Effic iënt melken

Loe Martin
(Addison x Celsius)

Stamboom Loe Martin doorspekt met Nederlandse productiestieren
Productiestieren voeren de boventoon in de stamboom van Addison-

kreeg, trapte ze op haar speen. Helaas hebben we haar toen af moeten voeren. Ze was
verder nog puntgaaf’, vertelt Rombouts.
In totaal produceerde de moeder van Loe
Martin in ruim drie lactaties 46.081 kg
melk met 4,33 % vet en 3,54 % eiwit.
De Celsiusdochter past prima in het familieplaatje, schetst Rombouts. ‘Het zijn
vrijwel allemaal koeien die goed produceren, weinig problemen kennen en
gemakkelijk in de omgang zijn. Het zijn
eigenlijk ideale ligboxenstalkoeien. Ze
pieken nooit ontzettend; ze produceren
altijd heel constant. Vooral in kilogrammen eiwit scoren ze hoog.’ Groot zijn de
nakomelingen uit deze familie niet, stelt
Rombouts. ‘Ze zijn gemiddeld rond de 1,45
meter. In hoogtemaat kunnen ze wel wat
ondersteuning gebruiken, maar meestal
hebben ze een prima middenhand.’
Showuiers geeft de Loesstam niet. ‘De uiers zijn wat aan de ruime kant, maar de
speenplaatsing en de ophangband zijn bijna altijd goed.’ Die kwalificatie is ook van
toepassing op Rockerdochter Loes 119,
een halfzus van Loe Martin. ‘Zij is met 137
lactatiewaarde de hoogste productievaars
van dit moment.’

zoon Loe Martin. Dat is geen toeval. Ook in de bedrijfsvoering van
fokkers Adriaan en Conny Rombouts speelt productieaanleg een beStierindex 79 % betr. (cijfers op zwartbontbasis)
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Klein maar krachtig
‘Loe Martin geeft functionele koeien die heel
gemakkelijk veel melk geven.’ Voor het selecteren van de dochtergroep zag fokkerijraadslid
Peter de Wit een kleine vijftig dochters van Loe
Martin. ‘Anders dan je bij een stier met een hoge productie verwacht, zijn de dochters relatief klein. Toch zijn ze niet fijn of scherp, eerder
krachtig en correct van frame. De uiers zijn
goed, terwijl het beenwerk heel functioneel is.
Het oogt even grof, maar met de klauwen en
het beengebruik is niks mis.’
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langrijke rol. ‘Wanneer die er is, kun je efficiënt produceren.’

R

uim 2000 kg melk, meer dan 60 kg
eiwit en een Inet van 167 euro. Wat
betreft productieaanleg hoort de Nederlandse Addisonzoon Loe Martin wereldwijd tot de uitblinkers van dit moment.
Dat talent komt niet vanuit het niets. Met
achtereenvolgens Addison, Celsius, Jabot,
Sunny Boy en Amos als voorvaders beschikt Loe Martin over een oer-Hollandse
stamboom, met stieren die stuk voor stuk
bekendstaan als de topproductieverervers van hun tijd.
Dat is geen toeval, zegt Adriaan Rombouts, de fokker van Loe Martin. ‘Een goede productieaanleg vind ik een van de belangrijkste kenmerken bij de stierkeus.
Wanneer die er is, kun je efficiënt produceren.’ Dat is nodig ook in Oosteind, waar
Adriaan en Conny Rombouts met 130
koeien een quotum volmelken van 1,2
miljoen kg melk.

Ondersteuning hoogtemaat
De Loeskoefamilie beslaat een groot deel
van de veestapel: ongeveer veertig procent. Vooral dankzij Loes 17 is de invloed
van deze familie in de stal flink toegenomen. Door haar fraaie lijsten en hoge
index wekte de met 85 punten ingeschreven Sunny Boydochter al snel KI-interesse. In de tweede lactatie produceerde ze in
322 dagen 11.661 kg melk met 4,22 % vet
en 3,81 % eiwit, goed voor een lactatiewaarde van 132.
Rombouts herinnert zich de Sunny Boydochter nog goed. ‘Ze was een niet te grote, sterke koe met een beste middenhand
en goede uier en benen. Qua karakter was
ze een echte Sunny Boy, een pittige tante.’
Spoelen leverde weinig resultaat op, IVP
des te meer. ‘Ze was een van de eerste koeien die veel voor IVP is benut. Ze heeft een
halfjaar op het ET-station in Maren-Kessel
gestaan. Dat heeft zo’n veertig tot vijftig

