YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Succesvol inkruisen?
Wat te doen na de eerste kruising?
Een belangrijke vraag is; wat te doen na de eerste kruising. Xsires zet de mogelijkheden
voor u op een rijtje en kan u vrijblijvend verder informeren.
3-weg kruising
Bij deze kruisingsmethode maakt u gebruik
van minimaal 3 rassen. Deze methode
maakt wereldwijd flink opgang. Op de
grote commerciële melkveebedrijven in
Amerika is dit de meest gebruikte methode. Op deze manier houdt u het heterosiseffect zoveel mogelijk in stand. Het is een
eenvoudige manier van werken en stierkeuze is dan ook een stuk eenvoudiger dan
bij een rotatiekruising. U gebruikt van het
ras de beste stieren en u heeft zodoende
ook geen problemen met inteelt. Xsires
heeft al koeien gezien uit dergelijke kruisingen.
Wij adviseren deze kruising voor de grotere,
intensievere bedrijven. Een veelgebuikte kruising zal ongetwijfeld gaan worden: Holstein x
Fleckvieh x Scandinavisch Roodbont. Daarna
kan men nog Brown Swiss gebruiken of direct
weer terug naar de Holstein.

Rotatiekruising
Hierbij kruist u om en om met twee verschillende rassen. Bij dit systeem blijft het
heterosis voor 67% in stand. De ervaring
leert dat de stierkeuze na de eerste generatie ontzettend belangrijk is om toch de
gewenste koe te fokken. Indien de juiste
stieren op basis van bloedvoering en compensatieparing gebruikt worden, zult u
prima melkkoeien fokken die de goede
eigenschappen van beide rassen in zich
hebben.

Inkruisen neemt wereldwijd grootse vormen
aan. Sperma-exporteurs van de rassen, die
zich goed lenen voor het inkruisen op de
Holstein-populatie melden sterk stijgende
verkopen. De goede resultaten uit de praktijk en de vele proeven met inkruisen zorgen voor een ommekeer in de fokkerij.
Xsires heeft zich als enige gespecialiseerd
in het inkruisen. Ons doel is om het inkruisen op uw bedrijf succesvol te laten zijn
op korte én lange termijn. Wij kennen als
geen ander de voor- en nadelen van de diverse rassen en
wij hebben ervaring met diverse kruisingsmethoden. Voordat u met
inkruisen begint, is het belangrijk dat u
een plan heeft. Xsires wil u hierbij uiteraard graag van dienst zijn.

Verdringingskruising.
Hierbij kruist u de Holstein-koe met een
ander ras en u blijft hetzelfde ras gebruiken
in de volgende generaties. Het heterosiseffect zal verloren gaan. Dit is in het verleden
gebeurd van FH naar HF. U zult dan na meerdere generaties koeien van het andere ras in
de stal hebben. U moet zich goed afvragen
of dit uiteindelijke zuivere ras in uw bedrijfssysteem past. Een voorbeeld is het inkruisen
met Fleckvieh. Bij een verdringingskruising
zult u uiteindelijk een Fleckvieh-koe overhouden. Voor de extensieve bedrijven kan dit
een optie zijn want u zult op termijn wat melk
inleveren maar de post omzet en aanwas zal
wel hoger worden.

Fleckvieh-stieren
De laatste index-draai kan getypeerd worden als een stabiele draai. De bestaande
fokstieren hebben hun fokwaarde goed
gehouden. Vermeldingswaardig is dat
Malint op alle fronten weer gestegen is.
De stier, waarvan de moeder de volle zus
is van de nog altijd populaire fokstier Ress,
heeft wel een punt van aandacht en dat is
zijn geboortegemak! Dionis blijft ook maar
doorstijgen op basis van zijn fokstierdochters, dit keer is hij maar liefst 5 punten
gestegen in zijn fokwaarde voor beenwerk!

Rorb
De nieuwe fokstier, die we aan ons pakket hebben toegevoegd, is Rorb. Deze Romelzoon komt bij dezelfde fokker vandaan die ook Ress en Malint heeft gefokt. Het is veruit de hoogst in Nederland beschikbare Fleckvieh-stier voor melkvererving. Bovendien
fokt hij bijzonder sterke uiers en is hij met 120 voor afkalfgemak een stier waarvan de
kalveren licht worden geboren. Dit is dan ook de perfecte stier voor veehouders die op
hun Fleckvieh-pinken wederom willen doorkruisen met Fleckvieh. Gezien zijn productieen exterieurvererving past Rorb zeer goed op bijvoorbeeld Rumba- en Enrico-pinken.

aAa

Studiereis Oostenrijk

Recentelijk zijn de Fleckvieh-stieren in
Oostenrijk gecodeerd voor aAa:

Van 5 tot 8 september 2007 organiseert Xsires
wederom een studiereis naar Oostenrijk. Op het programma staat een bezoek aan de Nationale
Fleckvieh-show in Ried, waar tevens een grote landbouwbeurs is. Ook zullen we het KI-station
in Höhenzell bezoeken waar onder andere Rumba staat. We krijgen hier de mogelijkheid om de
stieren in levende lijve te bezichtigen. Daarnaast zullen we een aantal
Fleckvieh-bedrijven bezoeken om zo een indruk te krijgen van het FleckviehMocht u
ras en de Oostenrijkse manier van boeren. De totale kosten voor deze volleinteresse
dig georganiseerde reis zullen ongeveer Eur 500,- bedragen.
hebben

Rumba
Dionis
Ress
Walko
Remus

156342
462153
516432
312546
615243

Malint
Herich
Webal
Rorb

624513
423156
423561
513624

De stieren uit Noorwegen en Finland zijn
helaas nog niet gecodeerd. Xsires probeert dat wel z.s.m. voor elkaar te krijgen.
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Fokvee
Regelmatig importeren we op verzoek drachtige vaarzen en dekstieren
uit Oostenrijk. Tevens zijn wij geïnteresseerd in de aankoop van kruisling-vaarskalveren.

Scandinavish Roodbont.
Vanuit Finland is de laatste indexdraai geen nieuwe stier gekomen die een aanvulling zou kunnen zijn op ons stierenaanbod.
Orkko blijft met afstand de beste stier uit Finland die zich goed leent voor kruisingen. Van de Noorse stieren Olberg en Olstad
hebben we helaas geen sperma meer. Tijdens de laatste indexdraai heeft zich een nieuwe fokstier aangediend die in veel andere
landen als kruisingsstier op de Holstein-koeien gebruikt gaat worden: Hallan. Dit is een stier met een prima productievererving
en heeft geen fouten in zijn exterieurvererving. Met name zijn uiervererving is een bijzonder sterk punt.
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FLV x HF-kruising prod. 2e lact vsp 305d 8.906 kg 4.02% 3.58%

