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YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Robuuste Scandinavische Roodbonten

In deze uitgave o.a.
• Xsires de enige echte specialist in inkruisen
• Alle Fleckvieh, Scandinavisch rood en Brown Swiss stieren
• De drieweg kruising voor meer winst en eenvoudiger management
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Geachte veehoud(st)er,

Xsires, de enige èchte
specialist in inkruisen!
Inkruisen werkt! Of het nu in Duitsland, Ierland, Nieuw Zeeland of de USA
is, het resultaat is overal vrijwel hetzelfde. Onder intensieve of extensieve
omstandigheden geven de kruisingen nagenoeg evenveel melk, zijn
vruchtbaarder en blijven simpelweg langer lopen op het bedrijf.
Inkruisen maakt een einde aan de
inteelt en veelal hebben de rassen
die op de Holstein worden gebruikt
een spiertje extra en geven op die
manier de koeien meer kracht,
weerstand en gezondheid.

Swiss. Niet zonder resultaat,
Bosgoed combineert een zeer hoge
productie met een lage uitval en
eenvoudig management. Precies
zoals wij het bij Xsires ook voor
ogen hebben.

Moet iedereen nu gaan inkruisen?
Dat vinden wij bij Xsires een persoonlijke keuze. Met het melken van
Holsteins kunt u ook goede resultaten behalen. Het is meer een keuze
van wat het beste bij u en uw bedrijf
past. Het is vergelijkbaar met een
keuze tussen het melken in een
melkstal c.q. met een robot of het
voeren met een voercomputer c.q.
volledig TMR. Met alle systemen
kunnen mits goed uitgevoerd goede
resultaten worden gehaald.

Welke rassen zijn geschikt voor
inkruisen? Dit is een vraag die wij
uiteraard veel te horen krijgen.
Naast Holstein zijn dit volgens ons
rassen met een goed en groot fokprogramma, die door een goed
testsysteem voordurend vooruitgang boeken. Xsires heeft gekozen
voor Fleckvieh (800 stieren),
Scandinavisch rood (450 stieren) en
Brown Swiss (385 stieren). Naast
Holstein hebben wij voldoende variatie in rassen en stieren om voor

Als u de emotie van het fokken van
een zuiver ras kunt uitschakelen en
de juiste keuzes maakt, dan kan
inkruisen uw bedrijf een stap verder
helpen. Vraag het simpelweg aan de
veehouders die al langere tijd ervaring hebben met inkruisen.
Een mooi voorbeeld is Walter
Bosgoed. In de recent verschenen
Veeteelt deed deze pionier zijn kruising strategie uit de doeken. Tien
jaar geleden is Bosgoed begonnen
met in het inkruisen van Jersey op
zijn hoogwaardige Holstein veestapel. Vervolgens zijn de F1 kruisingen
consequent aangepaard met Brown
2
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iedere melkveehouder een passende drieweg kruising op te zetten.
Naast deze rassen bieden ook
Montbeliarde (145 stieren) en Jersey
(396 stieren) mogelijkheden voor
inkruisen.
Wilt u meer levensduur, minder
arbeid en NIET TOEGEVEN op de
productie, neem dan contact op
met Xsires. Inkruisen biedt deze
mogelijkheden, maar doe het dan
wel consequent goed. Gebruik de
juiste rassen en alleen de beste stieren uit deze rassen!
Wij van Xsires durven gerust te stellen dat wij ‘de enige èchte specialist’ zijn voor inkruisen.
Wilt u meer weten over inkruisen of onze
stieren? Wij horen graag van u!
Namens Xsires,
Hans Kerkhof en Henk Schoonvelde

XsiresNB sept-12pagina's:NB-Sept.-Xsires

29-01-2008

09:13

Pagina 3

‘Wat doet inkruisen
met de melkproductie’
3-weg rotatie kruising
Welke kruising strategie is het beste
voor uw bedrijf? Dit is uiteraard
afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden en uw persoonlijke voorkeuren. Het is wel van belang dat u weet
wat u kunt verwachten als u begint
met inkruisen. Ons advies luidt: voordat u begint met inkruisen dient u
een goed plan te hebben en dit vervolgens consequent uit te voeren.

