Bio-KI stierenlijst 2010:
Bio Opneij Wytze P
Bio Proostmeer Henkie Boy
Bio Nieuw Bromo Jeroen
Bio Arkemheen 110
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aAa* Afst.

fokker
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100%HF
HF x GB
100%FH
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462
531

W. Koopman
(4) 27.010
Mts Bosma-Boonstra (10) 90.790
Vof van Tilburg
(5,5) 49.900
Mts. F.L. Lozeman
(9) 56.932

Lawn Boy x Kian x Stadel
Kelstein Dolman x Sunny Boy x Omar
Italië’s Paul x Kelstein Crosby x Tops
A 92 x A 57 x A 47

LP-Moeder
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LP-MMoeder %v
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4,03 (4) 38.190
3,32 (5) 47.044
3,33 (12)109.980
3,53 (5) 37.322

4,09
4,06
4,38
4,56

%e
3,33
3,32
3,36
3,74

* de aAa code wordt gebruikt voor het combineren van verschillende typen dieren zodat het exterieur van de nakomelingen in balans komt, zie voor info: www.triple-a-vereniging.nl
Bio Opneij-Wytze P is een 100% Red Holsteinstier en heeft als vader de Amerikaanse duurzaamheidsvererver Lawn Boy (Bacculum x Manfred x
Aerostar). De aAa code is 231 en de stier heeft een verwachtingswaarde van + 466 kg melk -0.04 % vet, +0.06 % eiwit en 67 Inet, 108 uier, 106 benen en
109 totaal exterieur. Zijn moeder Martha is een laatrijpe, persistente en probleemloze dochter van Kian. De derdekalfskoe heeft tot nu toe 27.010 kg melk
geproduceerd met 4 procent eiwit en ruim 5 procent vet. De koe is nooit behandeld met antibiotica en heeft nooit een potenbad gezien. Ze kreeg 86 punten
voor AV, waaronder 87 punten voor de benen. Opneij Wytze’s grootmoeder is een dochter van Stadel, en heeft nu 38.000 kilo melk. Het gen voor
hoornloosheid maakt Wytze extra interessant voor zowel biologische als gangbare veehouders.
Bio Proostmeer HenkieBoy is een uit de kluiten gewassen stier met een goed karakter. Het is wel een echte Holsteinstier met een aAa code 342 en hij kan
daarom goed gebruikt worden voor het terugkruisen van Holsteinkruislingen richting Holstein voor sterke koeien en meer melk. Want dat heeft
HenkieBoy in zijn genen van zijn moeder en grootmoeder. Deze beide koeien gaven samen al 138.000 kg melk met goede gehalten. HenkieBoy heeft via
zijn moeder SunnyBoy-bloed en deze stier is alom bekend om zijn allround kwaliteiten, ook onder biologische omstandigheden. Van vaderszijde is
Henkieboy een kleinzoon van O-Bee Manfred Justice, beter bekend als ‘O-Man’. Deze stier is om zijn robuuste vererving van wat laatrijpere en rondere
koeien wereldwijd de meest populaire stier van dit moment die ook voor biologische omstandigheden sterke koeien vererft.

Bio Nieuw Bromo Jeroen komt uit de Nannie-familie van Nieuw Bromo, een heel productieve familie met laatrijpe koeien die met weinig problemen
(lage celgetallen, geen antibioticum) oud worden. Zijn grootmoeder Nannie 27 werd 18 jaar oud en gaf maar liefst 109.980 kg melk met 4,38% vet en
3,36% eiwit. Zijn vader is de fameuze Blaarkopstier Italie’s Paul waarachter ook hoge levensproducties zitten met hoge gehalten. De stier is een kruising
en dat is hem ook wel aan te zien, hij heeft een sterke bouw, is lenig en is met al meer dan twee jaar oud niet al te groot maar flink bespierd. Hij heeft ook
een heel goed karakter. Hij heeft in zijn thuisstal al twee dochters aan de melk en dit zijn vrij melkrijke vaarzen. Met deze stier (aAa code 462) is het goed
kruisen met Holstein type koeien richting koeien de naast een flinke melkproductie toch goed op zich zelf blijven passen.

Bio Arkemheen 110 komt uit de Sofie familie van het FH fokbedrijf Mts. Lozeman. Zij moeder Sofie 104 gaf al bijna 60.000 kg melk met hoge gehalten.
Het is een zeer functionele koe die ook de lactatiewaarde hoog hield tot op hoge leeftijd. Zij had 85 punten voor AV. De vader van Sofie 104, Arkemheen
57 was ook een KI stier en laat mooie fokwaarden zien voor celgetal 103, dochtervruchtbaarheid 101 en eiwitgehalte +14%. De grootmoeder Sofie 82
produceerde ook 5 lactaties lang goed melk met hoge gehalten (gemiddeld eiwit 3,74%). Zelf is Arkemheen 110 is een langgerekte brede stier die op beste
benen staat. Hij draagt de gewenste genen van deze familie driedubbel in zijn bloed, waardoor hij ook sterk zal ‘stempelen’ (werkelijk doorgeven wat hij
in huis heeft). Hij is een aanrader voor het fokken van sterke koeien.

Deze stieren kunt u bestellen door te mailen naar Wytze Nauta, Louis Bolk Instituut: bioki@louisbolk.nl of via het bestelformulier.
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