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YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Violetta 50%HF - 50%FLV

Prod: 1e lact: 296d 8.081kg 3,94% 3,48% LW 112

v: RESS

vsp: 2e lact: 305d 10.077kg 3,90% 3,43% LW 111

Extra dikke uitgave met o.a:
• Fleckvieh uit Oostenrijk met hoge levensproducties
• Nieuwe resultaten over inkruisen
• Alle actuele Scandinavish Rb- en Fleckvieh-stieren
• Brown Swiss
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Geachte veehoud(st)er,
Inkruisen maakt hoge productie en duurzaamheid mogelijk!
De melkveehouderij is momenteel volop in beweging. Een eindelijk
weer stijgende melkprijs, sterk oplopende voerkosten en rente zorgen
voor nieuwe verhoudingen. Waarschijnlijk is nog wel de belangrijkste
verandering de fors gedaalde quotumprijs. Hoewel dit feitelijk een
forse kapitaal vernietiging betekend is dit een goede ontwikkeling.
De absurd hoge quotumprijzen van de laatste jaren stonden feitelijk
iedere ontwikkeling in de weg en verslechterde de concurrentie positie van de Nederlandse melkveehouderij.
De melkprijs gaat na jaren van
daling eindelijk weer omhoog. Een
tekort aan melk is hier de oorzaak
van. Hierdoor merken wij als melkveehouders momenteel niets van de
afbouw van de marktbescherming.
Echter als het tekort van melk overgaat in een overschot kunt u het
gevolg wel nagaan. Flinke schommelingen in de melkprijs. Hieraan
zullen we moeten wennen. Stel u
hierop in! Een scherpe kostprijs blijft
dus een pré.

de veestapel duurzamer en gezonder maken.
Vaak krijgen wij de opmerking, ''dat
kan nooit, een veel gebruikt ras, als
Fleckvieh heeft als dubbeldoel ras
een veel lagere melkaanleg dan
Holstein. Dat inkruisen gaat je dus
veel melk kosten!". Echter inkruisen
is iets heel anders, dan het fokken
van een ander ras. Bij inkruisen
maak je gebruik van het best
beschikbare uit diverse rassen met
als bonus de heterosis. Op pagina 4

kunt u lezen hoe u samen met Xsires
het inkruisen op uw bedrijf tot een
succes kunt maken.
Xsires gaat voor een veestapel met
een even hoge productie dan
Holstein. Maar met aanzienlijk betere gezondheidskenmerken en duurzaamheid. Dit niet alleen bij de F1.
Maar via een 3-weg kruising van
generatie op generatie!
Wereldwijd wordt de kracht in
inkruisen bij melkkoeien ontdekt. Als
een van de laatste dierlijke sectoren
gaat de melkveehouderij over op
deze methode van vermeerdering.
In deze nieuwsbrief kunt u resultaten
lezen uit Nieuw Zeeland (waar al
40% crossbred is) en de Verenigde
Staten. Lees ook over de nieuwe top
Fleckvieh-stier, Rau. De beste
Rumba zoon is zeer compleet en
mag u niet missen. Verder hebben
wij voor u de nummer 1 uit
Noorwegen (Haugseth) en de nummer 1 uit Finland (Orkko). Hiermee
is het veel belovende
Scandinavisch Roodbonte ras sterk
vertegenwoordigd.

Met het einde van de quotering in
zicht is het voor u als melkveehouder zaak om in te spelen op de nieuwe kansen. Moet de productie per
koe omhoog? Hoeveel koeien
wil/kan/moet ik melken?
Wat u ook beslist. In Nederland zullen arbeid en grond de beperkende
factoren worden. Hierop kunt u nu al
inspelen.
Duurzame koeien worden de sleutel
voor een succesvolle melkveehouderij. Bij duurzame melkkoeien heeft u
minder jongvee nodig voor de vervanging. Dit scheelt mestruimte,
kosten en arbeid. Hierdoor kunt u
uw dure grond tot rendement
maken met meer melkkoeien.
Xsires, de specialist in inkruisen,
heeft voor u de sleutel in handen
voor een duurzame en melkrijke
veestapel. Met inkruisen kunt u zonder toe te geven op melkproductie
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Wilt u meer weten over inkruisen of onze stieren? Wij horen graag van U!
Namens Xsires,
Hans Kerkhof en Henk Schoonvelde
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Nieuwe resultaten van de
kruisings-proef in Californië.
Onlangs presenteerde de gerespecteerde fokkerij-specialist prof. Les
Hansen in Zweden de meest recente resultaten van de kruisings-proef in
Californië. De resultaten zijn ook zeer interessant voor Nederland. De
moderne en grootschalige melkveehouderij in Californië heeft geen melkquotum. Het voer en de grond is duur. Herkenbare zaken waar wij in
Nederland ook mee te maken krijgen.
Hierbij geven wij u een korte samenvatting van de presentatie. Wilt u de
gehele presentatie zien (54 pagina's) laat het ons dan even weten.

