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importsperma
Onder de zwartbonte importstieren kreeg Design het voorbije jaar
opnieuw de meeste belangstelling. De Franse Jocko Besne startte
een opmerkelijke inhaalbeweging. De twee volgende pagina’s bieden een overzicht van de toppers uit de grootste importlanden.
Progetto staat eerste plek af aan Zidane

Import Jocko Besne stijgt fors

Amerika
Aaron aanvoerder in Amerika
Lukezoon Dixie-Lee Aaron uit de excellente Dixie-Lee Aspen eiste het afgelopen inseminatiejaar de eerste plek op in het
Amerikaanse importklassement. Zijn hoge cijfers konden het algemene verlies van
het Amerikaanse marktaandeel niet genoeg compenseren, want ondanks het
aanleveren van sterk scorende DPS-stieren
kon dit land zijn hoge importstatus niet
langer behouden.
Een voorbeeld van een hoog geïndexeerde
importstier is Tidy-Brook J. Steven, een Ja-

botzoon uit Tidy-Brook Elton Steph. Zijn
dood en beperkte voorraad sperma lagen
aan de basis voor de geringe inzet van deze
hoogste DPS-genoteerde importstier. De
zowel in Amerika als in Vlaanderen geteste Steven bleef steken op 430 eerste inseminaties binnen Nederland.
Opvallende verschijning in de topvijf is
Marpar Jabot Betty Bruce. Ondanks zijn
spermaproductiestop gedurende meer
dan een half jaar wist de Jabotzoon uit de
90-puntenkoe Fustead Prelude Betty zich
op de vierde plaats in het klassement te
vestigen. Inmiddels heeft Bruce zijn activiteiten weer opgenomen, hetgeen een
nieuwe vertegenwoordiging in de Amerikaanse importtop mogelijk maakt.

Meest gebruikte importstieren Amerika
naam stier
Aaron
Spock
Justy
Bruce
Roy

eerste inseminaties
5275
4550
3425
2490
2357

Bruce, ondanks spermaproductiestop in top

Frankrijk
Jocko neemt koppositie over
Het importaandeel van zwartbonte Franse
genetica nam toe onder aanvoer van vaandeldrager Jocko Besne. Jocko oversteeg
daarmee voor het eerst het aantal eerste
inseminaties van Jesther, die al twee opeenvolgende jaren de koppositie van het
Franse importklassement sierde. Jesther,
één van de drie Mountainzonen uit de beroemde Eltondochter Edna Eli die het tot
fokstier brachten, scoorde met 3169 eerste
inseminaties duidelijk beter dan tijdens
de voorgaande jaargangen.
De forse toename van de interesse voor
jaargenoot Jocko is hoofdzakelijk te danken aan de enorme opmars van zijn fok-

naam stier
Jocko Besne
Jesther
Letreil
Nietcove
Istar Aero

eerste inseminaties
6861
3169
2980
2365
691

naam stier

eerste inseminaties

Zidane
Progetto
Iron
Arpagone
Norik

3547
2268
1961
1839
1372

Meest gebruikte importstieren Frankrijk

Meest gebruikte importstieren Italië

waarde tijdens de afgelopen indexdraaien.
Overigens laat zijn bloedvoering, met vader Besne Buck, die internationaal nauwelijks als stiervader werd ingezet, en aan
moeders kant de 89-punten Southwinddochter Gaia, een breed gebruik toe.
De gedeeltelijk in Nederland geteste Nietcove, een Patronzoon uit Oscardochter
Quietcove Playmate, haalde met zijn cijfers een vierde plaats in de importtop. Deze Genes Diffusionstier laat met meer dan
2000 eerste inseminaties zijn eerste belager Istar Aero ver achter zich.

koppositie van de Italiaanse importstieren inneemt.
Even onder de topvijf van meestgebruikte
importstieren duikt Sabbiona Skywalker
op. De Leadmanzoon eindigt net boven
Mtoto en Tugolo, beide producten van Prelude uit een Blackstarmoeder. Al met al
drie oudgedienden, met respectievelijk
665, 493 en 385 eerste inseminaties, die
ondanks een gezegende leeftijd hun hoge
notering in de Italiaanse indexenlijst vast
weten te houden. Door hun populariteit
over een langere periode beschikken zowel Arpagone, Skywalker, Mtoto als Tugolo en sinds de laatste indexdraai ook Preludezoon Progetto inmiddels over een
fokwaarde bepaald op basis van Nederlandse en Vlaamse dochters.

