Herwaardering R amos
Duurzaamheid sterk verankerd in koefamilie van Rud olphzoon Ramos
De negenjarige Rudolphzoon Ramos van ki-organisatie OHG wordt
na het aan de melk komen van zijn fokstierdochters alsnog ingezet
als stiervader. Zijn fokwaarde van 115 voor duurzaamheid spreekt
boekdelen en zijn koefamilie legde daarvoor een solide basis.

N
.

ee, waarom Heldine als tweedekalfskoe werd geïnsemineerd met
Startmore Rudolph kan melkveehouder
Reinhard Annen uit het Duitse Loxten
niet specifiek aangeven. ‘Het is meer een
samenloop van omstandigheden geweest dan een bewuste keus. Rudolph
was een populaire stier destijds, hij vererfde niet overdreven veel melk en hij
had een goed exterieur. Dat heeft blijkbaar goed gepast.’ Het is een bescheiden
opmerking van Annen, want de bewuste
combinatie leverde de stier Ramos op,
een van de meest bijzondere stiervaders
van dit moment.
De stier van de Duitse ki-organisatie
OHG uit Osnabrück is inmiddels negen
jaar oud en wordt alsnog wereldwijd ingezet als stiervader nu zijn fokstierdochters zijn fokwaarde bevestigen. Ki-organisatie HG meldt dat er inmiddels vijftien zonen zijn ingezet en verwacht in
totaal op 25 uit te komen. Alta streeft
naar een tiental in te zetten zonen.
De late inzet van Ramos als stiervader is
niet te danken aan zijn modale productie- en exterieurvererving (15 euro inet
en 107 totaal exterieur), maar aan zijn
ongekend hoge fokwaarden voor duurzaamheid (115) en uiergezondheid (108).
De Rudolphzoon is daardoor populairder dan ooit. Inmiddels produceerde hij
520.000 doses en kan hij nauwelijks aan
de vraag voldoen.

Onopvallendheid
Dat Ramos uitblinkt in secundaire kenmerken en duurzaamheid is niet toevallig. Zijn vader Rudolph draagt daaraan
beslist een steentje bij, maar ook Ramos’
moederlijn blinkt uit in duurzaamheid.
Zijn moeder Heldine slaagde als donor
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op het testbedrijf van OHG, waarna ze
weer terugkeerde naar de stal van haar
fokkers vader Georg en Reinhard Annen.
Nog altijd is de inmiddels veertienjarige
Heldine daar aanwezig. Begin december
2006 kalfde ze af van een mannelijke
tweeling van September Storm. Ze staat
klaar om haar levenstotaal van 133.000

Duitse Ramosfokker Reinhard Annen:
‘Heldine is vanaf haar tweede tot en met
haar zevende lijst een onopvallende koe
geweest’
Heldine, kort na haar elfde kalving en
levensproductie van 133.000 kg melk

kg melk met 3,78% vet en 3,04% eiwit
verder op te voeren.
‘Haar uier is na haar tweede afkalving
nauwelijks dieper geworden’, verzekert
Annen. ‘Heldine is eigenlijk vanaf haar
tweede tot en met haar zevende lijst een
onopvallende koe geweest. Pas toen ze
de honderd ton volmaakte en Ramos
dankzij zijn fokstierdochters zo’n goede
stier bleek, is ze meer aandacht gaan opeisen. Ze is een opvallende koe omdat ze
zo onopvallend is.’
Heldine kreeg 86 punten en kreeg vrouwelijke nakomelingen van Factor, Mystique, Starleader, Freelance en Titanic.
Net als haar mannelijke nakomelingen
van onder meer Mtoto en Champion
werden de meeste vrouwelijke verkocht
op de maandelijkse veiling in Osnabrück. ‘We hebben een vervangingspercentage van twintig en hebben daardoor
weinig vaarzen nodig. Jaarlijks verkopen
we twintig vaarzen op de veiling, dat is
een mooie aanvulling op het inkomen’,
vertelt Annen, die onder meer drie Factordochters van Heldine via de veiling
verkocht. Door een eenvoudig rantsoen
via het Weelink-voerhek reikt het huidige rollende jaargemiddelde van de 60
koeien tot 11.576 kg melk met 3,90% vet
en 3,39% eiwit.

