Manders Marius rf
(Addison x Cash)

Marius op de valreep
Koefamilie van Marius manifesteert zic h met hoge productie in simpel systeem
Zonder zijn roodfactor zou behalve zijn fokker nooit iemand van het
bestaan van Manders Marius hebben geweten. Toch kreeg de
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late Addisonzoon een kans die hij in november 2005 verzilverde met
de status fokstier. Ook is hij bevorderd tot stiervader.
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Makkelijke producentes
‘Marius fokt geen onnodig open, maar
functionele, degelijke en laatrijpe koeien. Ze produceren opvallend makkelijk, zijn niet bijzonder scherp en hebben functionele uiers met een goede
ophangband’, vertelt Henk Verhey, foktechnicus voor het roodbontprogramma van HG. Marius past goed op dochters van Lightning, Faber en op melktypische Stadels, maar verdient bescherming in de uiergezondheid. Sinds zijn
debuut in november verloor hij daarop
drie punten (nu 97).
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e geboortegrond van Manders Marius is een vruchtbare bodem voor
fokstiermoeders. Fokker Erik Manders
(38) telt het op zijn vingers uit. ‘Op een
totaal van veertien melkveehouders zijn
er in Venhorst nu drie met een fokstier
bij HG: Gerard van den Elzen fokte Midpeler Misty, Cees van Creij fokte Creyhorst Clor en Marius is bij ons geboren.’
De Brabantse fokker speelde zich in de
kijker met Grietje 1, de destijds hoogstgeïndexeerde Cashdochter, die een
mooie lijst maakte van 11.597 kg melk
met 4,63% vet, 3,86% eiwit en 151 lactatiewaarde. Naast Grietjes hoge koe-index
wekte Manders’ bedrijf als zodanig vertrouwen: een hoge melkproductie in
combinatie met simpel management. In
augustus bedroeg het rollend jaargemiddelde 10.940 kg melk met 4,26% vet en
3,46% eiwit onder een regiem van honderd procent mais (plus een kilogram
hooi als structuurbron), zelfvoedering
en zonder weidegang. Vorig jaar bezorgden de 38 zwartbonten Manders een
veertiende plaats in de Brabantse productiestatistiek.
Toch was de inzet van de late Addisonzoon Marius allerminst vanzelfsprekend:
‘Grietje was eigenlijk in beeld bij roodbont vanwege haar roodfactor’, vertelt
foktechnicus Henk Buijs. ‘Ze had een
enorme capaciteit en drang om te produceren, maar het exterieur van de moeder was met 83 punten gewoon. Bovendien hadden we al veel Addisonzonen.
Zonder roodfactor was Marius niet ingezet.’

Erik Manders: ‘Ik ben een indexfokker,
maar bedoel met index niet alleen inet,
maar ook exterieurindex’
ger. Marius’ grootmoeder Grietje 464 (v.
Koerier 103) kocht hij tijdens het klauwverzorgen op het bedrijf van Henri van
Summeren in Elsendorp. ‘Dat was de
eerste koe die ik zelf kocht. Hij had er te
veel en ik te weinig. De prijs was 2500
gulden en ik sprak met hem af dat als
moeders lijst me aanstond, de vaars was
verkocht.’ Grietjes moeder – een dochter
van Feikje’s Portola – sloot haar eerste
lijst af met 146 lactatiewaarde, maar was
wel door uierontsteking tijdens haar

tweede lijst afgevoerd. Een half uur later
kwam Manders terug met het geld en de
veewagen en haalde hij Grietje 464 op.
‘Ze was niet groot, maar had wel een superuier’, herinnert hij zich.
De roodfactor Koerier 103-dochter maakte bij Manders vier lijsten, variërend van
122 lactatiewaarde tot 132. Vanwege
haar hoge productie probeerde Manders
via embryotransplantatie extra dochters
te krijgen, maar Grietje 464 bracht maar
één vrouwelijke nazaat: Cashdochter
Grietje 1. ‘Een grote, grove koe die altijd
aan het voerhek stond en iedereen er
aan de kant duwde.’ Haar eerste vaarskalf (v. Lucky Leo) leefde helaas niet.
Grietje 1 werd vanwege haar roodfactor,
haar hoge index en haar fraaie eerste
lijst vijf keer gespoeld voor de ki, onder
meer met Bell Tom, Power en Addison.
Maar net als bij Grietje 464 leverde het

