Nieuwsbrief HJ-KI

Bleiswijk, 25-08-2018

Beste Veehouder,
‘Heeft het nog wel zin om koeien te
insemineren bij dit hete weer?’ was een
regelmatig gestelde vraag afgelopen zomer.
De koeien hebben het inderdaad zwaar gehad
en dan krijgen we minder inseminaties te
doen. Bij het scannen merken we dat meer
koeien dan hun tocht niet laten zien terwijl er
van binnen niets mis is. Maar we constateren
ook dat de meeste koeien die tijdens de hete
periode zijn geïnsemineerd toch drachtig zijn
geworden. De resultaten zijn wel iets minder
dan normaal maar niet dusdanig laag om
maar helemaal te stoppen met insemineren.
Dat zou meer nadelen hebben dan voordelen.
Laten we hopen dat we toch maar weer een
paar normale Nederlandse zomers tegemoet
mogen zien.

het stamboek en mogen niet langer stieradvies
geven. Dit is een duidelijke stap vooruit. Het
hoofdbestuur van CRV is nu verantwoordelijk
voor het stamboek maar dit zijn dezelfde
mensen die ook de raad van commissarissen
van CRV BV vormen. Zij delegeren de dagelijkse
leiding over het stamboek aan de directie die
tevens verantwoordelijk is voor de resultaten
van CRV BV. Er zijn adviesraden gevormd met
leden van buiten CRV maar deelname is op
uitnodiging van CRV. We gaan de komende tijd
via de NVO kritisch volgen hoe dit alles in de
praktijk uitpakt.







Stamboek

Nieuwe Europese regels hebben ervoor
gezorgd dat de verantwoordelijkheid voor de
fokwaarden nu bij het stamboek ligt en
daarmee is het GES opgehouden te bestaan.
CRV heeft hierop gereageerd door het
stamboek meer apart te zetten in haar
organisatie. Zo vallen de inspecteurs nu onder

Fokwaarde Levensduur

In de vorige nieuwsbrief spraken wij onze
twijfels
uit
over
de
nieuwe
fokwaarde
levensduur. Uit onze analyse bleek namelijk dat
voor heel betrouwbare stieren met veel dochters
in latere lactaties dat deze fokwaarde aanzienlijk
minder
overeenkomt
met
de
werkelijk
gerealiseerde levensduur dan voor de oude
fokwaarde het geval was. Verder voorspelde
deze nieuwe fokwaarde nog steeds onwaarschijnlijk hoge levensduur voor jonge stieren.
Dit hebben we aangekaart en inmiddels is er
erkend dat er een fout gevonden is. We gaan nu
een nieuwe analyse doen om te kijken hoe het
nu werkt.

Minder Jongvee

Het gebruik van Belgische blauwe stieren heeft
een aantal periodes geschommeld rond de 30%
terwijl dat vroeger rond 20% lag. Maar sinds
april is dat weer gestegen naar 37,5%. We
hebben geconstateerd dat de veel gebruikte bbl
stier Erik volgens de cijfers zwaarder is
geworden qua afkalven. Dat is de reden om
Barack weer terug op de kaart te zetten. De
stier is inmiddels weer goed beschikbaar en
heeft in het recente verleden veel krediet
opgebouwd bij onze klanten.



Nieuwe stieren

punten en is tevens pinkenstier.

Dit is onze keuze uit het internationale aanbod
van inmiddels 17 fokkerij-organisaties.

Stier
Repairman
Maik –
Snowman

Hurion
Sudan –
Planet

Opmerkingen
Deze KI-Samen stier kan veel
gaan repareren. Met aAa code
546 brengt hij ronde
kenmerken en breedte die
tegenwoordig zo moeilijk te
vinden zijn. Ook de beenscore
met 108 is schaars. De 30
gekeurde dochters zijn nog een
klein beetje krap en verder
heeft hij kappa-caseine AE en
dat is niet aan te bevelen voor
boeren die zelf kaasmaken. Is
ook pinkenstier.

Deze stier is breed getest in
Frankrijk en valt op door zijn
fantastische skelet bouw met
breedte en kracht. De stier is
vrij van Oman, Shottle en
Goldwyn. Verder vererft hij
prima productie met positieve
gehaltes. Kent geen echte
zwakke punten.

Verder niet meer beschikbaar zijn Everglade,
Snowboard en Tackleberry.



Hoornaar

Op zaterdag 6 oktober doen we weer mee met
het grote feest van de 106e fokveedag te
Hoornaar. Er zal weer veel te zien zijn en om
even uit te rusten bent u van harte welkom in
onze gezellige stand voor een kopje koffie of
een beker fris en om even bij te praten.



Proefstieren

De proefstieren staan op onze website:
http://www.hjki.nl/stieren/proefstieren/
In de tabel op de website kun je doorklikken
naar de uitgebreide informatie op de site van de
leveranciers. Het standaardtarief blijft € 5,-

Special
Pleasure –
Classic

Na lange tijd kunnen weer eens
een rode stier aan de kaart
toevoegen. Deze stier was al
langer beschikbaar maar heeft
zich deze draai kunnen
verbeteren. Hij fokt niet te
groot maar wel breed. Verder
heeft Special geen zwakke

Tot ons volgende bezoek,
Rijnie, Peter, Leendert, Maurice, Marten en Joop