Resultaten van de Californische kruisings-proef en
op timale methoden om systematisch in te kruisen
(Prof. Les Hansen)

1 Het Holstein-ras is superieur in melkproductie, maar is vergeten om op
afkalfgemak, doodgeboortes, vruchtbaarheid, gezondheid en levensduur te fokken. Er zijn ook rassen die dat niet vergeten zijn.
2 Daarnaast is inteelt een groot probleem. Bijna alle Holsteins hebben
Elevation, Chief, Starbuck en Blackstar bloed.
3 Inteeltdepressie is het tegengestelde van Heterosis, dit heeft grote
invloed op: koe-vruchtbaarheid, doodgeboorte, gezondheid, overlevingsdrang en levensduur. Dit zijn allemaal ''verborgen'' kenmerken,die
je niet aan de buitenkant van een koe ziet!

Voor de kruising proef worden Montbeliarde en
Scandi navisch Roodbont kruislingen vergeleken
met Holstein
Samenvatting resultaten
4 De kruislingen, zowel Montbeliarde en Scandinavisch roodbont scoren
over 4 lactaties 5% lager voor kilo's vet en eiwit, met hogere gehalten
dan Holstein.
5 De kruislingen hebben veel minder moeilijke geboorten en dode kalveren: Bij Holstein is dit 14%, bij Montbeliarde 6% en bij Scandinavisch
Rood ligt dit op 5%.
6 De uitval bij de kruislingen in de eerste lactatie is de helft lager dan bij
Holstein!
7 14 Maanden na het eerste kalf zijn 44% van de Holsteins, 63% van de
Montbeliarde kruislingen en 59% van de Scandinavisch roodbonte kruislingen aan de tweede lactatie begonnen.

Opmerkingen
8 Systematisch inkruisen maakt gebruik van de genetische vooruitgang
binnen de gebruikte rassen.
9 De melkveehouderij is de enige dierlijke sector die tot voor kort niet
gebruik maakte van systematisch kruisen.

HF x NRF-kruislingen

10 Door te fokken binnen de rassen wordt er genetische vooruitgang
geboekt.
11 Heterosis bij inkruisen is een bonus boven het gemiddelde van de rassen.
• 4 tot 8% voor melkproductie
• minimaal 10% voor gezondheid, levensduur en vruchtbaarheid

Conclusies en advies
12 Bij inkruisen moeten 3 rassen worden gebruikt om de heterosis te
optimaliseren.
13 Kies drie rassen die passen bij uw bedrijfs omstandigheden.
14 Kies een ras met grote populatie en goed fokprogramma.
15 Gebruik naast Holstein , Scandinavisch roodbont (Noors, Zweeds en
Fins) en een bespierder ras (o.a. Montbeliarde, Fleckvieh, Brown Swiss)
voor een drieweg kruising.
16 Gebruik alleen maar de beste stieren van ieder ras.

Opmerkingen
De gegevens van deze proef komen voor een groot deel overeen met de
gegevens die recentlijke in Nieuw Zeeland werden gepubliceerd. In
Nieuw Zeeland zijn reeds 40% van alle kalveren een kruisling tussen
Holstein, Jersey en in toenemende mate Scandinavisch roodbont.
Doordat vrijwel alle koeien in Nieuw Zeeland in het stamboek zitten en
melkcontrole hebben is het gemakkelijk om de resultaten op grote schaal
(meer dan 2 miljoen melkkoeien) te vergelijken.