Adriaan Rombouts: ‘Een goede productieaanleg vind ik een van de belangrijkste
kenmerken bij de stierkeus’
embryo’s opgeleverd. Een gedeelte daarvan hebben we verkocht.’
HG zette een aantal zonen in van Loes 17,
maar fokstieren heeft dat niet opgeleverd.
Dochters lopen er nog wel in Oosteind, zoals de negenjarige Loes 22 (v. Jabot), die inmiddels ruim 70.000 kg melk heeft geproduceerd met gemiddeld 3,62 % eiwit. ‘We
hebben vier Jabotdochters uit Loes 17 gehad. Voor productie hebben die het allemaal prima gedaan.’
Uit één van de Jabotzussen, Loes 19, fokte
HG Novaliszoon Holland Metis, nu nog altijd goed voor 113 DPS en 104 exterieur.
‘Omdat er geen sperma was, is hij niet op
de stierenkaart gekomen, maar hij is wel
even in beeld geweest als stiervader’, verklaart foktechnisch medewerker Henk
Buijs van HG.
Via Jabotdochter Loes 21, de grootmoeder
van Loe Martin, had HG uiteindelijk meer
succes. In haar tweede lijst reikte de met
81 punten ingeschreven Jabotdochter in
393 dagen tot een productie van 13.768 kg
melk met 4,02 % vet en 3,57 % eiwit met
120 lactatiewaarde. HG benutte Loes 21
niet rechtstreeks als stiermoeder. ‘Van de
Jabotzussen was zij voor exterieur de
meest eenvoudige’, legt Buijs uit. Dochter

Veel melk en een goede conditie
Halfzus Loes 119 (v. Rocker), 83 pnt. Voorsp. prod.: 2.04 305 11.089 3,85 3,36 LW 137
Loes 40 (v. Celsius) kwam wel in beeld voor
het stiermoederschap. De eerste kalving
van de met 83 punten ingeschreven Celsiusdochter resulteerde in Addisonzoon
Loe Martin. ‘Omdat ze niet al te groot was
en prima beenwerk had, paste de combi-

natie met Addison prima’, vindt Rombouts, die zelf ook regelmatig Addison
heeft gebruikt. ‘In de stal zijn dat probleemloze koeien. Het beenwerk van de
Addisons geeft bij ons weinig problemen,
zeker omdat ze blokken van klauwen hebben. De benen van de Addisons worden
bovendien eerder beter dan slechter naarmate ze ouder worden.’
De inzet van Loe Martin als proefstier was
niet vanzelfsprekend, herinnert Buijs
zich. ‘De combinatie van Addison keer
Celsius hadden we al vaker gemaakt en er
waren bovendien Celsiusdochters met
een beter exterieur. We hebben de stier
toch ingezet omdat we veel vertrouwen
hadden in de no-nonsensbedrijfsvoering
van zijn fokker.’
De doorbraak van haar zoon maakte Celsiusdochter Loes 40 niet mee. ‘Drie weken
voordat Loe Martin zijn eerste fokwaarde

Zelf heeft Rombouts nog geen nakomelingen van Loe Martin aan de melk. Daar gaat
verandering in komen. ‘Olympic en Loe
Martin zijn op dit moment de meestgebruikte stieren op ons bedrijf. In mindere
mate gebruik ik Lucky Mike, Jocko en
Orcival. Die stieren passen mooi binnen
mijn fokdoel. Ik wil graag sterke koeien
melken met een hoge productieaanleg.
Daarnaast let ik sterk op beenwerk, en
dan met name de klauwhoek, uiergezondheid en conditiescore. Koeien die
veel melk geven en toch een goede conditie houden, kunnen zeker de eerste honderd dagen gemakkelijker de productie
aan.’ Dat ziet Rombouts graag, want tijd
om zijn koeien te verwennen heeft hij
niet. ‘Ik wil graag koeien melken, maar ik
wil er niet de hele dag tussen lopen om op
te letten.’
Inge van Drie
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