NRM fokperiode roodbont en rasgroepen

Lenige dochtergroep van brownswisslijstaanvoerder Huray

Curtis blijft in balans

Er bestond geen twijfel in Zwolle, het optreden

NRM 2012

van de fokstiergroep van Curtis was in navolging van zijn eerdere optreden met proefstierdochters weer sterk. De krachtige Redondochters en de jeugdige Huraygroep gaven de dochtergroependemonstratie kleur.
tekst Jaap van der Knaap

video-impressie www.veeteelt.nl
Redonnazaten tonen kracht en stappen makkelijk
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De Curtisdochters combineren melkrijkheid met kracht

at het kruisen van rassen steeds meer gemeengoed wordt,
was goed merkbaar in Zwolle. Naast zwart- en roodbonte fokstiergroepen schreden er ook dieren met mrij-, brownswiss- en montbéliardebloed door de ring. Bij mrij ging het om
een presentatiegroep waarbij zowel raszuivere mrij-koeien als
kruislingen met holsteinbloed getoond werden (zie kader). Er
was duidelijk geselecteerd op massa en bespiering; de vlot stappende, volwassen koeien waren stuk voor stuk breed en sterk
en bezaten rijk gevulde dijen.
Ook Koole & Liebregts promoot naast holstein al jaren de inzet
van een ander ras: montbéliarde. Om te laten zien wat het gebruik van een van de topstieren van het Franse ras kan doen,
toonde de importeur een groep van de veelbenutte Redon
(v. Isangrin). Met ruim 500 melkgevende dochters in Nederland
was er een goede selectieruimte die uitmondde in een groep
jonge koeien, waarbij meteen bij het binnenstappen van de
ring het hoge staartstuk opviel. De kruispartij had een fraaie
helling met daarbij een opvallend hoge staartkam. Op één na
kwamen alle dieren uit holsteinkoeien en dat resulteerde in
krachtige dieren met een even ronde rib die opvallend gemakkelijk rondstapten. De uiers waren mooi beaderd en zaten achter duidelijk beter aangehecht dan voor, waarbij de speenplaatsing en vooral de uierdiepte varieerde.
GGI had al twee maal eerder een brownswissgroep getoond op
de NRM en selecteerde dit jaar uit vijftig melkgevende dochters
een groep van Huray. De Husslizoon is de lijstaanvoerder van
brown swiss in Duitsland en toonde in Zwolle zowel kruislin-

gen als raszuivere dieren. De vaarzen waren vers en iets overbouwd en straalden erg veel jeugd uit. Het beenwerk – hoe kan
het ook anders bij brown swiss – was knalhard, waardoor de
dieren zich lenig door de ring bewogen. De uiers waren het
minst sterke onderdeel. In de afwerking en vooral ook in speenplaatsing was de groep niet onberispelijk.

Combinatie van kracht en melk
Apina Curtis had zijn visitekaartje al eerder afgegeven met een
proefstiergroep en CRV wilde dat nu ook graag via fokstierdochters doen. Daarin slaagde de Kianzoon zonder meer. Curtis is niet de meestgebruikte Kianzoon van CRV, diverse van
zijn halfbroers zijn populairder dankzij hogere eiwitfokwaarden. Aan de exterieurvererving kan de mindere populariteit
niet liggen. Curtis is een stier die melkrijkheid mooi combineert met kracht: zijn dochters zijn balansrijk en dat was ook
in de uiervererving te zien. De uiers zijn breed van achteren,
bezitten een mooie ophangband en spenen die centraal geplaatst zijn. De groep was uniform en stapte ruim.
Ook Huijben Red Tequila behoort niet tot de meest ingezette roodbonte stieren. Toch was de selectieruimte met ruim 2000 dieren groot, maar dat kwam niet helemaal tot uiting in de uniformiteit van de groep. De Faberzoon toonde zich een vererver
van hard gelijnde dieren met een mooie kruispartij en een wisselend uierbeeld. Het beenwerk was fijn van bot, de uiervorm
iets bollend, waarbij de melkopdruk in de uier bij een aantal
liet zien dat Tequila niet tot de groep melkverervers behoort. l

Opmars van gebruikskruising helpt mrij-fokprogramma
Wim van Dinther draait er niet omheen: ‘Het mrij-fokprogramma profiteert momenteel van de opmars van
het kruisen met verschillende rassen.’ Melkveehouder Van Dinther se-

lecteerde samen met collega Gerben Nijzink het zestal mrij-dieren dat in Zwolle
te bewonderen was. ‘Steeds meer holsteinfokkers zijn niet tevreden, ze willen
een sterkere koe fokken die minder werk

De mrij-groep bestond uit drie raszuivere dieren (links) en drie kruislingen
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vraagt en restwaarde heeft. Dan is mrij
een logische keuze. Doordat er nu meer
rietjes mrij-stieren worden verspoten,
kunnen we jaarlijks tien mrij-stieren blijven testen.’
Bewust bestond de groep in Zwolle uit
zowel raszuivere als kruislingdieren. ‘Nu
kun je iedereen goed laten zien wat het
ras kan’, aldus Nijzink, die voor de volgende NRM-editie een presentatie van
een echte dochtergroep van een specifieke stier niet uitsluit. ‘Remco zou een
mooi voorbeeld zijn. Nu is dat nog te
vroeg, omdat je van de Matthijszoon alleen nog maar vaarzen kunt laten zien,
maar Remco heeft wel alle eigenschappen die we van een moderne mrij-stier
verwachten.’

Jeugdige en lenige vaarzen van brownswisslijstaanvoerder Huray
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