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Nieuw sbrief HJ-K I

Bleiswijk, 27-04-2022

Beste Veehouder,

Nieuwe TIP

Veel van ons werk voor de NVO is gaan zitten in
het ontwikkelen van de TIP. De TIP is in het leven
geroepen om stieren te helpen zoeken die
bewezen hebben om goede productie en
levensduur te vererven. Het is daarmee een
tegenhanger van de snelle fokkerij van de laatste
jaren gebaseerd op voorspellingen. De NVI wijst
daarbij vooral jonge stieren aan met een tendens
dat de koeien nog steeds groter worden en meer
inteelt veroorzaken. Zelfs de overgrootouders
van deze jonge stieren hebben nog niet hun
goede levensduur vererving kunnen bewijzen.

We hebben hier al een aantal malen
geschreven over de ontwikkelingen rond de
gezondheid van Leendert. Omdat een aantal
plekjes op zijn longen onvoldoende waren
gekrompen is hij donderdag 21 april
geopereerd
waarbij
deze
plekjes
zijn
verwijderd. Deze worden nu onderzocht en de
uitslag daarvan is op dit moment nog niet
bekend. Intussen werkt Leendert aan zijn
herstel.
Een bericht van heel andere orde is dat onze
Nathalie in verwachting is. Ze wil nog een tijdje
doorwerken
op
voorwaarde
dat
het
verantwoord is. Na het zwangerschapsverlof is
ze van plan weer de draad op te pakken en voor
ons te komen insemineren. We zijn nu bezig
vervanging te regelen.

De TIP is nu versterkt om nog meer gewicht te
geven aan de betrouwbaarheid van het te
verwachte
fokkerijresultaat.
Zodra
er
aanhoudingscijfers bekend zijn van de dochters
van een stier gaat dat stevig meetellen in het
resultaat van de TIP. Vruchtbaarheid van het
melkvee staat steeds meer onder druk en de TIP
gaat mee in de trend om minder op Tussenkalftijd
te sturen. Bij hoogproductieve, persistente
koeien in een koppel wordt later gestart met
insemineren en is vooral het aantal rietjes nodig
voor dracht belangrijk. De TIP neemt dit aantal

inseminaties mee in haar vruchtbaarheid waardoor het
een betere voorspeller wordt voor Levensduur. Dit is
minder het geval bij de huidige vruchtbaarheid
ingewogen in de NVI die nog een sterk verband heeft
met Tussenkalftijd .

Voor productie legt de TIP nu nog meer accent
op goede gehaltes. Om de koeien niet nog
groter te laten worden gaat de TIP veel
hoogtemaat extra afstraffen. De TIP vindt het
ook heel belangrijk dat de koeien niet te
vroegrijp zijn en waardeert koeien die na een
goede start nog bovengemiddelde progressie
maken over de volgende lactaties. Hiermee kan
de TIP helpen om goede stieren aan te wijzen
die helpen geduld terug te brengen in de
fokkerij, maar voor goede paringen moet
daarna toch vooral gekeken worden naar
onderliggende kenmerken.

We gaan ervan uit dat een koe opgegeven
voor de tweede ronde om 15.30 u binnen is
en vast staat.
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Als er in de kolom Kappa Caseïne op de
stierenkaart een minteken (-) staat dan is het
voor zelf-kazers beter om deze stier te vermijden
omdat de melk van nakomelingen nadelig kan
zijn voor de stremming van de kaas. De
melkfabrieken hebben tot nu toe aangegeven dit
niet belangrijk te vinden.

•
Sneaker

•

Nieuwe stieren

Nieuwe stieren op onze kaart zijn Summerlake,
Swag, Sneaker, Solution en bij roodbont Rody
en Red Carna. Adorable is een heel goede stier
maar vanwege de zeer slecht beschikbaarheid
moeten we die helaas van de kaart halen.
Stieren die verder van de kaart af gaan zijn
Nirvana, Supershot, Snow, Medley, Jetset, Exotic en
Paarlberg.

Kappa Caseine

Dieselprijs

Ook wij worden flink geraakt door de sterk
gestegen brandstofprijzen. Omdat we twee keer
per dag de twee werkgebieden doorkruisen
moeten we flink wat kilometers maken. We
worden
gedwongen
om
een
tijdelijke
prijsverhoging door te voeren. Voor de eerste
inseminatie van een bezoek wordt de prijs €13,75
en dat is €0,40 hoger dan op de vorige kaart.
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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,-
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Middagronde in de zomer

Vanaf maandag 9 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.

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

