Combinatie met rood en zwart
Onverminderd populaire Kian streeft af op status meestgebruikte stier 2005-2006
Goede benen en ﬂinke gehalten in de melkvererving zijn de belangrijkste argumenten om Kian sterk in te zetten op roodbonte én zwartbonte koeien. De Andrieszoon draaide al enkele jaren in de top mee,
maar blijft onverminderd populair. Wat is zijn geheim?

B

ijna 75.000 rietjes van Kian gingen in
het afgelopen kwartaal over de ﬁguurlijke toonbank van HG. Hiermee verbreekt de Andrieszoon royaal het record
van Cash, waarvan in zijn periode als actiestier zo’n 70.000 doses verkocht zijn.
Een topverkoop die een uitzonderlijk karakter heeft vanwege de roodbonte kleur
van deze vererver.
Wat maakt Kian nu tot zo’n succes? ‘De
prijs heeft wel een heel grote rol gespeeld
in de verkoopcijfers’, zegt Joost Klein Herenbrink, marketingcoördinator HG-Benelux. ‘Daarnaast blijkt dat de secondcropdochters van Kian het heel erg goed
doen. En Kian is een stier die met zijn
goede eiwitvererving, het sterke beenwerk en zijn status als pinkenstier en als
superbevruchter bijna alles bezit wat veehouders momenteel vragen.’
Tijdens de afgelopen indexdraai registreerde Kian, op basis van ruim 8600
dochters, een eiwitvererving van +0,29%,
een score voor beenwerk van 110 en +4
voor bevruchting. Deze positieve eigen-

schappen brachten hem in het jaar 20022003 de doorbraak met ruim 35.000 geregistreerde eerste inseminaties. In de roodbontstatistieken nam Kian hiermee de
tweede plaats in, kort achter Stadel. De
twee volgende jaren bezette hij de toppositie. Eind augustus 2005 stond zijn levenstotaal al op 191.253 inseminaties.

Kwart mrij-bloed
De cijfers van het jongste boekjaar zijn
nog niet bekend, maar wanneer Kian
weer aan de leiding gaat, zal dat niemand
verbazen. Er bestaat zelfs een gerede kans
dat hij meer eerste inseminaties registreert dan welke zwartbonte concurrent
dan ook. Een prestatie die deels te danken
is aan de zwartbontveehouders die Kian
ook ingezet hebben.
Het baanbrekende werk voor het gebruik
van roodbonte stieren op de zwartbonte
veestapel werd door Stadel verricht, maar
Kian heeft het stokje behendig overgenomen. Toch opvallend voor een stier die
bijna een kwart mrij-bloed door de ade-

Tijdens de NRM 2006 toonde Kian voor de vijfde maal een dochtergroep

ren heeft stromen. Familie Smitz uit het
Limburgse Maria Hoop fokte Kian door
Sunny Boydochter Kitty 24 met Andries te
insemineren. ‘Vanuit de Kitty’s hebben
we nog weinig directe familieleden van
Kian overgehouden’, vertelt Roel Smitz.
‘De stier zelf hebben we veel gebruikt op
de pinken. Naast de verschillende vaarzen
die we nu aan de melk hebben, lopen er
vanuit de proefperiode nog twee vierdekalfskoeien op het bedrijf.’ Melkveehouder Smitz meent in de Kiandochters wel
iets van de Kitty’s terug te zien. ‘Het zijn
ook van die onopvallende, kleine koeien.’
Vanuit moederszijde was het mrij-bloed
nog licht aanwezig, maar dit werd opnieuw versterkt door Andries, de rood-

