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In Nederland kreeg de roodbonte Factorzoon Faber van alle importstieren de meeste belangstelling tijdens het afgelopen KI-jaar. Op

Montbéliarde

Vlaamse bodem wint hij het voorlopig niet van de zwartbonte

Montbéliarde-invloed groeit

koplopers Bond en Jesther.

Roodbont
Duitse vaandeldragers
Een aaneenschakeling van Duitse stieren
opent de importtop bij roodbont.
Logische verklaring voor het overwicht
van de Duitse roodbonten is het uitwisselingsproject dat al jarenlang
bestaat tussen Holland Genetics en de
Duitse roodbont-KI-verenigingen. Net
zoals vorig jaar kreeg Factorzoon Faber
onder de roodbonte importstieren in het
afgelopen boekjaar de meeste kansen in
Meest gebruikte importstieren roodbont
naam stier

eerste inseminaties

Faber
Origin
Finn
Kollo
Cadon
Konvoy
Jordan Red
Helmsman
Goldstar
Distrigene-Red

8675
1257
959
925
849
840
673
665
626
603

Faber, overkoepelende nummer één import

Nederland. Met een totaal van 8675 eerste inseminaties deed hij het zelfs beter
dan om het even welke andere importstier in Nederland. Ook in Vlaanderen
trekt de achterkleinzoon van de beroemde Duitse roodbonte 94-puntenkoe
Crossfield Romeo Lancia het tussentijdse
importlijstje bij roodbont, gevolgd door
Finn en Origin.
In Nederland is na Faber Oregonzoon
Origin het meest populair. Zijn aandeel
eerste inseminaties ligt dan wel een flink
stuk lager dan die van de productieve
allrounder Faber.
De volle broers Kollo en Konvoy, allebei
Komleadzonen uit de roodbonte Duitse
showkoe Astra (v. Jubilant), konden zich
het afgelopen jaar eveneens duidelijk
laten gelden op de importmarkt. Daar
waar 925 eerste inseminaties Kollo een
vierde plek opleverden viel Konvoy met
een eindresultaat van 840 eerste inseminaties net buiten de top-5.

Vlaanderen
Bond en Jesther krijgen voorkeur
De driekwartjaarcijfers van de ingezette
importstieren in Vlaanderen geven aan
dat vooral de Amerikaanse CRI-stier
Regancrest Juror Bond en de Franse
Jesther het meest geliefd zijn onder de
Vlaamse melkveehouders. Dit tweetal
weet zich met voorsprong aan kop van
het importklassement te vestigen. Bond,
net als de Amerikaanse Roy en de Duitse
Jeff een product van de combinatie Juror
met Aerostar, is een zoon van de excellente Regancrest Aerostar Bert, een van

Bond voorlopig op kop in Vlaanderen
naam stier

eerste inseminaties

Bond
Jesther
Magic
Garter
Aaron
Love
Bruce
Steven
Allen
Eldwin
Trent

1960
1806
820
782
759
689
642
519
488
464
464

Meest gebruikte importstieren in
Vlaanderen (voorlopige cijfers)
de stammoeders op Regancrest Farms in
Waukon. Vooral zijn hoge score voor
exterieurvererving maakt hem erg
geliefd in Vlaanderen. Ook Jesther is om
die reden erg in trek, terwijl zijn melkrijkheid het gebruik enkel ondersteunt.
Dezelfde oorzaak ligt aan de basis voor de
ruime inzet van de Franse stier Love, die
net zoals de twee laatstgenoemde stieren
vooral op exterieurkenmerken sterk
presteert. Deze Lukezoon uit de Franse
92-puntenkoe Glycine (v. Ugela Bell) werd
tot nu toe 689 keer ingezet voor eerste
inseminaties bij Vlaamse koeien.
Nakijken van de importeurs in Vlaanderen leert dat heel wat importstieren
over de toonbank van VRV passeren. Zo
zijn negen van de elf stieren in de voorlopige importtop aangeboden via de
Vlaamse veeverbeteringsorganisatie, aangezien zowel de stieren van CRI als deze
van Genes Diffusion tot het arsenaal verkoopproducten van VRV behoren. Enkel

