Ook de indeling was aan herziening toe. We
hadden aan de zwartbont kant de stieren
gegroepeerd per land van herkomst. Dat was nog
uit de tijd dat landen een onderscheidend
fokkerijdoel hadden. Maar dat onderscheid is
nagenoeg verdwenen. In de fokkerij zijn de
grenzen verdwenen en wordt er in de jacht op
hoge genomics cijfers veel top-genetica onderling
verhandeld.
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Beste Veehouder,
Bij deze nieuwsbrief treft u een nieuwe
stierenkaart met flinke veranderingen. De
laatste tijd hebben we gemerkt dat ons aanbod
met alleen fokstieren te beperkt is geworden
waardoor het moeilijker werd om voor alle
koeien er goede paringen mee te bedenken.
Dat hoorden wij ook terug van klanten. Onze
oude filosofie was dat het belang van de
veehouder ermee gediend is om betrouwbare
stieren te gebruiken met al veel dochters aan
de melk waardoor zoveel mogelijk tegenvallers
worden voorkomen. Echter, het aanbod van
fokstieren dat wij aangeboden krijgen van onze
leveranciers is beperkter geworden. Daarnaast
is het aanbod van genomics stieren heel breed
geworden en is de betrouwbaarheid van deze
stieren over de jaren verbeterd. We gaan een
aantal genomics stieren op de kaart zetten. Dus
in het kort: we zijn overstag!

Vanaf nu gaan we daarom aan de zwartbontkant
de stieren zetten in groepen van type stieren. We
zetten daarin de stieren bij elkaar die uitblinken
in een bepaald facet. Zo krijgen we volgende
groepen op de kaart:
• Gehaltes
• Productie
• Gezondheid
• Exterieur
• Allround
We gaan de komende tijd ondervinden of deze
indeling bij u bevalt in het dagelijks gebruik. Het
advies is om je niet helemaal blind te staren op
deze groepen. Zo zal een goede gehaltestier ook
nog wel gevonden kunnen worden in een andere
groep en zeker als je zoekt naar een combinatie
met andere goede eigenschappen.

Al meer dan 10 jaren volgen we hoe genomics
stieren het gaan doen als grotere aantallen
dochters aan de melk komen. Het beeld van de
laatste jaren is dat gemiddeld ze de hoge
verwachtingen waarmaken maar dat een enkele
kan tegenvallen. Het risico dat een genomics stier
gaat tegenvallen is hoger dan bij een fokstier en
daarom is het belangrijk om bij gebruik van
genomics stieren te blijven spreiden. De ervaring
is dat de betrouwbaarheid op productie, celgetal,
frame- en uierkenmerken wordt waargemaakt
maar dat is minder het geval voor levensduur,
vruchtbaarheid en beenkenmerken.

•

Bonum beschikbaarheid

Gedurende de maand mei zal Bonum nog
beperkt beschikbaar zijn en de vraag blijft om
bij opgave een tweede keuze door te geven.
Vanaf juni verwachten we dat Bonum weer
normaal gebruikt kan gaan worden.

•

Minder Jongvee

•

Nieuwe stieren

Het aandeel Belgische blauwe stieren (BBL) in
het stiergebruik van onze klanten lag in de
periode sinds onze vorige kaart op 34%. Dat is
net iets onder het niveau van de vorige jaren.
Het proefstierengebruik zat weer op 12% en is
precies het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Vanwege de nieuwe opzet komen er meer
nieuwe stieren op de kaart dan normaal. Bij
zwartbont worden MVP, Biggio, Hurion,
Lendary,
Tarnish,
Ferdi
en
Repairman
vervangen door Simox, Antonio, Miura,
Nuberon, Shakespeare, Random en Marpon. Bij
roodbont worden Eragon, Rik, Julandy en Pero
P vervangen door Caps Angelo, Antartica,
Exotic en Reliever. Bij MRIJ komt Tinus 269 in
plaats van Albert

•

•

Nieuwe inseminator

Sinds begin van het jaar is Jan Slingerland onze
gelederen komen versterken. Jan heeft samen
met zijn familie een melkveebedrijf in Oudewater
en daar heeft hij al vijf jaar de koeien
geïnsemineerd. Rijnie kwam er al een tijdje om
de koeien te scannen op dracht. Nu rijdt Jan om
het andere weekend de routes in de Lopiker- en
Krimpenerwaard. Vanaf de zomer gaat dat
afgewisseld worden met de inseminatiesrondes in
de Alblasserwaard en Vijfherenlanden.

•

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,-

Middagronde in de zomer

Vanaf maandag 10 mei gaan we weer over naar
de zomerregeling en start de middagronde om
15.30u met de daarop volgende 4 uren. Ook
de komende zomer is het helaas niet mogelijk
om rekening te houden met speciale verzoeken
om na een bepaald tijdstip later in de middag
te komen. Met dergelijke wensen is het vaak
niet mogelijk een normale route te plannen.
We gaan ervan uit dat een koe opgegeven
voor de tweede ronde om 15.30 u binnen
is en vast staat.

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