Commerciële melkveehouders
De stamboom van Ramos gaat via Heldine terug op Heldin (v. Cleitus) en koe
nummer 17. Deze koe nummer 17 was
een dochter van de proefstier en RotateHelma
(v. Sheik)

zoon Georgia en Annen verkocht haar
op de veiling, opnieuw omdat veevervanging op dat moment niet noodzakelijk was. Een Cleitushalfzus van de
naamloze koe nummer 17 werd door
OHG na een testperiode in de DT-teststal
als donor aangewezen. Haar Preludezoon Pronto promoveerde tot fokstier
en bleek achteraf net als zijn verre neef
Ramos erg duurzame koeien te geven.
Duurzaamheid lijkt in de koefamilie verankerd, maar toch zijn er niet meer dieren uit de H-stam van Annen getest.
‘Vanaf zijn eerste fokwaarde blonk Ramos in productie en exterieur niet echt
uit’, geeft ki-directeur Hans-Willi Warder van OHG aan. ‘Ramos promoveerde
wel tot fokstier en we verkochten hem
met name aan commerciële melkveehouders omdat we zijn prijs gunstig
hielden. Pas later werd er steeds meer
waarde gehecht aan duurzaamheid en
uiergezondheid. De afgelopen drie jaar
is hij onze meest verkochte stier.’
De grootste afnemers in het buitenland
van Ramossperma zijn de Verenigde Staten en Scandinavië. Ramos heeft in de
VS inmiddels ook een eigen gerealiseerde fokwaarde. Met een score van 7.7
voor productive live (duurzaamheid) is
hij er de lijstaanvoerder.

Eerste Ramoszoon in 2007
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Ramos in zijn stierenstal naast Poos Stadel Classic
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In het kleine OHG-fokgebied worden
jaarlijks 45.000 eerste inseminaties verricht. Door de royale inzet van Ramos
verschijnen er ook veel Ramosvaarzen
op de maandelijkse veiling. Douwe Mulder, bedrijfsleider van het melkveebedrijf van de familie Schep in Zandhuizen, is een van de veehouders die er diverse Ramosdochters kocht. ‘We melken
nu meer dan twintig Ramosdochters,
waarvan vijf tweedekalfskoeien. Het zijn

echt functionele koeien. Je vraagt je wel
eens af of ze als vaars genoeg produceren, maar de progressie naar tweedekalfskoe is enorm; ze geven allemaal
vlot boven de veertig liter per dag.’ De
benen en vooral uiers zijn volgens Mulder zonder uitzondering erg goed. ‘Ik
kan me niet herinneren dat we een vaars
hebben gehad die een attentie heeft gehad voor een te hoog celgetal. Je zou de
Ramosdochters misschien wat groter en
wat breder wensen in de voorhand, maar
het zijn erg plezierige koeien; je merkt
nauwelijks dat ze er zijn.’
De familie Annen heeft zelf ook een aantal Ramosdochters gemolken. Een van
hen, Santafee, kreeg 86 punten en liep
mee in de presentatiegroep tijdens het
laatste EK in Oldenburg. Dankzij het succes van Ramos heeft Annen sinds jaren
weer een et-sessie uitgevoerd. Doradodochter Helanka uit Heldine is voor kiorganisatie RMV gespoeld met Emil II,
wat in negentien goede embryo’s resulteerde.
Hans Willi Warder moet bekennen dat
OHG momenteel geen contracten heeft
om de H-stam van Annen verder te benutten. Maar hij haast zich om te zeggen
dat de eerste Ramoszoon Rosetti (mv.
Lantz) in mei 2007 al een fokwaarde verwacht, ver voordat bij andere ki’s Ramoszonen een fokwaarde krijgen. ‘We
hebben Ramos vier jaar lang als stiervader gebruikt. Dat is voor ons uniek, zeker omdat we maar 25 stieren per jaar
kunnen testen.’ Warder glimlacht. ‘Het
succes van Ramos overstijgt onze verwachtingen, maar geluk is nodig om je
als kleine speler in de grote ki-wereld te
onderscheiden.’
Jaap van der Knaap
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