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Kruisen wereldwijd in opgang!

ook wereldwijd ﬂink aan populariteit. Met 800 geteste

Niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld

proefstieren is Fleckvieh veruit het grootste dubbel-

stappen momenteel steeds meer melkveebedrijven

doel ras ter wereld, na Holstein is Fleckvieh het grootste

over op kruisen. Onze partners Geno uit Noorwegen

melkveeras ter wereld. Het ras heeft de laatste 10 jaar

en Genetic Austria uit Oostenrijk worden meer en

veel vooruitgang geboekt op productie en uiervorm

meer benaderd door Holstein veehouders die opzoek

zonder toe te geven op duurzaamheid en capaciteit.

zijn naar een koe die beter aansluit op hun bedrijfs-

Xsires werkt intensief samen met Genetic Austria om

omstandigheden. Gesteund door diverse proeven en

de groeiende belangstelling voor Fleckvieh tot een

gebruikers resultaten is het duidelijk dat de melkvee-

succes te maken. Genetic Austria vertegenwoordigd

houderij aan de vooravond staat van een nieuwe om-

alle KI stations in Oostenrijk en kan zo beschikken over

wenteling. Xsires richt zich uitsluitend op het kruisen,

de absolute top van het Fleckvieh ras. In Oostenrijk

als geen ander heeft Xsires praktijkervaring en kennis

zijn 80% van de eerste inseminaties met Fleckvieh en

over deze nieuwe koers van de melkveehouderij.

neemt het aantal toe ten koste van Brown Swiss. Holstein is al jaren stabiel met een ras aandeel van 5%.

FLECKVIEH SPECIAL BIJ XSIRES

Rumba

Dubbeldoel

Rumba is veruit de meest verkochte Fleckvieh stier ter

Met de komst van de Holstein was de belangstelling

wereld. Rumba is reeds 10 jaar oud en komt uit een wel

voor de diverse Europese dubbeldoel rassen tanende.

zeer sterk geslacht. Moeder Stutzi is inmiddels voor

Toch zijn diverse dubbeldoel populaties via de weg

de veertiende (!!!) keer drachtig en heeft inmiddels

van geleidelijkheid erin geslaagd om een moderne en

121.000 liter melk gegeven met 4,34 vet en 3,82 eiwit.

winstgevende koe te fokken. In Duitsland en Frankrijk

De groot- en overgroot moeder van Rumba kwamen

winnen de dubbeldoel populaties het op basis van

tot een hoge levensproductie met extreem hoog ei-

economie momenteel van de Holstein. Ook in Neder-

wit. Rumba staat ondanks de tienduizenden dochters

land komen telkens weer de MRIJ bedrijven weer als

die ze inmiddels aan de melk heeft nog steeds in de

beste uit de bus als het om het inkomen gaat. Ook de

top van de Fleckvieh index en scoort voor duurzaam-

Montbeliardes op het lage kosten bedrijf zijn winst-

heid zeer hoog. Qua vererving past Rumba perfect op

gevender dan de ‘nog wel’ op duurzaamheid gese-

de Holstein. Rumba geeft de koeien weer kracht en

lecteerde Holsteins. Dubbeldoel wint in Europa maar

gezondheid. Met een gemiddelde van 3,67 voor eiwit

in Oostenrijk bij een lage krachtvoergift staat Rumba

zomaar sperma aanpraten van nieuwe rassen. Laat u

garant voor winstgevende stayers!

adviseren door Xsires om uw fokkerij tot een succes te
maken, het is zonde als er fouten worden gemaakt die

- RUMBA IS NU AKTIE STIER BIJ XSIRES –

voorkomen hadden kunnen worden.
Brenden
Brenden is en blijft de nummer één in Scandinavië. De
stier uit Noorwegen met de Zweedse vader Backgard
blinkt vooral uit in de allround vererving. De dochters
zijn zeer productief en staan uiteraard borg voor de
goede vruchtbaarheid en gezondheid die het Noorse
ras kenmerken. Brenden is ook zeer goed bruikbaar in
een drieweg kruising.

Dochter Rumba
Herich

EXCURSIES

Herich is nieuw op de stierenkaart van Xsires. Herich is

Op het bedrijf van de familie Schoonvelde in Koekange

hot in Oostenrijk, een vlotte productie met een mooie

worden ca 160 koeien gemolken, ruim de helft hiervan

plus voor eiwit. Dit gecombineerd met extreem sterke

zijn kruislingen. Er lopen Jersey- en Fleckvieh-kruislin-

benen en uiers heeft tot gevolg dat Herich de nieuwe

gen, zuivere Fleckvieh’s en zuivere Holsteins. Tussen

stiervader is in het Fleckvieh ras. Herich geeft ﬂinke kal-

het jongvee bevinden zich tevens Noors Roodbonte

veren en is derhalve niet aan te bevelen op de pinken.

kruislingen.
Henk Schoonvelde is lid van de EDF (European Dairy-

Levenskrachtige kalveren

farmers) en heeft alle economische kengetallen van

Momenteel worden er volop ﬂeckvieh kruisling kal-

zijn bedrijf beschikbaar. Mocht u of uw studieclub

veren geboren, de kalveren worden gemakkelijk ge-

eens de resultaten van het kruisen met eigen ogen

boren. Opvallend is de kracht van de kalveren, al snel

willen aanschouwen dan is dit mogelijk, bel voor een

beginnen de kalveren met het opnemen van ruwvoer

afspraak met Henk Schoonvelde (06-21827019) of

en komt de groei er ﬂink in.

Hans Kerkhof (06-52684393)

NOORSE RODEN

Met vriendelijke groet,

Xsires kan u alle stieren aanbieden die door de Noorse

Hans Kerkhof

KI organisatie Geno worden vermarkt. De Noorse ro-

Henk Schoonvelde

den die onderdeel uitmaken van het Scandinavische
melkveeras (samen met de Zweedse en Finse roden)

Xsires crossbreeding b.v.

hebben bewezen dat ze goed passen in diverse krui-

Postbus 76

sing programma’s. Kruisingen met Noorse roden

9000 AB GROU

geven net zoveel melk als zuivere Holsteins, echter

tel: 0566-622765

de gezondheidskenmerken verbeteren spectacu-

fax: 0566-624778

lair. Noorse roden zijn zeer goed te gebruiken in een

mob: 06-52684393

drieweg kruisings programma, echter laat u zich niet

www.xsires.com

