Carrière O Man krijgt vervolg

O-Bee Manfred Justice
(Manfred x Elton)

Amerikaanse Manfredzoon le vert vol op proefstieren en stiermoeders in Nederland en Vlaanderen
Veehouders met O Man-ervaring

Uit de top van de stierenlijsten is hij niet meer weg te denken.
Sinds zijn doorbraak in 2003 wint O Man aan populariteit.

Dick de Jong, Buren: ‘Ze melken plezierig’

De invloed van de Amerikaanse Manfredzoon uit Meier-Meadows
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Melkplas en conditiescore
Met 345 nvi steekt O Man met kop en schouders
boven zijn concurrenten uit. Hij koppelt als een
van de weinige stieren een flinke melkplas
(ruim 1600 kg) aan een hoge conditiescore
(109). De Manfredzoon dankt zijn populariteit
zeker ook aan de bovengemiddelde rapportcijfers voor de gezondheidskenmerken. Voor celgetal noteert hij 109, voor vruchtbaarheid 104.
Het minst sterke punt van O Man is zijn uiervererving. Met name de achteruierhoogte en de
ophangband verdienen ondersteuning aan
moederskant.
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El Jezebel zal de komende jaren alleen maar groeien.

‘M

et koeien uit de Jezebelfamilie
behaal je geen keuringssuccessen in Madison, maar wie koeien minimaal vijf lactaties wil melken, moet de
familie wel benutten.’ Met die uitspraak
van Gaylon Obert begon in juni 2003 het
verhaal in Veeteelt over O-Bee Manfred
Justice, kortweg O Man. De Manfredzoon
uit Meier-Meadows El Jezebel was op dat
moment de nieuwe nummer één van de
Amerikaanse TPI-rangschikking. Had
zijn fokker een vooruitziende blik? Zijn
citaat had evengoed kunnen gelden voor
de wereldwijd snel groeiende schare
dochters van O Man. Keuringen zullen
ze niet snel winnen, maar de duurzaamheidsfokwaarde van hun vader geeft aan
dat ze wel lang meegaan.
Na zijn doorbraak in 2003 is O Man eigenlijk nooit weggeweest uit de top.
Zelfs nu zijn fokstierdochters al massaal

aan de melk zijn, gaat hij in Amerika
aan de leiding in het TPI-klassement.
Wat is het geheim achter de Manfredzoon? ‘Zijn dochters produceren ijselijk
makkelijk’, vertelt Adrion van Beek, foktechnisch medewerker bij Alta. ‘Ik ben
altijd verbaasd als ik onder ogen krijg
hoeveel ze produceren. Aan het uiterlijk
lees je dat niet af. Het zijn robuuste koeien, die ook bij hoge producties bespiering blijven houden. Bovendien zijn ze
snel drachtig. Dat is een eigenschap die
veehouders steeds meer waarderen.’
Die krachtige uitstraling had ook de
moeder van O Man, de met 92 punten
ingeschreven Jezebel. ‘Ze behield haar
conditie gedurende haar hele lijst en
brandde niet totaal af door de hoge
melkgift’, vertelde Obert eerder in Veeteelt.
Ook Tonny Koekkoek, foktechnisch me-

O Mandochters als stiermoeder: Broeks Abeni en Etazon Sabine op het donorstation in Terwispel

Meier-Meadows El Jezebel (v. Elton)
Prod.: 4.02 305 13.971 4,5 3,5
dewerker van HG, uit zich lovend over
de Amerikaanse stier. ‘De O Mans kunnen het leven gemakkelijk aan. Ze spelen met de productie en het zijn koeien
met een fijn karakter. We hebben de
laatste jaren geen Amerikaanse stier gehad die we zo breed konden inzetten.
Van zo’n stier zou je de stal vol willen
hebben.’