Ervaringen met een 3-weg kruising
Onlangs kregen wij de eerste resultaten uit Californië met een 3-weg kruising. Op
de bedrijven waar de kruisingproef wordt gehouden zijn alle Holsteins inmiddels
ingekruist. Op de 7 bedrijven worden inmiddels 2-weg en 3-weg kruisingen gemolken. Prof. Les Hansen heeft in een periode van 4 maanden de resultaten vergeleken
van de op de melkveebedrijven aanwezige kruisingen. Door gebruik te maken van
een 3-weg kruising behoudt u het maximaal mogelijke heterosiseffect en houdt u
dus de melk onder uw koeien. Zie onderstaande tabel.

Vergelijking tussen 2-en 3-weg kruisingen. 1e lactatie 305 dagen productie.

Er zijn meerdere mogelijkheden. Je
kunt ervoor gaan om van Holstein
door te kruising richting bijvoorbeeld
het Fleckvieh ras. Of een 2-weg kruising tussen bijvoorbeeld Holstein en
Brown Swiss. Kruisingsdeskundigen,
zoals prof. Les Hansen adviseren
echter om altijd te gaan voor een 3weg rotatie kruising als u maximaal
wilt profiteren van de heterosis.
Een 3 weg rotatie kruising is feitelijk
niet nieuw. In de varkens, vleesvee en
kippenfokkerij wordt deze strategie al
langer toegepast. Het grote voordeel is
dat u iedere generatie weer voor 85%
een F1 fokt. Bij deze strategie is inteelt
geen probleem meer en kunt u altijd de
beste stieren uit ieder ras gebruiken.
Praktijk resultaten laten zien dat met
een 3-weg kruising een hoge productie
gecombineerd kan worden met een
lage uitval en lagere kosten.

2-weg kruising
3-weg kruising

Aantal koeien
607
173

kilo’s melk
9333
9210

vet
3.74% 349
3.77% 346

eiwit
3.21% 300
3.26% 300

Verschillen zijn niet significant. Bron: Les Hansen

3-weg kruisingspionier
Walter Bosgoed genomineerd
voor CRV Duurzaamheidstrofee.
In de Veeteelt van januari stond een
artikel over het melkveebedrijf van
Walter Bosgoed. We raden u aan
om dit artikel eens te lezen.
Bosgoed past reeds 10 jaar een
3-weg kruising toe tussen
Holstein/Jersey/Brown Swiss.
Bosgoed wil hoge gehalten in de
melk uit echte melktypische koeien.
Bosgoed gebruikt al jaren slechts
enkele stieren per ras die met zorg
zijn geselecteerd.

De resultaten zijn subliem. Enkele cijfers.
106 koeien 1.031.331 kg melk
Rollend jaar gemiddelde:
9888 kg melk, 4,86% vet en 3,70% eiwit
Levensproductie bij afvoer:
54.258 kg melk, 4,36% vet en 3,49% eiwit
Celgetal:
174.000
Tussenkalftijd: 386 dagen
Uitval:
18% per jaar
Geen voetbaden nodig
Bosgoed is met recht genomineerd voor
de CRV duurzaamheidstrofee. Deze kruisingspionier heeft met succes een 3-weg
kruising ingepast in zijn bedrijfsvoering.
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3-weg kruisingen
Holstein – Fleckvieh –
Scandinavisch Rood
Dit is de meest toegepaste kruising
bij Xsires. Het geeft krachtige en
gezonde koeien met duidelijk een
spiertje extra. De productie zal niet
veel onder doen voor Holstein. Xsires
adviseert om op Holstein-vaarzen te
beginnen met Scandinavisch Rood.

4e kalfs RHF x Fleckvieh kruising (dagproductie 58 kg) met Scandinavish Rb-kalf (v: Orkko)

Succesvol inkruisen
met Xsires!
Wilt u snel duurzame en probleemloze koeien fokken,
maar niet toegeven op productie, werk dan volgens de
kruisingstrategie van Xsires.
• Maak gebruik van een 3-weg rotatie-kruising om maximaal te profiteren van de heterosis.
• Selecteer naast Holstein 2 rassen, die elkaar versterken.
• Maak alleen gebruik van rassen die een groot en vooruitstrevend
fokprogramma hebben.
• Gebruik alleen de beste stieren uit ieder ras.
• Zet de stieren breed in of maak gebruik van het aAa-systeem.
• Gebruik de kennis uit de praktijk van Xsires, wij melken zelf volop
kruislingen!
Inkruisen volgens de strategie van Xsires zorgt voor gezonde en weerbare
koeien gecombineerd met een hoge productie. Op deze wijze kunt u eenvoudiger meer oudere koeien melken en minder jongvee aanhouden. Dit zal leiden tot meer liters melk en een hoger saldo per hectare.

