Casalmorano

Geen enkel Italiaans bedrijf leverde vorig jaar
meer KI-stiertjes dan Go-Farm. Zo’n 35 stiertjes
vonden hun weg vanuit de vijfhonderdkoppige
melkveestapel naar de diverse fokprogramma’s.
Italië

Robert Gozzini: ‘Het liefst houden we de
stiermoeders tussen de andere koeien’

Italië

H
.

et is nu nog vergeefs zoeken naar
aansprekende Italiaanse fokstieren
met het preﬁx Go-Farm. Maar in het proefstieroverzicht van het Italiaanse stamboekblad Bianco Nero wemelt het van de
jonge beloften, gerecruteerd uit de veestapel van de gebroeders Giuseppe (45), Bruno (40) en Roberto (34) Gozzini in Casalmorano. In 2004 verkochten ze 34 stiertjes
aan KI-organisaties. Met de 35 stiertjes
van 2005 waren ze zelfs hoﬂeverancier onder de Italiaanse fokbedrijven.
De Gozzini’s zijn zich bewust van de grote
aantrekkingskracht van hun veestapel.
Maar ze zien het niet als een sein om op
hun lauweren te gaan rusten, maakt de
jongste van de broers, Roberto, duidelijk.
‘Tien jaar geleden hebben we besloten om
een fokkerijtak te ontwikkelen. Sindsdien
hebben we in veel verschillende koefamilies geïnvesteerd en dat blijven we ook

doen. Wil je in de fokkerij in beeld blijven
en geld verdienen, dan moet je continu
nieuwe genetica naar je bedrijf halen.
Daardoor spreid je het risico en dat is
noodzakelijk. De ervaring leert dat er altijd koefamilies en stieren zijn die tegenvallen, terwijl andere juist meer opleveren dan verwacht.’
Volgens Roberto mag twintig procent van
de inkomsten op Go-Farm op conto van de
fokkerijtak worden geschreven. De productie van melk blijft dus, ondanks de
forse omvang van de stieren- en embryoverkopen, met afstand de belangrijkste
inkomstenbron.
Gemiddeld produceren de vijfhonderd
melkkoeien krap tienduizend kilo melk
per jaar met 4,38% vet en 3,38% eiwit. Gehalten winnen in het fokdoel aan betekenis omdat de melk bestemd is voor de productie van Grana-kaas, de tegenhanger

van de meer bekende Parmezaanse kaas
die geproduceerd wordt op bedrijven ten
zuiden van de rivier de Po.

Juror Painky wegbereider
Om de gehalten te verbeteren kreeg een
stier als Olmo Prelude Tugolo de nodige
kansen. Dat pakte goed uit. Niet alleen
uit productief oogpunt, maar ook omdat
de Gozzini’s met Tugolo tal van foktechnisch interessante dieren fokten. Zoals
bijvoorbeeld Go-Farm Tugolo Silver, ingeschreven met 86 punten en moeder van
vijf KI-stieren in opleiding.
Van Silver loopt er inmiddels een dochter
in Nederland. Fokveehandelaar Jan de
Vries kocht Silvers veelbelovende Stormaticdochter Go-Farm Soﬁa, ingeschreven
met 87 punten en met een voorspelde
vaarzenlijst van 9831 kg melk met 4,19%
vet en 3,45% eiwit.

De moderne ligboxenstal biedt plaats aan bijna vijfhonderd melkkoeien
Silver is afkomstig uit Gozzini’s meest gewaardeerde koefamilie, die van Go-Farm
Juror Painky. De met 92 punten ingeschreven Jurordochter werd door Gozzini gefokt uit een aangekochte Oscardochter
(Alba Oscar Diana). Door Painky vonden
KI’s voor het eerst de weg naar Go-Farm
om later jacht te maken op haar Formationdochter, de met 88 punten ingeschreven Lady Godiva.

kelijker om de belangrijkste fokkoeien in
een apart hok te zetten.’
Een stier als CB Allen geeft al aan dat pure
exterieurstieren kansen krijgen op GoFarm. Volgens Roberto is dat een bewuste
keuze geweest. ‘Productie stond bij ons altijd hoog in het vaandel. Dat is nog steeds
het geval maar om mee te doen in de fokkerij moet je kunnen leveren wat de
markt vraagt. En er is veel meer vraag

welke stieren hij volop benut voor de ‘gewone’ koeien, koeien die niet bij KI’s onder contract staan. Dan noemt hij stieren
als Darling, Duncan, Zarik, Ramos, Lancelot, Forbidden en Velox.

Manfreddochter is favoriet
Van de huidige lichting vaarzen is Gozzini
vooral tevreden over de Bonds en de Garters. ‘Hun dochters geven veel melk en het

Op Italiaanse Go-Farm staat alles in te ken van productie en afzet KI-stiertjes

‘Melk geven, geen modeshows lopen’
Go-Farm Juror Painky (Juror x Oscar), 92 punten.
Productie: 4.07 305 14.149 3,90 3,00
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Go-Farm Lady Godiva (Winchester x Painky), 88 punten.
Productie: 3.08 305 13.706 4,30 3,00

Van Godiva melkt Gozzini tal van dochters, zoals de eerder genoemde Silver.
Minstens zo begerig kijken de KI’s naar
twee CB Allendochters uit Godiva: de met
86 punten gescoorde Merry Christmas –
‘want geboren op eerste Kerstdag’, vertelt
Roberto – en Go-Farm Kulutamam. ‘Zij is
met 88 punten ingeschreven en dat is de
hoogste score die een vaars in Italië kan
krijgen’, vult de jonge Italiaan aan.
Hij showt de CB Allens met plezier, maar
moet daarvoor wel de mestgang van de
moderne, twee jaar oude ligboxenstal op.
Toch lopen niet al zijn fokkoeien gewoon
in het grote koppel. ‘Op zich houden we
de stiermoeders het liefst tussen de andere koeien maar dat lukt niet altijd. Omdat
we zoveel bezoekers krijgen, is het gemak-

naar exterieur gekomen, ook bij foktechnici.’
De sterkere nadruk op exterieur heeft
Gozzini’s mening over fokveedagen niet
veranderd. De Italiaan deelt de interesse
voor keuringen van zijn showminnende
collega’s niet. ‘Bij ons staat de functionele
kant van exterieur voorop. Koeien moeten
melk geven, geen modeshows lopen.’
Om mee te doen in de topfokkerij moet
hij accepteren dat er stieren gebruikt worden die hemzelf niet aanspreken, zegt Roberto Gozzini. Stieren als Modest, Goldwyn, Shottle, Magical, Duplex en Marion
benutte hij in de afgelopen periode veelvuldig voor ET. Maar welke daarvan hij
zelf niet gekozen zou hebben, daarover
laat hij zich niet uit. Wel geeft hij aan

zijn functionele dieren.’ Gozzini’s meest
ideale koe is echter een naamloze dochter
van Manfred (uit een Micadochter van
Cowsmopoliton Elton 463). Met pijn en
moeite bracht hij van de robuuste koe
twee stieren aan de man. Maar zijn vertrouwen in haar is dermate groot dat ze
volop wordt gespoeld – van Shottle – met
de hoop op dochters voor in de eigen veestapel. Want hoe populair het nakomelingschap van Painky ook mag zijn, Gozzini blijft zoeken naar verbreding. ‘Alleen
dan blijf je in beeld. Continu kopen en
kunnen verkopen, daar draait het om in
deze markt.’
Bert de Lange
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