Resultaten voor de F1 kruising tussen Holstein en
Jersey
Invloed van heterosis op het genetische gemiddelde
Kilo vet
4.7%
Kilo eiwit
4.6%
Kilo melk
4.2%
Lichaamsgewicht
5.2%
Koe vruchtbaarheid
5.2%
Celgetal
4.1% verlaging
Levensduur
13.5%
Een analyse van de melkveestapel in Nieuw Zeeland laat dus een levensduur
verlenging van 13.5% zien bij een kruising. Heterosis heeft dus een zeer
grote invloed op levensduur, deze invloed is nog vele malen groter dan het
gebruiken van duurzame stieren binnen ras. Uiteraard is het met inkruisen
mogelijk om de duurzame stieren uit verschillende rassen te combineren en
vervolgens met de heterosis een nog grotere stap te kunnen maken.
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Succesvol inkruisen?
Bepaal samen met Xsires uw strategie!
In dierlijke sector gaat de melkveehouderij als één van de laatste gebruik
maken van het inkruisen. Inkruisen geeft het omgekeerde effect van inteelt.
Door inkruisen kunt u snel vooruitgang boeken op de kenmerken, die een lage
erfelijksgraad hebben. Dit worden ook wel de zachte kenmerken genoemd, die
vooral invloed hebben op vitaliteit en overlevingsdrang.
Inkruisen en melkproductie?
Met het melkgeld moeten de rekeningen worden betaald. Een goede
melkproductie is dus een must. Wat
kunt u verwachten, als u de veel toegepaste 3-weg kruising toepast met
Holstein, Fleckvieh en Scandinavisch
Roodbont. Het is ook mogelijk om
Fleckvieh of Scandinavisch
Roodbont te vervangen door Brown
Swiss. Dit is geheel afhankelijk van
uw bedrijfsomstandigheden en voorkeur.
Wij nemen Holstein als 100% voor
kilo's vet en eiwit productie.
Fleckvieh en Scandinavisch roodbont schatten wij voorzichtig in
met respectievelijk 80% en 90%.
Brown Swiss zit tussen Fleckvieh en
Scandinavisch roodbont in.
Holstein: Uitstekende melkproductie
en uiervorm, beschermen voor alle
vitaliteits kenmerken.
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Fleckvieh: Super vruchtbaar, zeer
laag celgetal, hoog eiwit percentage, veel melk uit ruwvoer en spiertje
extra, beschermen voor uiervorm en
melkproductie indien men doorfokt
met Fleckvieh.
Scandinavisch Rb: Lange tijd zeer
sterk geselecteerd op gezondheid
en hard functioneel skelet met beste
benen en klauwen, veel melk uit
ruwvoer, beschermen voor achteruier hoogte.
Brown Swiss: Laag celgetal, hoog
eiwit percentage, duurzaam, beste
benen en klauwen, beschermen
voor melksnelheid en vruchtbaarheid.
Heterosis: 4 tot 8% voor kilo vet en
eiwit productie (Bron: Les Hansen).
Meer dan 10% voor gezondheid en
levensduur kenmerken

Als we 4% nemen voor heterosis
dan zal een veestapel met een 3weg kruising op minimaal 94%
vet/eiwit productie t.o.v. Holstein
terecht komen. Deze veestapel zal
wel een hogere melkprijs realiseren
door hogere gehalten, met name
eiwit. Verder zal u door de lagere
vervanging (minimaal 10% extra
levensduur) minder vaarzen melken
en meer oudere koeien. Doordat
oudere koeien zo'n 15% meer melk
geven dan vaarzen zal het uiteindelijke melkgeld per koe vrijwel gelijk
aan die van de Holsteins.
Wat is het voordeel van
inkruisen?
• Minder jongvee nodig voor eigen
gebruik. Dus meer melkkoeien per
hectare
• Meer melk uit ruwvoer.
• Eenvoudiger management, door
extra spiertje starten koeien beter op.
• Meer levende kalveren door kortere
tussenkalftijd en langere levensduur.
• Vitalere koeien en kalveren.
• Lagere kosten voor dierenarts en
medicijnen.
• Minder arbeid per koe en meer
arbeidsvreugde.
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Scandinavisch Roodbont nieuws
De eerste kruislingen HF x Scandinavisch Roodbont hebben in Nederland afgekalfd. De
melkgevende vaarzen die we tot dusver hebben gezien lijken prima. Ze zijn goed ontwikkeld, hebben droge benen met harde klauwen. De uiers zijn van uitstekende kwaliteit. Enige punt van aandacht zouden de achteruiers kunnen zijn, deze zouden wat
hoger aangehecht kunnen zijn, Komende herfst zullen er nog velen kalven, dit lijkt ook
veelbelovend.

