
de stierenkaart gestaan. HG vond 196 euro DPS en 104 exterieur van deze Jabotzoon onvoldoende voor langer verblijf op
de kaart. Ook Jabotnakomeling Delta Valdez was op de stierenkaart door 150 euro
DPS en 104 algemeen voorkomen een
kort leven beschoren. Een Frisbeezoon
die zeker op de stierenkaart had moeten
staan volgens Pieter van Goor is Delta Cassis, een zoon van Zandenburger Royal.
Cassis was tijdens de laatste indexdraai
goed voor 316 euro DPS en 107 exterieur.
Door problemen in de wachtperiode werd
de veelbelovende stier vroegtijdig afgevoerd. De weinige rietjes van de stier worden nu gebruikt voor het stiervaderschap.
Het is de bedoeling om van Cassis tien tot
vijftien proefstieren in te zetten. HG zet
hiermee fors in op Cassis, terwijl Delta
Chrissy niet als stiervader wordt gebruikt.
’Gezien de eisen die we stellen aan stiervaders scoort Chrissy te laag op vruchtbaarheid, melkbaarheid en duurzaamheid. Na
elke indexdraai selecteren we wereldwijd
tien stiervaders en er zijn nu gewoon betere’, verklaart Van Goor.
De eerder genoemde Delta Valdez is in
zijn proefstierperiode als stiervader gebruikt. Hier is een aantal Delta-donoren
uit voortgekomen waarvan Valdezdochter Delta Warga (86 punten AV) nu nog op
het testbedrijf gebruikt wordt.

Stijging aantal inseminaties
De dochtergroep van Delta Chrissy op de
CR Delta Noord Show oogstte veel waardering. Dat het publiekelijk tonen van de
dochters een stier kan maken of breken
wordt onderschreven door de toename in
het aantal inseminaties sinds dat optreden op de Noordshow. In totaal zijn van
Chrissy dit boekjaar 4077 eerste inseminaties geregistreerd. Ruim één derde van
de rietjes werd in maart verspoten. Als
stiervader kan Chrissy zich niet bewijzen,
maar zijn dochters lijken voldoende kans
te krijgen om de verwachtingen van deze
Uppsalazoon waar te maken.
Christel van Raay
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