1e kalfs HF x Fleckvieh (v: Rumba) met Noors Rb-kalf (v: Olstad). De vaars produceert 37 kg, LW 118!
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Holstein – Scandinavisch Rood –
Brown Swiss
Qua type koe zal deze kruising het
dichtst bij de Holstein blijven. Sterk
beenwerk met goede klauwen zijn
een sterk punt. De koeien zullen een
spiertje extra hebben maar ook
degelijk melktypisch zijn. De productie zal minimaal even hoog zijn als
Holstein. Xsires adviseert om te
beginnen met Scandinavisch Rood
Holstein – Brown Swiss – Fleckvieh
Deze kruising geeft duidelijk zwaardere en grote koeien. Kracht en
sterk beenwerk zijn kenmerkend. De
productie zal zich onder het niveau
van Holstein bevinden. Xsires adviseert om op Holstein vaarzen duidelijk te zoeken naar pinkenstieren binnen bovengenoemde rassen.
Uiteraard zijn er ook andere opties
mogelijk. Montbeliarde, Jersey, MRIJ
en FH hebben zich ook al meerdere
malen bewezen als goede kruisingsrassen. Xsires werkt echter graag met
rassen die een grote populatie hebben. Hierdoor is er veel vooruitgang
binnen de rassen en voldoende
keuze aan stieren.
Een voorbeeld is Fleckvieh. Fleckvieh
is veruit het grootste dubbeldoel ras,
maar Montbeliarde is melkrijker.
Echter doordat Fleckvieh zoveel groter is, hebben de hoogste Fleckvieh
stieren op Interbull basis een hogere
Inet dan Montbeliarde stieren. Xsires
zoekt bij Fleckvieh altijd naar goede
uier stieren. Het karakter en de benen
en klauwen zijn bij Fleckvieh subliem.
Alle rassen hebben hun voor- en
nadelen. Daarnaast is stierkeuze van
groot belang, eventueel in combinatie met aAa. Wilt u een 3-weg kruising toepassen, zorg dan dat u een
goed plan heeft!
Hiervoor is Xsires de enige èchte
specialist!
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Scandinavisch Roodbont nieuws
Noorwegen:

Finland:

Een aantal stieren zijn van de stierenkaart verdwenen omdat ze
slachtoffer geworden zijn van het
‘koude wachtsysteem’. Door de
grote internationale vraag naar
Noors sperma laat men de stieren
sinds een aantal jaren in leven. De
nieuwe stieren die nu een fokwaarde krijgen leven gelukkig nog.
De stier Haugseth is nog steeds
no 1. in Noorwegen en wordt veel
gebruikt als stiervader. Nieuw op
onze kaart is de no 2 stier:
Raastad, een stier met een hoge
productievererving, sublieme uiers
en beste gezondheidskenmerken.
De stieren Njølstad en Skjenaust
zijn heterozygoot polled, oftewel
de helft van alle nakomelingen
worden hoornloos geboren. Men
verwacht dat over 10 jaar meer
dan de helft van de Noorse populatie hoornloos zal zijn.

In Finland zijn de eerste fokstierdochters van Orkko aan de melk
gekomen. Zijn index omvat nu 378
dochters en is op alle fronten op
peil gebleven. Orkko blijft met
afstand de beste stier uit Finland
en kan zich daar prima met de
zwartbonte Holsteins meten wat
betreft productie.
Afgelopen november zijn wij, van
Xsires in Finland geweest om de
fokstierdochters van Orkko te
bekijken. Wij hebben een behoorlijk aantal dochters bekeken. De
dochters zijn te omschrijven als
zeer jeugdige vaarzen met veel
hardheid. Ze zijn gemiddeld ontwikkeld, staan goed op de benen
met voldoende ruimte in de voorhand. De uiers zijn bijzonder best.
De vaarzen produceren alle, naar
tevredenheid van de veehouders.
Waarbij het eiwitpercentage als

uitzonderlijk hoog wordt opgemerkt. Het zijn melkrijke vaarzen
die zich niet geheel ‘bloot’ geven,
ze houden een spiertje. Op
gezondheidskenmerken en uiergezondheid scoort Orkko boven
gemiddeld.
Deze stier leent zich perfect voor
het inkruisen. Hij is bijvoorbeeld
bijzonder geschikt om te gebruiken op de Fleckvieh-kruislingen.