Scandinavisch Roodbont is een
prima ras om mee in te kruisen op
intensieve bedrijven. Ook leent dit
ras zich prima voor een drie-wegkruising. Het past perfect op de HF
x Fleckvieh-kruisingen. Hiermee
behoud je het maximale heterosiseffect. En met deze kruisingsmethode houd je de melk in de koeien! Bovendien worden de kalveren
over het algemeen gemakkelijk
geboren.

voor aAa. De meeste stieren op de
stierenkaart zijn niet meer in leven
vanwege het ‘koude wachtsysteem’. Een aantal jaren
geleden werd dit systeem wel gehanteerd.
De eerste, nog in
leven zijnde stier,
Haugseth is al
gecodeerd, zijn
code is:
351246

Finland:
Orkko is al enige tijd met afstand de
absolute topstier uit Finland. Er is
dan ook geen aanleiding om andere, nieuwe stieren uit Finland te
importeren.
Orkko vererft super uiers en past
perfect op de HF x Fleckvieh kruislingen.

Noorwegen:
Uit Noorwegen hebben we Haugseth
aan ons pakket toegevoegd. Deze
stier is een absolute topper in
Noorwegen en zal dan ook veelvuldig
als stiervader worden ingezet.
Meer goed nieuws: GENO, de fokkerijorganisatie in Noorwegen, gaat
in de toekomst haar stieren scoren

Noors Roodbonte koe

Brown Swiss en HF
Xsires heeft als doel u te adviseren over
inkruisen. Voor inkruisen zijn diverse rassen
geschikt, wij proberen voor u een zo goed
mogelijk aanbod samen te stellen. De
keuze van rassen en stieren die u gebruikt
ligt bij u, uiteraard wisselen wij graag met u
van gedacht over wat werkt en niet werkt.
Het is belangrijk om een goed plan te hebben alvorens u gaat inkruisen. Samen met
Xsires kunt u dit opstellen en wanneer
nodig tijdig bijsturen.
Bij een kruisingschema is het naar onze
mening zeker van belang om het grote ras
Holstein mee te nemen, in de toekomst zullen Holstein stieren dan ook weer nodig zijn.
Xsires is momenteel bezig om stieren te
zoeken die goed passen in de kruising fokkerij. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Ook Brown Swiss zal een prominente plaats
gaan innemen op de stierenkaart van
Xsires. Brown Swiss heeft sterke punten die
goed aansluiten bij de wensen van veel
veehouders die kruisen. Van veehouders
horen we wisselende geluiden over Brown
Swiss. Van zeer tevreden tot tegenvallend.
Navraag leert ons dat stierkeuze en persoonlijke verwachtingen zeer belangrijk zijn.
Bij de selectie van Brown Swiss stieren voor
onze stierenkaart ondergaan de stieren een
grondige inspectie. Een stier willen wij u
alvast niet onthouden. Dit is de stier Even.

Even
Even is een heel bijzondere Brown Swiss
stier. Van deze stier die geboren is in 1989
lopen al dochters in Nederland. Op basis
van Nederlandse dochters blijkt deze ''ou-

de'' stier een echte topper. Op roodbont
basis staat alleen de stier Kian met 1 punt
NVI hoger. Dan ook nog te bedenken dat
de heterosis er nog bovenop komt. Even
scoort op Nederlandse basis 111 voor duurzaamheid met 113 voor celgetal en 109
voor vruchtbaarheid. De uiers zijn met 100
gemiddeld en de benen met 124 subliem.
Het geboorte gemak zit op 103 . Voor productie is Even een echte Brown Swiss stier.
Even heeft 275 liter melk in de min, maar
0.16% eiwit in de plus. Even vererft robuuste koeien met sterke frames en een spiertje
extra. De gezondheid en duurzaamheids
kenmerken zijn zonder meer uniek. De
melksnelheid is met 94 onder gemiddeld.
Met Even haalt u iets bijzonders in huis. Een
stier uit 1989 die in de absolute top staat is
uniek. De aAa code van Even is: 651423
X-SIRES SEPTEMBER 2007
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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.
Molly