relatief weinig embryo’s op: Manders
Red Power (v. Power) en Lucky Tom (v.
Bell Tom) kregen modale cijfers, maar
sneuvelden op uiergezondheid. Het Addisonstiertje Marius bracht Manders alsnog geluk, zij het via mannelijke lijn.
Want een opvolgster voor de Cashdochter had hij nog niet.
Manders sloot een deal met CR Delta om
Grietje 1 – inmiddels opgewaardeerd tot
86 punten – voor ivp te benutten. Op het
ivp-station in Maren Kessel gaf ze zes
embryo’s; vier voor CR Delta, die de kosten voor rekening nam, en twee voor
Manders.
Voor CR Delta resulteerde het in Holland
Chamber, een vaars voor het Delta-testbedrijf, en in Manders Samson, een
roodbonte Ferdinandzoon die binnenkort een fokwaarde krijgt. Manders
oogstte een Websterdochter, jammer ge-
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Marius Productie: 1.11 305 11.970 3,60 3,42 lw 131

noeg zonder roodfactor, maar de familie
was gered.

Gesekst sperma
HG contracteerde Grietje 2 (v. Webster)
als pink en spoelde haar met Janson (v.
Lord Lily), maar dat leverde alleen vaarskalveren op. Zelf spoelde Manders haar
met inettopper Spiceman (v. Royal): ‘Ik
ben een indexfokker, maar bedoel met
index niet alleen inet, maar ook exterieurindex. Spiceman had in de onderbalk
geen fouten.’ Achteraf bezien zou de fokker vier Spiceman- en drie Jansondochters krijgen, maar Manders nam geen
risico meer en insemineerde Grietje 2
als pink met gesekst sperma van Cogentstier Courier. Want door de strubbelingen uit het verleden was Manders het
spoelen beu.
De Brabantse veehouder melkt naast
Grietje 2 intussen zes van haar nakomelingen met een gemiddelde lactatiewaarde van 112. Qua productie zijn Spicemandochters Grietje 4 en Grietje 7 favoriet, terwijl de Cogent Couriervaars
Grietje 5 met 85 punten av en 108 lactatiewaarde volgens Manders het beste totaalplaatje laat zien.
De uitdijende dochterschare van Grietje
2 insemineerde Manders opnieuw met
gesekst sperma, om extra zekerheid te
krijgen op het voortbestaan van de stam:
‘Grietje 2 is pas derdekalfs, nog maar vijf
jaar oud en heeft al een nageslacht van
achttien dieren. Ik besef dat ik met die
Engelse stieren inboet aan index, maar
ik gebruik ze alleen op dieren met een
hoge inet. Na de eerste kalving insemineer ik ze met fokstieren als Canvas,
O Man, Rocko, Pegase en met Roumare
en neem ik het risico van een stierkalf
voor lief. Bovendien zijn de bevruchtingsresultaten bij pinken het hoogst.
De eerste negen inseminaties met gesekst sperma leverden zeven drachten
op. Nu zit ik rond de 1,8 inseminaties
per dracht.’ Door het gebruik van gesekst sperma kan Manders ruim de helft
van de koeien met een vleesstier insemineren. Daarnaast selecteert hij scherper
bij zijn melkkoeien. ‘Ik hoop dat de Nederlandse fokkerijorganisaties op termijn ook met gesekst sperma op de
markt komen’, besluit Manders. Wie
weet, zal ooit Marius, of anders een van
zijn tien te testen roodbontzonen, beschikbaar komen via gesekst sperma.

Ivp redt familie
Erik Manders dankt het succes van Marius deels aan zijn baan als klauwverzor-
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