aAa:
Een paar Noorse stieren zijn inmiddels aAa gecodeerd (Haugseth en
Raastad). Op verzoek van Xsires
worden nu alle nog in leven zijnde
stieren, die wij op de kaart zetten,
gecodeerd. Dit zal medio februari
2008 gebeuren. Houdt u onze website in de gaten voor de nieuwe
aAa-codes. In de eerstvolgende
Xsires nieuwsbrief zullen wij u hierover informeren.

Black Crowe
DESIGN X LABELLE X SUNNY BOY X TOPS
X-sires is recentelijk een bijzondere
Holstein-stier op het spoor gekomen, die prima in onze filosofie past:
Black Crowe. Deze supersampler is
voor de liefhebbers!
Black Crowe heeft als afstamming:
Design x Labelle x Sunny Boy x Tops
Degenen die in de fokkerij thuis zijn,
zullen deze afstamming herkennen
als puur karakter, doorzettingsvermogen, werklust en duurzaamheid.
De 3 moeders op rij hebben allen
90.000 kg melk geproduceerd!
De stier is gefokt door J. van
Maanen uit Zeewolde. Hij heeft er al
diverse kalveren van lopen. De kalveren worden normaal geboren en kenmerken zich, door van kop tot staart,
breedte te vertonen. Een ‘brede bek’
is hun handelsmerk. De stier heeft
een unieke aAa-code: 456.
XSIRES FEBRUARI 2008
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Scandinavisch roodbont
100 is gemiddeld in Scandinavië. Scandinavisch
roodbont geeft heeft ongeveer 5% lagere melkproductie dan Holstein. Het ras heeft kenmerkt
door sterk beenwerk en functioneel exterieur.
Noorwegen test per stier 250 dochters om zo
betrouwbare cijfers te verkrijgen op het gebied
van gezondheidskenmerken. Het Scandinavisch
testsysteem is wereldwijd uniek, graag informeren
wij u hierover. De fokwaarden hebben betrekking
op het land zelf, dus de Noorse en Finse fokwaarden zijn onderling niet gelijkwaardig.

Skjenaust
Ki code 764155
Risa x Nyløkken

• Hoog % eiwit
• Beste frames
• 50% Hoornloos

Productie (Jan. 08)
97 kgMelk 103% Vet 118% Eiwit Totaal productie 106
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 107
Melkbaarheid
101
Vruchtbaarheid
97
Celgetal
107

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

106
101
104
Prijs: 14 euro

Njølstad
Ki code 764156
Risa x I.Hansmoen

• Sterke koeien
• 50% Hoornloos

Productie (Jan. 08)
101 kgMelk 94% Vet 105% Eiwit Totaal productie 103
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 102
Melkbaarheid
101
Vruchtbaarheid
95
Celgetal
106

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

108
99
107
Prijs: 16 euro
Geen stierenfoto beschikbaar

Raastad
Ki code 764466
Brandstadmoen x Hilstad
aAa Code: 153

• no.2 stier in Noorwegen
• Super beste uiers

Productie (Jan. 08)
104 kgMelk 103% Vet 104% Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 91
Melkbaarheid
114
Vruchtbaarheid
100
Celgetal
107
6
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Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier
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Totaal productie 108

101
97
117
Prijs: 20 euro

HF x NRF-kruislingen
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Haugseth
Ki code 764301
Kjaer x Risa
aAa Code: 351

• No. 1 stier in Noorwegen

Productie (Jan. 08)
105 kgMelk 98% Vet 106% Eiwit Totaal productie 110
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 100
Melkbaarheid
98
Vruchtbaarheid
105
Celgetal
105

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

105
102
106
Prijs: 22 euro

Hallan
Ki code: 764300
Bakker x Kruslin

• Robuuste, productieve koeien

Productie (Jan. 08)
105 kgMelk 101% Vet 105% Eiwit Totaal productie 109
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
95
Melkbaarheid
105
Vruchtbaarheid
105
Celgetal
93

