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Nederland en Vlaanderen zwartbont

Debutantenbal
CVM-gen domper voor Chuck, Dynasty en Kirby

M

et de vet-eiwitverhouding van de Novaliszonen is niets mis, zo leert de
jongste indexdraai. Een hoog
eiwitgehalte, dikwijls gecombineerd met een goede melkplas en hoge cijfers voor
DU resulteren in uitstekende
DPS-cijfers. Bennet Caliber,
de hoogste DPS-stier, is daarvan een uitgesproken voorbeeld. Samen met zijn meer
complete halfbroer Morgenster Chuck, helaas voorzien
van het CVM-gen, lijken ze
kans te maken op een plaats
op de stierenkaart.

Lucky Leotroeven
Zorgde Novalis in het bal van
debutanten voor een flink

aantal nieuwe stieren voor
Holland Genetics, het is Frankenhof Lucky Leo die bij de
overige KI-organisaties de
sier maakte. Zo kreeg Fitlist
bij KI Kampen zijn eerste fokwaarde. Fitlist komt uit dezelfde familie als Rembrandt
en toont zich met 114 een ware exterieurspecialist. Zijn
fokwaarde voor het (zeer) gemakkelijk melken verdient
aandacht. Bij Genes Diffusion
bracht Lucky Leo via Orcherus goed nieuws. Orcherus’
stamboom voert via Lucky
Leo, Mountain, Mascot en
Cleitus terug op de Amerikaanse fokkoe Beshore Rotate
Bupplyn Jody. Lucky Leozoon
Veldhoek Luxor van KI Samen

Ronaldzoon Katshaar Kirby CV nieuwe exterieurspecialist

Sterk debuut van Novaliszoon Morgenster Chuck CV
moet het voorlopig nog doen
zonder exterieurcijfers.
De meest aansprekende resultaten van Lucky Leo komen echter uit de KI-stallen
van Alta. De Crob Dynasty CV
heet de nieuwe vaandeldrager. Hij werd gefokt door Johan en Evelien van Beek uit
Teteringen. Dynasty’s productieve moeder Diena 73 (v.
Luke) leverde in Italië ook al
Southland Vitus (v. Valentein). Dynasty’s fokwaarde
voor levensvatbaarheid ligt
met 91 onder het gemiddelde, maar dat wordt mogelijk
veroorzaakt door het onfortuinlijke CVM-gen.

Stan Oostvogels te Nispen: ’Wanneer ik het niet meer weet, gebruik ik Cash’
’Bij iedere koe
probeer ik de
minst goede
eigenschap op
te sporen en
daarvoor de
best verervende stier te zoeken.
Daarom gebruik ik altijd veel
verschillende stieren. Ik ben wel

blij met de nieuwe stieren Chuck en
Dynasty. Novalis en Lucky Leo heb
ik niet gebruikt en door de grote
invloed van Lord Lily en Sunny Boy
in de stal is een andere bloedvoering welkom. Bij de pinken lopen
nu veel dochters van Slogan en
voor hen zoek ik een goede benenvererver. De laatste tijd gebruikte

ik Laurenzo, Jocko Besne en Letreil
en als goede bevruchters de roodbonte Kian en Beautiful. In het
verleden hebben we ook goede resultaten met Cash gehad. Met
Cash maak je geen fouten. Wanneer ik het niet meer weet, gebruik ik Cash.’

In het rijtje extreem hoge exterieurverervers sluit Katshaar Kirby CV zich aan. Het
bedrijf De Katshaar uit Coevorden fokte enkele jaren geleden ook het roodbonte exterieurkanon Katshaar Brandon (Brend x Marty), zij het
uit een andere koefamilie.
Achter Kirby gaan achtereenvolgens de stieren Ronald, Jabot, Luxemburg, Tops en Viking schuil. Maar ook voor de
beloftevolle Kirby geldt: hij is
drager van CVM.
Deze draai verliep ook voorspoedig voor stiervader Horst
Harry en Delta Chrissy. Harry
handhaafde zijn fokwaarde en
lijkt de meest complete Ronaldzoon, terwijl de dochters
van Chrissy wederom de melkplasvererving laten stijgen.
Van de importstieren had de
Italiaanse Tugolo voldoende
dochters voor een Nederlandse fokwaarde. Zijn fokwaarde
bleef stabiel en ook in secundaire kenmerken zijn de fokwaarden ronduit positief.
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