Dochter Olstad (foto’s Elly Geverink)

Orkko

G. Eskil x O. Vakio

• no.1 stier uit Finland

Ki code 764256

Productie (Mei. 07)
100 kgMelk 99% Vet 111% Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
Melkbaarheid
Vruchtbaarheid
Celgetal

Totaal productie 107
Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

97
103
110
110

103
100
118
Prijs: 19 euro

Hallan
• Robuuste, productieve koeien

Ki code: 764300
Bakker x Kruslin

Productie (Mei. 07)
105 kgMelk 102% Vet 105% Eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
Melkbaarheid
Vruchtbaarheid
Celgetal

NIEUW
Totaal productie 109
Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

96
106
107
94

100
106
106
Prijs: 17 euro

Skjernaust
• Hoog % eiwit
• Beste frames

Ki code 764155
Risa x Nyløkken

Productie (Juni 07)
98 kgMelk 102% Vet 118% Eiwit
Betr. 240 dochters
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
107
Melkbaarheid
102
Vruchtbaarheid
97
Celgetal
108

Totaal productie 107

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

105
101
105
Prijs: 14 euro
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Geen stierenfoto beschikbaar

HF x NRF-kruislingen
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Haugseth
Ki code 764301
Kjaer x Risa

• No. 1 stier in Noorwegen

Productie (Juni 07)
107 kgMelk 96% Vet 104% Eiwit
Betr. 186 dochters
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
Melkbaarheid
Vruchtbaarheid
Celgetal

100
100
103
106

Totaal productie 110

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

102
106
106
Prijs: 22 euro

Njølstad
Ki code 764156
Risa x I.Hansmoen

• Sterke koeien

Productie (Febr. 07)
102 kgMelk 93% Vet 105% Eiwit
Betr. 274 dochters
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
103
Melkbaarheid
102
Vruchtbaarheid
97
Celgetal
107

Totaal productie 105

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

107
99
108
Prijs: 16 euro
Geen stierenfoto beschikbaar

HF x NRF-kruislingen

Geen stierenfoto beschikbaar

HF x NRF-kruislingen

Geen stierenfoto beschikbaar

HF x NRF-kruisling

Svarstad
• 100 % hoornloos
• Breed inzetbaar

Ki code 763392
Nylokken x Y Voyen
Productie (Juni 07)
106 kgMelk 101% Vet 98% Eiwit
Betr. 206 dochters
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
113
Melkbaarheid
109
Vruchtbaarheid
102
Celgetal
98

Totaal productie 107

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

94
98
110
Prijs: 16 euro

Føll
Ki code 763393
Nyløkken x Ranta
Productie (Juni 07)
101 kgMelk 100% Vet 96% Eiwit
Betr. 236 dochters
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
Melkbaarheid
Vruchtbaarheid
Celgetal

101
103
104
97

Totaal productie 99

Exterieur
Frame
Beenwerk
Uier

97
106
104
Prijs: 9 euro
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Fleckvieh-nieuws
Levensduur…..
Het Fleckvieh-ras staat bekend om z’n duurzame koeien. We hebben even op
een rijtje gezet wat de moeders van de fokstieren die in ons pakket zitten hebben geproduceerd:
Tille (m. Walko)
Kessy (m. Ress)
Stutzi (m. Rumba)
Boris (m. Herich)
Irina (m. Rau)
Niki (m. Dionis)
Berta (m. Rorb)
Elke (m. Remus)
Kimba (m. Malint)
Gem.

1.227 dagen,
1.652 dagen,
4.584 dagen,
2.926 dagen,
1.362 dagen,
1.974 dagen,
1.905 dagen,
1.583 dagen,
2.131 dagen,
2.150 dagen

35.801 kg
48.752 kg
121.552 kg
83.801 kg
41.278 kg
56.795 kg
51.575 kg
43.310 kg
73.597 kg
61.829 kg

4,04%
4,38%
4,34%
3,76%
4,41%
4,30%
4,33%
4,29%
4,34%
4,24%

3,69%
3,55%
3,82%
3,76%
3,36%
3,55%
3,51%
3,60%
3,98%
3,65%

Rumba

Rau

Van de stier Rumba hebben we voor het
eerst bevruchtingscijfers van het NRS
gekregen en wordt bevestigd wat we uit
de praktijk al hoorden, Rumba is een superbevruchter!!

