Hairbright, met zestien levensjaren bijna
als familie beschouwd
Ferndale
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excellentie? ‘Al 25 jaar gaat de fokkerij consequent richting exterieur en langleefbaarheid.’
Ook in de toekomst zet dit bedrijf de Jerseytraditie ongetwijfeld onverminderd door.
‘Jerseys hebben talrijke voordelen’, vindt
Ryan Lancaster. ‘Ze zijn snel weer
drachtig, kalven makkelijk af, beschikken
over goede gehalten en leven lang dankzij
sterke benen en klauwen.’

Canadees en Amerikaans
Productie maakt op Family Hill Farm in de
Amerikaanse staat Washington net zo
goed deel uit van het fokdoel. ‘De combinatie van melk geven en lang leven moet
hier leiden tot een gemiddelde levensproductie van 50.000 kg melk’, beklemtoont

Ryan Lancaster, die er geen doekjes om
windt dat fokken voor de show eveneens
deel uitmaakt van het bedrijf. Afwisselen
tussen exterieur en productie levert ook
een heel eigen en apart kruisingsschema
op. ‘We wisselen in de generaties Amerikaanse bloedvoeringen af met Canadese
en omgekeerd. Amerikaanse Jerseys zijn
productiever, Canadese van nature exterieurrijker.’ Naast de zelfgefokte en KI-geteste Family Hill Avery Signature krijgen
vier stieren een kans op dit Jerseybedrijf.
Onder Amerikaans vaandel zijn dat de productiestieren Sultan en Connection. Voor
Canadese vertegenwoordiging zorgen de
stieren Amedeo en First Prize. Laatstgenoemde verdiende met de favoriete fokkoe Circus al eerder zijn sporen. ‘Zij heeft
een enorm modern type. Eigenlijk heeft
Circus gewoon alles.’ Trots kijkt Lancaster
naar de ruime box waarin de First Prizedochter genietend van alle aandacht vertoeft. Al twee nationale titels prijken op
haar verdienstelijke palmares. ‘Ze heeft
nog nergens verloren.’
Bijna even lovend klinkt Ryan Lancaster
over de zestienjarige Hairbright. In haar
productieve leven komt de melkteller inmiddels op ruim 125.000 kg melk en werkt
ze aan de opvolging van haar moeder die
19 jaar werd. ‘Hairbrights moeder ligt be-

graven op ons bedrijf. Als koeien hier zo
lang leven, dan zijn ze bijna familie voor
ons.’
Dat fokkerij een belangrijke activiteit is
steken zowel vader Jay als zoon Ryan niet
onder stoelen of banken. ‘Hier in de regio
vind je twee soorten bedrijven’, legt Jay
Lancaster uit. ‘Of je gaat hier echt groot en
maakt geld van melken alleen. Of je blijft
kleiner en maakt werk van de verkoop en
de fokkerij.’ Dit laatste is echter de moeilijkste opdracht. Met name het niet bestaan van quotering maakt het voor commercieel ingestelde melkveehouders
gemakkelijker. ‘Je kunt melk leveren zoveel je wilt, maar je wordt wel uitbetaald
op gehalten.’ Met een productie van ongeveer negenduizend kilogram met gemiddeld 4,5 procent vet en 3,6 procent eiwit komt dat goed uit op een Jerseybedrijf.
‘Voor ons is dat dus een voordeel.’

Holsteinontvangsters
Embryotransplantatie is dé manier om
een hoog rendement uit het fokvee te halen. Zich in die materie inwerken kostte de
eigenaars van dit Jerseybedrijf enorm veel
geld en moeite. ‘Bij de eerste spoelingen
waren we echt gefrustreerd over de resultaten’, herinnert Ryan Lancaster zich nog.
‘Slechts veertig procent van de ingeplante

Ryan Lancaster: ‘Ze zijn zo ontzettend lief’

Jerseys me t excellentie
Consequent gaat de fokkerijlijn op het Jerseybedrijf van Ryan Lan-

embryo’s leidde tot dracht. Zeker met de
ingevroren embryo’s zagen we opvallend
slechte resultaten.’ De lage slagingskans
deed de zaken geen goed. ‘We moesten iets
proberen, want ook voor de kopers van
embryo’s was dat slechte reclame.’ Daarom werd geëxperimenteerd met een reeks
zwartbonte ontvangsters. ‘Vreemd genoeg stegen de drachtcijfers onmiddellijk
naar 66 procent.’
De ontvangsters put Ryan Lancaster uit het
melkveebedrijf van zijn broer Aaron, die
uitsluitend met zwartbonten werkt. ‘Vergeleken met Jerseys zijn Holsteinkoeien
echt wild’, concludeert de bedrijfsleider op
grond van eigen ervaringen. ‘Je kunt er nog
geen twee stappen bij in de buurt komen.’

Luzerne als showvoer
Behalve in de fokkerij is ook in het management sprake van een andere aanpak. Tijdens de winter vormt kuilgras het hoofdaandeel in het rantsoen. In de stal krijgt
het vee daarnaast nog luzernehooi en
extra krachtvoer. In de zomer gaan alle
dieren naar buiten. ‘Maïssilage komt er
niet aan te pas’, benadrukt Lancaster. ‘Jerseys zetten hun voedsel erg goed om en
zijn daarin totaal verschillend van Holsteinkoeien. Als je een Holstein voert als
een Jersey, dan hou je alleen maar vel over.
Doe je het omgekeerd, dan worden Jerseys
te vet.’ Over het luzernehooi niets dan lof:
‘Het is prachtig voer om showkoeien in de
juiste conditie te houden.’ Lancaster ziet
daarin de grootste uitdaging bij zijn showvee. ‘Hoe meer melk je uit Jerseys kunt halen, hoe meer je ze richting showtype
stuurt.’
Annelies Debergh

Ryan Lancaster: ‘Als je Holsteins voert als
Jerseys, dan hou je alleen maar vel over’

caster uit het Amerikaanse Ferndale richting langleefbaarheid. Vijfentwintig jaar fokken vertaalt zich intussen in een gemiddeld excellente
veestapel. ‘We wisselen Amerikaanse met Canadese stieren af.’

Z

achte, natte neuzen omringen en besnuffelen elk ongewoon element in
hun omgeving. De Jerseys van de familie
Lancaster uit Ferndale zijn totaal niet
wereldvreemd. Met gitzwarte parelende
ogen volgen ze nieuwsgierig elke gebeurtenis om zich heen. ‘Ze zijn zo ontzettend
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lief’, vertelt Ryan Lancaster (30), terwijl hij
een van zijn pupillen liefkozend over de
kop aait. Mooi zijn de knuffelkoeien eveneens. Met gemiddelde meer dan negentig
punten is deze veestapel één van de meest
exterieurrijke Jerseykoppels van de hele
wereld. Het geheim voor dit staaltje van
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