Zestig zonen bij HG
In het fokprogramma van de ki-organisaties krijgt O Man zeker invloed. Alta
heeft in Europa zes zonen ingezet, wereldwijd zijn dat er twintig. ‘Omdat O
Man voor exterieur gemiddeld scoort,
stond hij in eerste instantie bij ons niet
erg in de picture. Achteraf hadden we er
meer kunnen testen; O Man is beter dan
we hadden gedacht’, bekent Van Beek.
Alsnog een paar zonen testen is geen optie. ‘Met Jocko hebben we dat wel gedaan, maar het nadeel daarvan was dat
iedereen al volop Jocko’s had toen de
laatste met cijfers doorkwamen.’
Aan moederskant benut Alta O Man wel
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‘Wij melken het liefst rasmelkkoeien.
Dat zijn voor ons koeien met uitstraling, met lengte, maat en openheid. Die
eigenschappen missen we bij onze vier
O Mandochters. Toen ze jong waren,
vonden we ze al wat veel naar Manfred
neigen, ze waren te rond en te klein.
Dat is niet veranderd. Ik ben bang dat
ki-organisaties te fors inzetten op O
Man. Gaan we niet terug in de tijd door
zo’n stier zo veel te gebruiken?’

‘Over de productie mogen we niet klagen. Qua lactatiewaarde scoren de O
Mandochters tussen de 100 en de 110.
Ze melken plezierig en ook qua gezondheid geven ze weinig trammelant.
Een aantal O Mans die we als pink hebben gespoeld, gebruiken we nu om embryo’s in te zetten. Dat was niet ons
idee toen we met O Man insemineerden. Aan de andere kant, de embryo’s
bleven wel direct goed zitten.’

Arjan van Erp, Midwolda: ‘Gemiddelde lactatiewaarde van 116’
‘Toen het eerste sperma van O Man in
Nederland arriveerde, hebben we er direct mee gespoeld. O Man stond op dat
moment torenhoog voor productie. Hij
was in Amerika bovendien gebruikt als
supersampler, zodat er meteen al 250
dochters aan de melk waren. Dat gaf
ons extra vertrouwen in de cijfers.’
‘We hebben nu acht dochters aan de
melk, waarvan de oudste voor de tweede keer hebben gekalfd. Als vaars produceerden ze 9418 kg melk met 4,25%

volop. ‘Wereldwijd willen we vijftig zonen uit O Mandochters inzetten, waarvan twintig in Europa’, meldt Van Beek.
‘Het voordeel van het gebruik van O
Mandochters als stiermoeders is dat we
goed kunnen selecteren. We pakken
vooral de betere exterieurkoeien.’
De uiers zijn op papier het minst sterke
onderdeel van O Man. Hij scoort 104. ‘De
aanhechting, zeker achter in de uier,
kan beter’, vindt HG-man Koekkoek.
‘Rond het kalven denk ik nog wel eens
dat het niet goed komt, maar de uiers
ontwikkelen zich positief. Als de zucht
eruit is, zijn de uiers mooi in balans en
de spenen goed geplaatst. Voor het showwerk zijn de O Mans minder geschikt,
maar als er een lange, scherpe moeder
voor zit, kun je best een fraaie koe krijgen.’
HG heeft zestig zonen van O Man ingezet als proefstier. ‘Dat zijn er meer dan
van welke stier ook de laatste jaren’, ver-

vet en 3,42% eiwit met een gemiddelde
lactatiewaarde van 116. Bij die productie houden ze de conditie gemakkelijk
vast. Luxe koeien zijn het niet, maar ze
zijn wel erg sterk. De benen zijn goed,
de achteruiers verdienen wel aandacht.
Ook de gezondheidseigenschappen
spreken me aan. We hebben er een die
als vaars 12.000 kg melk heeft geproduceerd en toch een tussenkalftijd
haalt van 372 dagen.’

telt Jaap Brinkman, foktechnisch medewerker van HG. ‘Normaal hanteren we
een maximum van veertig zonen. Dat
het er bij O Man meer zijn geworden,
komt vooral omdat we op dat moment
samenwerkten met de Amerikaanse ki
CRI. Bijna de helft van zijn zonen heeft
een volledig Amerikaanse afstamming.’
HG heeft O Man vooral gebruikt op koeien met goede uiers, zegt Brinkman. ‘In
Amerika komen Bellwood Marshall,
Aaron en Durham veel voor als moedersvader, hier zijn dat Webster, Jesther en
Major. In beide landen zit ook Addison
vaak in de stamboom.’
HG heeft de eerste zonen in september
2005 ingezet. Op z’n vroegst krijgen die
in januari 2009 een index. Dan zal blijken of O Man zijn toch al imposante carrière nog meer cachet kan geven.
Inge van Drie
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