Italië

een paar keer de grens van 10.000 eerste
inseminaties, maar moest zich het voorbije inseminatiejaar tevreden stellen
met 7047 eerste inseminaties. Op die
manier begint de inmiddels overleden
Design gaandeweg de hete adem van
naaste belager Canyon-Breeze Allen in
zijn nek te voelen.
Emoryzoon Allen scoort in Vlaanderen
onder de Canadese importstieren voorlopig het hoogst met een totaal van 488
eerste inseminaties voor de eerste negen
maanden van dit jaar. Daar was de populariteit rond Design nooit zo hoog als in
Nederland, waar inmiddels 5023 dochters van deze stier aan de melk zijn.
Ook de rest van de ingezette Canadese
stieren wijkt enigszins af in beide landen. Waar Lee, Northern en Leader de
Canadese importtop binnen Nederland
verder aanvullen, zijn Inquirer, Champion, Lheros en Tribute voorlopig het
meest in trek in Vlaanderen. Dit verschil
in stiergebruik valt hoofdzakelijk toe te
schrijven aan de lagere vraag naar gehalteverervers op het Vlaamse grondgebied.

Duitsland

Meest gebruikte importstieren Canada

Meest gebruikte importstieren Duitsland

naam stier

eerste inseminaties

Design
Allen
Lee
Northern
Starleader

7074
5890
3002
2518
2421

Allen nauwste belager van Design

Brede waaier betrouwbaarheid
Het Italiaanse importaandeel trok het afgelopen Nederlandse boekjaar een flink
stuk aan. Deze stijging was niet te danken
aan één specifieke Italiaanse stier, maar
deze groei manifesteerde zich vooral in de
breedte. Progetto, de koploper van voorbijgaande jaren, werd met zijn licht afgezwakte cijfers ingehaald door Zidane die,
net zoals zijn vader Gigh destijds, nu de

Canada
Design voor het laatst lijsttrekker?
Voor het eerst sinds lange tijd zwakt de
koppositie van Dixellen Design in Nederland af. De veelvuldig ingezette Aerostarzoon overschreed in de afgelopen jaren

De vijf grootste importlanden bieden diversiteit aan stieren

Import i n beeld

Opleving zwartbont import
Sinds zijn debuut als fokstier tijdens de indexdraai van februari 2002 heeft Designzoon Derby zich een koppositie weten te
veroveren in het Duitse importklassement. Zijn hoge cijfers zijn tegelijkertijd
goed voor een sterke voorsprong op zijn
naaste belagers Jeff (Juror x Aerostar) en
Lobito, een tweetal dat vervolgens een
flinke bres slaat met de volgende stieren.
Opvallend is het vaderbeeld van de koplopers. Zo is Derby één van de weinige zonen van de Canadese importtopper Design, hetgeen een deel van de interesse
voor deze stier verklaart. Zijn moeder is
de met negentig punten opgenomen
Blackstardochter Ata, die in 1997 de Excellentschau in Leer won. Lobito, de derde importstier op de lijst, springt op zijn
beurt in het oog door zijn typisch Nederlandse bloedvoering: een combinatie van
Lord Lily met de Nederlandse Celsiusmoeder Riemke 502 van de familie De Groot
uit Volkel.

naam stier
Derby
Jeff
Lobito
Blauer
Bonatus

eerste inseminaties
4736
1104
878
323
283

Derby, voert Duitse zwartbontimport aan

