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Stieroverzicht overige rassen
 PRODUCTIE EXTERIEUR GEZONDHEIDSKENMERKEN STIER
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Fitness dochters Stier
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BROWN SWISS
780196 Superbrown Jerrick 15+2 Juhus / Pavin 96 +929 +0,48 +0,32 +58 +52 88 78 108 106 100 104 116 101 +++ 107 A2A2 BB n.b. 25

783439 Superbrown Benji (nieuw) Bradley / Juhus 92 +1050 +0,09 +0,12 +44 +42 105 102 113 114 112 111 111 117 +++ 106 A1A2 BB 432 22

780199 Superbrown Noël Nesta / Vinzel 99 +546 -0,02 +0,22 +17 +28 113 107 114 114 104 112 118 108 +++ 94 A2A2 AB 465 20

783440 Superbrown Vivek Pp (nieuw) Viply / Zephir 55 +770 +0,33 +0,32 +44 +42 101 100 117 112 116 112 122 104 +++ 94 A2A2 AB 462 20/50

Pink 783214 Superbrown Hofer Huray / Glenn 93 +869 +0,24 +0,15 +48 +38 104 102 110 108 121 104 103 105 +6 112 A2A2 BB 156 24

Pink 782336 Superbrown Harvest Huray / Poster 94 +653 +0,18 +0,30 +31 +41 97 98 127 112 128 113 97 103 +++ 112 A2A2 BB 465 24

780250 Superbrown Arrow Anibal / Zaster 99 +381 +0,05 +0,23 +10 +18 119 120 135 118 109 114 106 107 ++ 93 A2A2 BB 564 25/50

780774 Superbrown Superstar 15+2 Blooming / Payssli 98 +678 -0,14 +0,22 +9 +29 130 113 132 121 108 103 100 118 +++ 98 A1A2 AB 243 25/50

Fokwaarden en prijzen geldig tot 7 december 2021.* 

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.

 Brown Swiss fokwaarde op basis Interbull-Italië

■ Naam: Lancaster PP, Red Angus
■ Afstamming: Red Label x Red Piper
■ KI code: 769713
■ Prijs: 18 euro
■ Omschrijving: De kalveren van Lancaster 

worden gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 
geboren. De kalveren zijn bijzonder vitaal en 
levendig direct na de geboorte. De Lancaster 
kalveren groeien als kool en produceren top 
vleeskwaliteit. Lancaster is zelf uitmuntend 
ingeschreven in het Angus stamboek voor 
Type, Bespiering en Frame.

■ Naam: BFG Germanicus Pp, Fleckvieh Vlees
■ Afstamming: Gigant Pp/Komet PP
■ KI code: 
■ Prijs: 25 euro
■ Omschrijving: De kalveren van Germanicus 

worden gemakkelijk geboren (110) en ze 
groeien hard (113). Germanicus is een 
extreem zware stier met een geweldige 
bespiering (142). De zoogkoeien in de 
Fleckvieh Vlees fokkerij geven veel melk 
zodat hun kalveren hard kunnen groeien.

■ Naam: Bosgoed Headmaster, 50% Fleckvieh
■ Afstamming: Engadin x Kian 
■ Prod. M.: ruim 120.000kg melk met 5.07% 

vet en 4.08% eiwit. LW: 119
■ Ext. M.: Frame: 81, Uier: 85,  

Benen: 90 (op 13-jarige leeftijd)
■ KI code: 57 267, Beta-caseine: A2A2,  

Triple A-code: 654, Prijs: 16 euro
■ Omschrijving: Laatrijpe en zeer sterk 

gebouwde stier. afkomstig uit de beste  
koe van Nederland

■ Naam: Zambo PP, Black Angus
■ Afstamming: Zorro x Image
■ KI code: 783178
■ Prijs: 18 euro
■ Omschrijving: De Zambo kalveren worden 

zeer gemakkelijk geboren. De kalveren 
groeien goed tot zeer goed en hebben  
een ideale voerefficientie. De bespiering is 
mals en heeft een zeer goede marmering.  
De stier zelf is gemiddeld ontwikkeld met 
goede type eigenschappen. 

■ Naam: BFG Steinmarder PP, Fleckvieh Vlees
■ Afstamming: Steinadler PP/Euro PP
■ KI code: 766954
■ Prijs: 18 euro
■ Omschrijving: De kalveren van Steinmarder PP 

zijn 100% hoornloos en worden gemakkelijk 
geboren (110). Steinmarder PP geeft 129 
voor bespiering en 112 voor vleeskwaliteit. 
De zoogkoeien in de Fleckvieh Vlees fokkerij 
geven veel melk zodat hun kalveren hard 
kunnen groeien.

■ Naam: Friedland, Pustertaler 
■ Afstamming: Frik (rood)/Aladin (zwart)
■ KI code: 781079
■ Prijs: 25 euro
■ Omschrijving: Sterk bespierde stier die 

gemakkelijke geboorten geeft. Pustertaler rund 
komt oorspronkelijk uit Tirol (Oostenrijk en 
Noord Italie) en werd vroeger als dubbeldoel 
koe gehouden. Tegenwoordig wordt de 
Pustertaler voor het vlees gehouden als zoog - 
koe. De vleeskwaliteit is zeer goed (R en U). 
Pustertalers zijn er in het rood en zwart.

Fleckvieh Wereld is een magazine van Bayern Genetik en verschijnt 3x per jaar.

foto: Thomas Gruberfoto: Han Hopman

Superbrown Vivek Pp is een jonge stier  
uit een koefamilie met hoge gehalten.  
Dat zien we ook terug in zijn extreem hoge 
fokwaarde voor % vet en % eiwit. Met zijn 
unieke combinatie A2A2 én hoornloosheid is 
het een mooie nieuwkomer! Triple A: 462.

Superbrown Hofer komt uit een geweldig 
melkrijke koefamilie. Zijn +869 kg melk met 
+0.24% vet en +0.15% eiwit in combinatie 
met zijn unieke aAa code: 156. Zeer 
gemakkelijke geboorten maakt hem tot  
de pinkenstier van dit moment!!

Superbrown Harvest fokt gemiddeld 
ontwikkelde dieren met veel breedte in  
het kruis. Ze hebben super beenwerk, 
droog in het spronggewricht, veel kracht  
in de koten. De uiers zijn ondiep en vast 
aangehecht. Triple A: 465. 

Superbrown Arrow geeft veel breedte in 
zo wel de voorhand als in het kruis. De 
dieren zijn middelgroot, hebben uitmuntend 
beenwerk en ondiepe uiers. Arrow heeft 
Kappa BB en Beta A2A2. Zijn Triple A-code 
is: 564. 

Superbrown Noel is een robuuste stier  
die uitblinkt in de gezondheidskenmerken. 
De stier geeft super beenwerk, met name 
door de kracht in de koten en de beste 
klauwhoek. Gebruiken op koeien die meer 
kracht nodig hebben. Triple A: 465.

foto: Luca Nollifoto: Luca Nolli foto: Luca Nolli foto: Luca Nolli foto: Luca Nolli foto: Luca Nolli
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Op de foto de 
grootmoeder  
van Hofer.

Superbrown Benji is een melkrijke stier 
waarvan de dochters gemakkelijk veel melk 
geven met leuke gehalten. Ondanks dat  
de dochters zoveel melk geven, blijft de 
conditie er prima op. Een stier waar we nog 
veel plezier mee gaan beleven! Triple A: 432.