De groeiende Franse invloed kwam niet
alleen via de zwartbonte genen van
Jocko naar Nederland. De Montbéliardestieren leverden eveneens hun bijdrage aan het stijgende succes van Franse
importproducten.
Bois le Vinzoon Ibidem kon het afgelopen jaar wegens zijn pinkenstatus van
het meeste aandacht genieten. Bij de
’Monties’ hadden het afgelopen jaar de
stieren Ibidem, Lautechaux en Izara het
meeste succes. Het drietal bleef daarMeest gebruikte Montbéliardestieren
naam stier

eerste inseminaties

Ibidem
Lautechaux
Izara
Jazana

1235
799
503
474

mee dezelfde volgorde handhaven als tijdens het vorige boekjaar. Individueel
boekten ze elk een stukje winst wat bijdroeg tot de uiteindelijke stijging van
ongeveer 1000 eerste inseminaties op
naam van het Franse dubbeldoelras. Voor
het eerst haalden de witkoppen daarmee
een beter resultaat dan de Jersey- en
Brown-Swiss-stieren.

Jersey
Berettazonen in trek
Drie Berrettazonen van Amerikaanse
bodem gaan de importtop bij de Jerseys
voorop. Gehalteverbeteraar Blackhawk,
vermarkt door Holland Genetics, mag
zich de leider van het klassement noemen met exact 500 eerste inseminaties
op zijn naam. Door dezelfde importeur is
ook de nummer twee, de Amerikaanse
Hadyn, op de Nederlandse KI-markt verspreid. Hadyn behaalde in het voorbije
boekjaar 445 eerste inseminaties en deed

het daarmee beter dan Paramount van
Alta Jersey Genetics, goed voor 356 eerste inseminaties. In totaliteit liep het
marktaandeel van de Jerseys licht terug.

Brown Swiss
Koplopers netjes verdeeld
De topdrie van de geïmporteerde
Brown-Swiss-stieren was het afgelopen
jaar netjes verdeeld tussen de drie
belangrijkste landen voor dit ras. Zowel
Duitsland, Italië als Amerika stuurden
hun gezanten naar Nederlandse bodem.
Het hoogst eindigde de Duitse Vido (v.
Vinos) met een resultaat van 349 eerste
inseminaties. Pete Rosezoon Amaranto
vertegenwoordigde de Italiaanse Brown
Swissen met 321 eerste inseminaties,
terwijl hekkensluiter Ace (v. Aytollah)
op naam van de Amerikaanse delegatie
op 230 eerste inseminaties eindigde. Op
die manier stabiliseerde het aandeel
Brown Swiss tijdens het jongste KI-jaar.

zoon Picston Shaker. Crichel Principal (v.
Celsius) sloot het importlijstje af. De
groei in gebruik van deze vier Cogentstieren droeg bij tot het ruimere aandeel
Britse genetica van 1,4 procent op de
Nederlandse importmarkt.

Aaron en Allen worden vermarkt via
andere leveranciers.

Groot-Brittannië
Lucente lijsttrekker
Waar vorig boekjaar geen enkele vertegenwoordiger van het Britse front
gesignaleerd werd binnen de hoogste
noteringen van de importstieren, stormMeest gebruikte Britse stieren
naam stier
Lucente
Courier
Shaker
Principal

eerste inseminaties
642
548
472
368

Lucente, vertegenwoordiger Britse import

Spanje
Empire enige in top

den dit jaar vier Britse stieren de importtop binnen. De witgekopte Aquila Patron
Lucente (v. Patron), een stier van
Italiaanse oorsprong, nam daarbij de rol
van hoofdvertegenwoordiger op zich
met een totaal van 642 eerste inseminaties. Cogent Courier (v. Fatal) mocht zich
eervol tweede noemen met 548 eerste
inseminaties gevolgd door Dombinator-

Van de Spaanse stieren wist Empire,
binnengebracht door importeur Jan
Advokaat, zich als enige een plek tussen
de belangrijkste importstieren te verwerven. De Emoryzoon van de 95-puntenkoe Snow-N Denises Dellia verdubbelde bovendien zijn importcijfers ten
aanzien van het vorige boekjaar naar
672.

Interesse Montbéliarde over stijgt Jersey en Brown Swiss

Faber absol ute favoriet
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