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Fokkers Atze en Esther Bakker.

Fleckvieh-koefamilies:
De eerste kennismaking
Jouke Kloosterman stuurde ons onlangs enkele mooie foto’s van een succesvolle Fleckviehkoefamilie.
Wij vroegen hem om zijn ervaring over de kennismaking met Fleckvieh en het verhaal achter deze koe
families op papier te zetten. Hieronder het resultaat.
Morle was een van de eerste zuivere Fleckvieh koeien die we te
zien kregen op een Bayern Genetik studiereis in 2010. Op het
bedrijf van Johann Eberl in Sauerlach. Voor mij en enkele andere
collega’s van Reproplus was dit de eerste kennismaking met
een zuiver Fleckvieh-fokbedrijf.
De koeien van Eberl produceren veel melk (11.000 kg) en doen
dat moeiteloos met veel bespiering. Morle was toen een vaars.
Een mooie hoornloze dochter van de stier BFG Wahnfried Pp.
Donkerrood, goed bespierd en voorzien van een best uier. Eberls’
veestapel maakte indruk. Deze vaars viel op.
Toen we het bedrijf later nog eens bezochten was Morle voor
de tweede keer gekalfd en vroeg ik Johann Eberl om haar te
spoelen. Dat was niet zomaar even geregeld: jonge koeien
De BFG Wahnfried Pp dochter Morle als vaars.
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werden normaal gesproken niet gespoeld op dit bedrijf.
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Ze moesten en moeten zich eerst bewijzen. Dat was en is de
fokkerijopvatting: een te waarderen uitgangspunt. Toch heeft
Johann na enig aandringen twee koeien voor me gespoeld,
Morle Pp en Maerle Pp.
Beide opvallend correcte en sterke koeien uit diepe Fleckvieh-
koefamilies. Morle Pp en Maerle Pp (de moeder van fokstier
Wilhelmus Pp) kregen beide nafok in Nederland. Onder andere
bij Atze en Esther Bakker lopen van beide koefamilies meerdere
nakomelingen.
Van Morle werden Irola Pp embryo’s geïmporteerd. Dat leverde
onder andere de koe Esther 2 op. Hoewel Irola Pp foktechnisch
geen hoogvlieger bleek te zijn trok Esther 2 zich daar niks van aan.
Een complete koe was het resultaat. Met een beste productieaanleg. Een echte ‘Eberl koe’...sterk, flink bespierd, correct ge
bouwd met een best uier. En best beenwerk.
Morle als tweedekalfs.

Haar spoeling met de toen nog jonge stier BFG Mahango Pp
leverde Esther 6 op. Een vaars die op haar beurt hetzelfde beeld
geeft: correct, sterk gebouwd: weer een echte Morle. Esther
6 zal binnenkort gespoeld worden met gesekst sperma.
Johann Eberl meldde dat de stammoeder/donor Morle zelf pas
weer gekalfd was. Op 12 jarige leeftijd. De moeder van Safir
dochter Maerle (die andere ‘M’) is ook nog springlevend na
127.000 kg melk tot nu toe, aldus Johann.
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De M&M’s: Fleckvieh-koefamilies
om heel vrolijk van te worden.

Mahangodochter Esther 6 is ook fraai tijdens het eten.

BFG Irola Pp dochter Esther 2.

BFG Mahango Pp dochter Esther 6.
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