De afwijkende bloedvoering van Kian stremt de verkoop naar het buitenland

bonte stier die nog 37,5 procent mrij in
zich had. Moedersvader Sunny Boy is verantwoordelijk voor een deel fh in de stamboom van Kian, evenals verdere voorouders Carousel Thor en Otwello.
Kians bijzondere bloedvoering wordt
enerzijds door HG als interessante outcross aangemerkt, maar anderzijds stremt
dit de buitenlandse vermarkting. Een aantal landen, zoals Amerika, Canada, Japan,
Hongarije en Tsjechië, legt de lat hoog
wat betreft het minimale aandeel holsteinbloed van een stier om de nakomelingen stamboekwaardig te krijgen. Ondanks deze regel is het sperma van Kian
inmiddels te vinden in veertig landen,
verdeeld over alle continenten. Uit de exportcijfers van HG blijken sinds 2000
95.000 rietjes van de Andrieszoon geëxporteerd.
Voor de Nederlands-Vlaamse markt wordt
Kian het meest geadviseerd op dochters
van Reno, Faber, Jerom en Beautiful. Bij
zwartbont is de combinatie met nazaten
van Addison of zijn zonen het meest gemaakt, geeft HG aan.
Het gebruik van Kian als stiervader leverde hem bij HG tot nu toe de inzet van 23
zonen op. De positieve meidraai, waarin
hij op beenwerk nog een tweetal punten
wist bij te sprokkelen tot 110, leverde de
roodbonte vererver alsnog kansen op als
stiervader in het zwartbontprogramma.
Christel van Raay

Veehouders over de keuze voor Kian
Arjan van Erp uit Midwolda

Hans Boschloo uit Steenderen

Harm van Gemert uit Veghel

Samen met zijn ouders melkt Arjan van
Erp uit Midwolda 130 rood- en zwartbonte koeien. Ze fokten zelf Midwolder
George door de roodbonte Johanna 23 (v.
Justus) te kruisen met roodfactorstier
Warwick, dus veel onderscheid in kleur
maakt Van Erp niet. De keuze voor Kian
was vanwege de gehalten snel gemaakt.
‘Het is een stier die kracht aan de veestapel toevoegt, die weinig fouten heeft, al
moet je wel oppassen met de melkvererving.’ De eerste paringskeuzen voor Kian
op het bedrijf van Van Erp vielen binnen
de zwartbonte koeien. Twee zwartbonte
Kiandochters, een roodbonte pink en
verschillende kalveren bevolken inmiddels de stallen. De eerste nakomeling
schreef 124 lactatiewaarde achter haar
eerste lijst. Ze kalfde drie weken geleden
af van een roodbont Canvasvaarskalf.’

Hans Boschloo zette Kian eveneens in op
zijn 70-koppige veestapel. Tot nu toe kalfden zes dieren af, met minder goed resultaat. ‘We hebben de fout gemaakt om embryo’s bij de Kianpinken in te zetten. De
kalveren zijn dan wat zwaarder en dat
moet je eigenlijk juist voorkomen bij de
Kiandochters vanwege de lage score voor
afkalfgemak.’ Vijf van de gekalfde dieren
zijn daardoor afgevoerd. Boschloo: ‘Ik
hoor van collega’s wel dat de Kians tijd
nodig hebben om op gang te komen. Die
tijd heb ik ze niet gegeven, maar dat
kwam ook door de periode waarin ze aan
de melk kwamen. De meeste kalfden in
mei en dan wil ik liever niet te veel dieren
aan de melk hebben vanwege de kortingperiode van zuivelfabriek FCDF. De Kian
die we hebben aangehouden, doet het
goed met een lactatiewaarde van 106.’

Veehouder Harm van Gemert heeft de
Andrieszoon grootschalig ingezet op
zijn veestapel van 80 melkkoeien. ‘We
fokken al jaren consequent op gehalten.
Het eiwit vinden we zeer voornaam en
als je dat ﬂink wilt verhogen, ontkom je
helaas meestal niet aan een stijging in
het vet.’ Elf Kiandochters lopen nu dagelijks door de melkstal. ‘Ze beginnen redelijk rustig aan de productie en blijven
goed doorgeven. Gedurende de lactatie
blijven ze er ook goed uitzien, ze verliezen weinig aan conditie. De dochters
zijn sowieso redelijk bespierd, die kunnen wel tegen een stootje. Het enige is
dat ze wel wat groter mochten zijn.’
In het vat zitten nog zo’n veertig rietjes
van Kian. Van Gemert: ‘Hopelijk is dat
het laatste, want dan wordt het tijd voor
een andere geschikte stier op de kaart.’
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