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

103
109
107
Prijs: 17 euro

Orkko
Ki code 764256
G. Eskil x O. Vakio

• no.1 stier uit Finland

Productie (Jan. 08)
98 kgMelk 100% Vet 112% Eiwit

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 94
Melkbaarheid
101
Vruchtbaarheid
105
Celgetal
108

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

Totaal productie 105

102
106
115
Prijs: 19 euro
XSIRES FEBRUARI 2008
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Brown Swiss nieuws
Brown Swiss is een ras dat zeer zich zeer goed leent voor inkruisen. Op pagina 4 zetten wij uiteen hoe Brown Swiss het beste
kan worden gebruikt in een 3-weg kruising. Enkele recente
praktijkproeven in Amerika en Duitsland tonen aan dat de F1
koeien tussen Holstein en Brown Swiss evenveel tot zelfs iets
meer melk geven dan de zuivere Holsteins. Een hoog eiwit percentage en super beenwerk zijn sterke punten van het ras.

Melksnelheid en zware kalveren zijn punten van aandacht. Hier
selecteert Xsires dan ook scherp op. Eind vorig jaar herintroduceerden wij de stier Even in Nederland. Wij zagen kans om de
laatste rietjes uit Amerika naar Nederland te halen. Even is een
zeer bijzondere stier. De in 1989 geboren stier staat bij de
recente indexdraai bovenaan. Zelfs nog boven de veelgeroemde stier Kian. Van Even is nog beperkt sperma beschikbaar.

Ensign PAUL

NIEUW

Paul is de nieuwe Brown Swiss-stier bij Xsires. De stier is afkomstig uit het succesvolle programma van Select Star uit
Zwitserland. Paul is een echte topper met een hoge fokwaarde. Paul scoort in Zwitserland +687 kilogram melk met 0.04 vet en +0.00% eiwit (+24 kg vet en +23 kg eiwit). Paul scoort in Nederland een NVI van 204. Met 116 voor
benen en 104 voor uier. Geboortegemak zit op 105, vruchtbaarheid 104, tussenkalftijd 104 en afkalfgemak 106. Het
celgetal is 106 en de duurzaamheid 113 (!). Paul scoort in Zwitserland bovengemiddeld voor melksnelheid. De
Ensign-zoon uit een Emory moeder is een absolute topper uit het Brown Swiss ras. Zijn aAa code is 651!

Dochter Paul

Beamer KISS

NIEUW

Kiss is een nieuwe Brown Swiss proefstier in het programma van Xsires. Kiss
is een vroege Beamer zoon uit de beste Brown Swiss koefamilie. Moeder
Katja is een Even dochter die nu in haar vijfde lactatie zit. Grootmoeder
Soraya is een van de bekendste Brown Swiss koeien, die een levensproductie had van 61.000 liter met 4.21 vet en 3.70 eiwit. De koefamilie bracht al
meerdere fokstieren voort, deze stieren kenmerken zich door een goede
melksnelheid, geboortegemak en beste uiers. Kiss heeft in Zwitserland een
verwachte fokwaarde voor productie van +634 +0.29% vet en +0.27 eiwit.
Zijn aAa-code is 156.
8
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Fleckvieh nieuws
Rumba
Op bijna 13-jarige leeftijd vindt Rumba het welletjes.
Sinds enkele maanden produceert hij geen sperma
meer. Wereldwijd is hij de meest gebruikte stier en
alleen al in Duitsland en Oostenrijk heeft hij meer dan
48.000 dochters in zijn index.
Rumba is nog steeds de allerhoogste beschikbare %
eiwitstier. Een ander punt waar Rumba om geroemd
wordt is zijn bevruchtend vermogen. Met + 5 is hij nog
steeds één van de allerhoogste in Nederland. In
Nederland zijn de eerste Rumba kruisling-dochters aan
de melk. En dat ziet er zeer goed uit. Super frames,
goede uiers, vaarzen die met gemak 30 kg melk of
meer kunnen produceren. De benen zijn prima!
Ondanks, dat hij op Fleckvieh-basis onder de 100 scoort
zijn de kruislingdieren voorzien van prima beenwerk. Dit
is waarschijnlijk het gevolg van het heterosis-effect.
Gezien de nog altijd grote vraag naar het sperma van Rumba zijn wij
helaas genoodzaakt de prijs iets te verhogen. Het sperma van alle
andere stieren is in prijs onveranderd.

Rumba in aktie!