De allerbeste Rumba-zoon ter wereld is Rau. We hadden
deze stier al een tijdje op de korrel maar hebben even
afgewacht tot zijn fokwaarde betrouwbaar genoeg zou
zijn. Het is een stier met veel melk in zijn vererving en
tevens heeft hij een mooie plus voor het eiwit dus veel
kg vet en eiwit. We hebben een aantal dochters van
Rau bekeken. Het zijn koeien met een best frame,
goede benen en super mooie uiers. Hij is de allerhoogste Fleckvieh-uierstier in Nederland. Bovendien worden
zijn kalveren gemakkelijk geboren.

NR56+ 5

Vroni 3

75%FLV - 25%HF

v: Reiter (FLV) mv: Factor Red (RHF)
prod: 2e lact vsp. 305d 9.456kg 3,72% 3,48% LW106
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nieuw

Ress
Ress blijft een van de allerbeste uierstieren
en gelukkig komt het sperma van deze
stier weer vlotter beschikbaar.

Rorb
De stier die we al een aantal maanden aan
ons pakket hebben toegevoegd is Rorb.
Dit is een geweldige melkstier en is met
zijn melkvererving de allerhoogste beschikbare stier. Hij vererft super uiers en is met
120 voor afkalfgemak een stier die als
echte pinkenstier te boek staat. Rorb past
daarom perfect op Rumba- en Enrico-pinken voor de veehouders die verder willen
fokken binnen het Fleckvieh-ras.

Dionis
Dionis blijft een ongekende populaire stier,
zowel in de zuivere Fleckvieh-fokkerij als ook in
het kruisingsfokkerij. Dionis fokt zeer uniform
en scoort positief op alle hoofdbalkkenmerken.
De diverse ki-vereningingen hebben hem
gelukkig veel gebruikt in hun fokprogramma’s.
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Rumba

Ralbo x Harko

Ki code 763063 aAa : 156342

ACTIE

Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 99% +317 kg melk +0,06 %vet +0,21%eiwit
17 kg vet 26 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
108
Melkbaarheid
103
Vruchtbaarheid
108
Celgetal
101
Duurzaamheid
118

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

116
120
95
104

• Meest gebruikte Fleckviehstier ooit
• Meer dan 44.000 dochters in zijn index
• Hoogste % eiwit-stier
• Past perfect op scherpe Holstein-koeien

Dionis

Prijs: 15 euro

Didi x Moras

Ki code 763367 aAa : 462153
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 99% +737 kg melk -0,34 %vet +0,01%eiwit
6 kg vet 27 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
107
Melkbaarheid
114
Vruchtbaarheid
102
Celgetal
102
Duurzaamheid
114

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

109
110
112
118

• Internationale stiervader
• Dochters uit fokperiode presteren boven verwachting
Prijs: 18 euro

Malint

Malhax x Renger

Ki code 764028 aAa : 624513
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 92% +740 kg melk 0,00 %vet +0,11 %eiwit
31 kg vet 34 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
74
Melkbaarheid
103
Vruchtbaarheid
104
Celgetal
122
Duurzaamheid
113

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

• Moeder is volle zus van Ress
• Internationale stiervader
• Zeer sterke koeien
• Let op: geboorteverloop

127
103
105
111

Prijs: 20 euro
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Rau

Rumba x Malf

Ki code 76-4391 aAa : 345126

NIEUW

Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
Prod: betr. 88% + 994 kgMelk -0.33% Vet +0,04% Eiwit
31Kg vet
38Kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
111
Melkbaarheid
101
Vruchtbaarheid
106
Celgetal
114
Duurzaamheid
114

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

• de beste Rumba-zoon ter wereld
• lichte geboorten
• veel melk met best eiwit
• goede benen en super uiers!

