SPECIAL HEREFORD HAVEN HEREFORDS

Haven Nuget, Nico, North Star en Nitro P staan klaar voor het keuringsseizoen 2017

Oudste fokbedrijf schuimt
de wereld af op zoek

naar gepaste genen
Edward en Ben Lewis zijn respectievelijk de vijfde en zesde generatie op Haven Herefords. Het bedrijf is met stip het oudste familiale
herefordfokbedrijf in de wereld. Vader en zoon gaan met de regelmaat van de klok de wereld rond op zoek naar gepaste genetica.
TEKST GUY NANTIER
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n Herefordshire – de wieg van het herefordras – gaan
de hopteelt en het houden van de witrode runderen
al eeuwenlang hand in hand. Zo ook op het Havenfokbedrĳf van Edward en Ben Lewis in Dilwyn. Vader
en zoon bewerken 2,8 hectare hopteelt naast 46 hectare
ciderappels, 40 hectare granen (tarwe, gerst en haver) en
10 hectare aardappelen.
Edward Lewis (54): ‘Grond en klimaat hier zĳn ideaal
voor de hopteelt. De heuvelachtige gronden die niet in
aanmerking komen voor machinale bewerking, zĳn
uitermate geschikt voor begrazing door het vee.’
Voor het houden van het fokvee reserveert het bedrĳf 12
hectare goede grond voor de productie van kuilgras.
Verder bezit het bedrĳf 49 hectare permanent grasland
voor beweiding.

Balans vinden tussen continenten
Edward Lewis is de vĳfde generatie fokker op het Havenbedrĳf, dat in 1822 het levenslicht zag. Zoon Ben (22),
die nu in maatschap met zĳn vader werkt, is de zesde
generatie. Edward zegt trots: ‘Wĳ zĳn met stip het oudste familiale herefordfokbedrĳf ter wereld.’
En Edward kan het weten: hĳ en zĳn zoon schuimen met
de regelmaat van de klok de hele herefordfokkerĳwereld
af op zoek naar nieuwe en passende genetica voor hun
bedrĳf. ‘Het gebruik van genen uit Noord-Amerika en
Australië leverde ons al tal van voordelen op’, geeft Edward aan. Hĳ noemt als voorbeeld het hogere speengewicht en het lichtere karkasgewicht via Noord-Amerikaanse genetica en de hogere percillering (marmering) in
het vlees uit de Australische populatie.
Maar ook enkele minpunten zĳn zo in de Engelse populatie ingebracht, zoals het iets krommere spronggewricht uit Noord-Amerika of te lange en dikke spenen,
maar ook een hoger percentage bedekkingsvet (vervetting) uit Australië. ‘De moeilĳkheid ligt in het houden
van een juiste balans. Wĳ worden hier in Engeland immers afgerekend op kilogrammen geslacht gewicht en
de Seurop-classificatie. In Amerika en Australië wordt er
uitbetaald op basis van de kwaliteit van het vlees.’
Het fokdoel van de fokkerĳ vat Edward samen als ‘medium sized and low cost animals’ (middelgrote herefords
in combinatie met lage managementkosten). ‘Wĳ geven
de dieren hier niet méér individuele aandacht dan op
niet-stamboekbedrĳven.’
Speerpunten in de bedrĳfsvoering zĳn: makkelĳke afkalvingen, goede functionaliteit (goed beenwerk) en een
goede melkproductie (goede uiers).

rĳp worden gemaakt op 16 maanden, worden afgemest
op een rantsoen van kuilgras en krachtvoer. Het krachtvoer maakt het bedrĳf zelf aan met de eigen gewonnen
granen (haver en gerst) en een aangekochte eiwitkern.
Het totale rantsoen bevat 14 procent ruw eiwit en bedraagt 5 kg per stier per dag.

20 procent hoornloos
De Havenkudde telt zo’n 50 fokmoeders, waarvan Haven
Splendour momenteel het uithangbord is. Splendour is
de moeder van de stier Haven Kingpin, die op een Iers
ki-station gestald staat en waarvan het sperma wereldwĳd wordt vermarkt. Kingpin heeft immers een verwachtingswaarde (EBV) van +43 voor raszuivere fokkerĳ
en een EBV van +36 voor gebruik in gebruikskruising.
Haven Montana is een ander paradepaardje van het bedrĳf. De stier won in 2016 het nationale kampioenschap
bĳ de gehoornde herefords. Montana maakt sindsdien
carrière op een fokbedrĳf in Ierland.
Van de Havenkudde is ook 20 procent hoornloos. Edward: ‘Wĳ focussen momenteel nog niet te veel op het
fokken ervan, maar we houden er wel rekening mee. De
vraagmarkt voor hoornloos vee is vandaag de dag nog
beperkt.’

Beloftevolle Haven Neptune
Vader en zoon Lewis nemen geregeld deel aan eendaagse
shows. Meerdaagse shows zĳn niet hun ding, omdat die
te veel arbeid kosten. In december won het fokbedrĳf de
kampioenstitel op de grootste verzameling van herefordfokvee in het Verenigd Koninkrĳk – de nationale herefordkerstshow – met de 13 maanden oude stier Haven
Neptune (v. Haven Splendour).
Neptune behoort in het ras tot de 1 procent beste groeiers op 200 dagen (EBV +42). Zĳn verwachtingsindex voor
de raszuivere fokkerĳ (EBV +41) en die voor de gebruikskruising (EBV +35) plaatsen hem in de top 10 procent
van het ras. l

De negenjarige
Haven Splendour
met haar twee
maanden oud kalf
uit Haven Kermit

Gras, gras en nog eens gras
De kalvingsperiode op Haven Herefords loopt van maart
tot april en van september tot oktober. De vaarzen kalven af op een gemiddelde leeftĳd van 2 jaar tot 2,5 jaar,
afhankelĳk van het lichaamsgewicht en de uitgroei in
type. De kalveren worden gespeend op acht maanden
ouderdom en bĳ 420 kg lichaamsgewicht.
Gespeende vrouwelĳke dieren krĳgen tot de dracht kuilgras en haver. Drachtige vaarzen en drachtige koeien
moeten het nadien stellen met uitsluitend weidegras of
kuilgras. Droge koeien krĳgen een rantsoen van kuilgras
en haver.
Gespeende stiertjes die beloftevol lĳken voor natuurlĳke
dekdienst, krĳgen een voerdieet van maisvlokken, haver,
gerst, bietenpulp, soja en mineralen. Stiertjes die slacht-
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