NIEUW

Rotax

De eerste Ress-zonen komen er aan. En direct al
een schot in de roos met Rotax.
Rotax komt uit een ijzersterke familie: zijn moeder is Malf-dochter Freifrau. Deze koe heeft in 8
lactaties al 87.360 kg melk gegeven met 4,37%
vet en 3,76% eiwit. Ze is afgelopen november
aan haar 9e lactatie begonnen!! De grootmoeder van Rotax is de Morello-dochter Fanny, zij
produceerde in 8 lactaties 71.486 kg melk met
4,94% vet en 3,89% eiwit!!
Hij combineert een hoge productievererving
met een prima exterieur. Een sterk punt is zijn
geboorteverloop van 117. Rotax wordt,
ondanks dat zijn betrouwbaarheid nog wat moet
stijgen, al volop ingezet als stiervader.

Rotax
Ki code: in aanvraag
Ress x Malf
aAa: wordt in feb. gecodeerd

• Beste Ress-zoon
• Internationaal
stiervader
• Super uiers

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 85% + 815 kgMelk

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 117
Melkbaarheid
102
Vruchtbaarheid
101
Celgetal
120
Duurzaamheid
114

-0,21% Vet
18Kg Vet

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

Rau
Rumba heeft inmiddels vele zoons met een fokwaarde.
Rau steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij vererft veel melk met een mooie plus voor het eiwit!
Prima benen en geweldige beste uiers. Rau is met 131
een echte uierspecialist. Tijdens onze FL.vieh-studiereis naar Oostenrijk in september vorig jaar hebben
we een aantal dochters van de stier bekeken. Deze
hebben heel veel indruk gemaakt op de reisgenoten.
Voor geboorteverloop scoort hij 111 en ook zijn dochters hebben een prima score voor afkalfgemak: 111.

NIEUW

-0,03% Eiwit
26Kg Eiwit

104
112
127
Prijs: 17 euro
XSIRES FEBRUARI 2008
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• de beste Rumba-zoon
ter wereld
• lichte geboorten
• veel melk met best eiwit

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 88% + 1033 kgMelk -0,15% Vet +0,03% Eiwit
31Kg Vet
39Kg Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 111
Melkbaarheid
101
Vruchtbaarheid
106
Celgetal
113
Duurzaamheid
113

Ress
Ki code 763368
Renger x Streitl

aAa : 516432

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

Prijs: 19 euro

• zeer gerespecteerde
stier
• fokt zeer uniform
• super uiers

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 99% + 714 kgMelk

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 109
Melkbaarheid
110
Vruchtbaarheid
98
Celgetal
109
Duurzaamheid
116

Rorb
Ki code 764295
Romel x Horb

aAa : 513624

112
102
131

-0,18% Vet +0,02% Eiwit
17Kg Vet
26Kg Eiwit

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

102
107
122
Prijs: 20 euro

• hoogste beschikbare melkstier, veel kg vet en eiwit
• super beste uiers
• perfecte pinkenstier voor o.a.
Rumba- en Enrico-pinken

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 88% + 1433 kgMelk -0,20% Vet +0,14% Eiwit
44Kg Vet
39Kg Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 120
Melkbaarheid
104
Vruchtbaarheid
118
Celgetal
95
Duurzaamheid
115

Remus
Ki code: 763702

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

98
114
126
Prijs: 18 euro

• best jongvee
• vlotte geboortes

Repuls x Horn

aAa : 615243
Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 96% + 757 kgMelk

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 109
Melkbaarheid
112
Vruchtbaarheid
103
Celgetal
101
Duurzaamheid
115
10

|

-0,30% Vet +0,01% Eiwit
10Kg Vet
27Kg Eiwit

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

XSIRES FEBRUARI 2008

106
106
109
Prijs: 16 euro

Geen stierenfoto beschikbaar

HF x NRF-kruislingen

XsiresNB sept-12pagina's:NB-Sept.-Xsires

Dionis
Ki code 763367
Didi x Moras
aAa : 462153

09:15
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• Internationale
stiervader
• Dochters uit fokperiode
presteren boven verwachting

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 99% + 722 kgMelk

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 107
Melkbaarheid
114
Vruchtbaarheid
102
Celgetal
104
Duurzaamheid
123