Ress

110
104
103
132

Prijs: 19 euro

Renger x Streitl

Ki code 763368 aAa : 516432
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 99% +744 kg melk -0,17 %vet +0,02 %eiwit
18 kg vet 27 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
109
Melkbaarheid
110
Vruchtbaarheid
98
Celgetal
111
Duurzaamheid
116

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

• zeer gerespecteerde stier
• fokt zeer uniform
• super uiers

Rorb

102
115
108
123

Prijs: 20 euro

Romel x Horb

Ki code 764295 aAa : 513624

NIEUW

Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr. 88% +1.622 kg melk -0,22%vet -0,18%eiwit
50 kgvet 43 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
120
Melkbaarheid
105
Vruchtbaarheid
119
Celgetal
99
Duurzaamheid
113

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

99
100
114
125

• hoogste beschikbare melkstier, veel kg vet en eiwt
• super beste uiers
• perfecte pinkenstier voor o.a. Rumba- en Enrico-pinken
Prijs: 18 euro
10
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Remus

Repuls x Horn

Ki code 763702 aAa : 615243
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 96% +812 kg melk -0,31 % vet 0,00 % eiwit
11 kg vet 28 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
109
Melkbaarheid
112
Vruchtbaarheid
102
Celgetal
103
Duurzaamheid
118

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

107
96
106
110

• best jongvee
• vlotte geboortes
Prijs: 16 euro

Walko

Wax x Diskont

Ki code 764027 aAa : 312546
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 87% +290 kg melk +0,10% vet +0,13 % eiwit
19 kg vet
19 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
102
Melkbaarheid
108
Vruchtbaarheid
93
Celgetal
102
Duurzaamheid
110

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

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

Herich

105
108
106
124

Prijs: 16 euro

Heron x Strich

Ki code 76-3611 aAa : 423156
Productie (Aug. ‘07) Fleckvieh basis
betr: 87% +1.178 kg melk -0,33 % vet +0,04% eiwit
23 kg vet 44 kg eiwit
Gebruikskenmerken
Geboorteverloop
70
Melkbaarheid
99
Vruchtbaarheid
106
Celgetal
103
Duurzaamheid
110

Exterieur
Frame
Bespiering
Beenwerk
Uier

109
96
116
120

• veelgebruikte stiervader
• let op: zware kalveren!!
Prijs: 22 euro
X-SIRES SEPTEMBER 2007

|

11

Pagina 12
10:53
28-08-2007
XsiresNB sept-12pagina's:NB-Sept.-Xsires

beschermen voor
gemiddeld
goed
zeer goed
uitmuntend

56 | 8491 GM AKKRUM

XSIRES CROSSBREEDING B.V.
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Actie

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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Prijzen onder voorbehoud en excl. BTW.

www.xsires.com
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186d
274d
240d
197d
236d
206d
258d

+
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De absolute fokwaarden zijn vervangen door tekens om zo een goed vergelijk tussen de stieren

aAa

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Prijzen bij levering in eigen vat, via KI € 3,80 distributiekosten per dosis.

++

uiergezondheid
+/-

+++

+/-

+

91

geboortegemak

2007

Rumba x Malf
Ralbo x Harko
Didi x Moras
Renger x Streitl
Wax x Diskont
Romel x Horb
Repuls x Horn
Malhax x Renger
Heron x Strich
Dionis x Ress

Simon x Improver

benen

kg/lbs eiwit

De orginele fokwaarden zijn te vinden op de webste of kunnen indien gewenst toegestuurd worden

binnen het ras onderling te kunnen maken

uier

kg/lbs vet

% vet

STIERENKAART

+/+
++
+++

Frame

% eiwit

Melk

S E P T.

Even

%betr.

Jersey-, Brown Swiss-, en Montbeliarde-stieren op verzoek beschikbaar

Brown Swiss
Usa
76-1221

Rau
Rumba
Dionis
Ress
Walko
Rorb
Remus
Malint
Herich
Dinos

afstamming

Fleckvieh
Nieuw
Au
76-4391
Au
76-3063
Au
76-3367
Au
76-3368
Au
76-4027
Nieuw Au
76-4295
Au
76-3702
Au
76-4028
Au
76-3611
Au
76-4193

naam

Roodbont
Haugseth
Kjaer x Risa
Njølstad
Risa x I.Hansmoen
Skjernaust
Risa x Nyløkken
Hallan
Bakker x Hälla
Føll
Nylokken x Y.Naerland
Svarstad
Nylokken x Voyen
Orkko
G.Eskil x O.Vakio

stiercode

Scandinavisch
Nieuw
No
76-4301
No
76-4156
No
76-4155
Nieuw
No
76-4300
No
76-3393
No
76-3392
Fi
76-4256

Land van herkomst