29-01-2008

-0,31% Vet +0,00% Eiwit
7Kg Vet
26Kg Eiwit

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

110
110
117
Prijs: 18 euro

Rumba

• Meest gebruikte
Fleckviehstier ooit
• Meer dan 48.000 dochters in
zijn index
• Hoogste % eiwit-stier
Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 99% + 295 kgMelk +0,06% Vet +0,21% Eiwit
17Kg Vet
25Kg Eiwit
Ki code 763063
Ralbo x Harko
aAa : 156342

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 108
Melkbaarheid
102
Vruchtbaarheid
108
Celgetal
100
Duurzaamheid
116

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

116
95
104
Prijs: 17 euro

Malint

• Moeder is volle zus
van Ress
• Internationale stiervader
• Zeer sterke koeien
• Let op: geboorteverloop
Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 92% + 691 kgMelk +0,03% Vet +0,10% Eiwit
31Kg Vet
32Kg Eiwit
Ki code 764155
Malhax x Renger
aAa : 624513

Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 68
Melkbaarheid
102
Vruchtbaarheid
99
Celgetal
120
Duurzaamheid
110

Walko
Ki code: 764300
Wax x Diskont
aAa : 312546

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

126
106
110
Prijs: 20 euro

• hoog eiwit
• robuuste koeien met
goed beenwerk en zeer
goede uiers

Productie (Jan. ‘08) FLV basis
Prod: betr. 87% + 169 kgMelk +0,12% Vet +0,16% Eiwit
15Kg Vet
17Kg Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop 105
Melkbaarheid
108
Vruchtbaarheid
95
Celgetal
103
Duurzaamheid
112

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

105
107
124
Prijs: 15 euro
XSIRES FEBRUARI 2008
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beschermen voor
gemiddeld
goed
zeer goed
uitmuntend

2008

56 | 8491 GM AKKRUM

XSIRES CROSSBREEDING B.V.

Leppedyk

P.O. Box 76 | 9000 AB GROU | The Netherlands
T + 31 (0) 566-622765 | F + 31 (0) 566-624778
Hans Kerkhof | 06 52684393 | hans@xsires.com
Henk Schoonvelde | 06 21827019 | henk@xsires.com
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YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING
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Prijs

www.xsires.com
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De absolute fokwaarden zijn vervangen door tekens om zo een goed vergelijk tussen de stieren
binnen het ras onderling te kunnen maken
De orginele fokwaarden zijn te vinden op de webste of kunnen indien gewenst toegestuurd worden

aAa

Prijzen onder voorbehoud en excl. BTW.
Prijzen bij levering in eigen vat, via KI € 3,80 distributiekosten per dosis.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

+++
+

uiergezondheid
++
++

geboortegemak
+/+

+/+/+
+
+

378d
251d
274d
176d
215d
240d

Rau
Rumba x Malf
Rumba
Ralbo x Harko
Dionis
Didi x Moras
Ress
Renger x Streitl
Walko
Wax x Diskont
Rorb
Romel x Horb
Remus
Repuls x Horn
Rotax
Ress x Malf
Malint
Malhax x Renger
Herich
Heron x Strich
Dinos
Dionis x Ress
Roodbont
Orkko
G.Eskil x O.Vakio
Haugseth
Kjaer x Risa
Njølstad
Risa x I.Hansmoen
Raastad
Brandstadmoen x Hilstad
Hallan
Bakker x Hälla
Skjenaust
Risa x Nyløkken
+/++

+++
++

91
94
pr.stier

+
+/-

Simon x Improver
Ensign x Emory
Beamer x Even

benen

kg/lbs eiwit

Jersey- en Montbeliarde-stieren op verzoek beschikbaar

Even*
Paul
Kiss

uier

kg/lbs vet

% vet

pr.stier

%betr.

Design x Labelle

naam

Black Crow

afstamming

STIERENKAART

+/+
++
+++

Frame

% eiwit

Melk

FEBR.

Nieuw

Nieuw

Nieuw
Nieuw

Fleckvieh
Au
76-4391
Au
76-3063
Au
76-3367
Au
76-3368
Au
76-4027
Au
76-4295
Au
76-3702
Au
in aanvraag
Au
76-4028
Au
76-3611
Au
76-4193
Scandinavisch
Fi
76-4256
No
76-4301
No
76-4156
No
76-4466
No
76-4300
No
76-4155
Brown Swiss
Usa
76-1221
Sui
76-4450
Sui
76-4467
HF
NL
82-189

stiercode

(*) Beperkt beschikbaar

Nieuw

Land van herkomst

