Informatie van de fokker

BAC Pompei van de Woeste Hoeve
Pompei vd Woeste Hoeve is een stier met een prachtige vaderlijn en een beste moederlijn.
Het is een zeer correcte evenredige stier met een strakke bovenbouw en keurige beenwerk
waarbij juist zijn beste bespiering en zijn super bekken opvallend zijn en daarbij in de
ontwikkeling niets tekort komt.
Pompei is de stier met beste groeicijfers van deze groep wat voornamelijk van zijn vader
Imperial vandaan komt.
Hij kenmerkt zich verder vanwege zijn fantastische rastype, kleur en bijzondere fijnheid in
huid en zeker ook in de botten. Afkalfgemak zit hem van zowel vader als moeder in de genen
verankerd. Pompei is zelf gemakkelijk geboren (lag er s’morgens plots in de stal) een vlot en
levenslustig kalf
De moeder van Pompei is Mon Amour v.Iguskia. Een royaal ontwikkelde sterke koe met veel
melk. Beste ruglijn en super beenwerk een ras Blonde.
De vader van Pompei is de excellente stier Imperial. Hij is twee keer op het concours in Parijs
geweest.
In Nederland heeft Imperial in 2018 zowel in Enter en op de Nationale keuring alles
gewonnen.
Hij werd Algeheel Kampioen op beide keuringen en de hele mooie titel stier met de beste
slachteigenschappen werd hem eveneens toegekend.
Imperial fokt zeer goed hij vererft hele correcte dieren waarbij geen specifieke minpunten te
vinden zijn. De karakters van zijn nafok is over het algemeen prima te noemen en afkalf
gemak is ook in zijn genen verankerd blijkt uit zijn genetische waarde. Verder is hij
homozygoot positief in kleurstelling. Zijn nafok geeft dus geen witte dieren en laat bijna
altijd de juiste Blondekleur zijn met een mooie tekening
Imperial is door ons geïmporteerd uit Frankrijk omdat wij de verankering van de belangrijke
Blonde d’Aquitaine eigenschappen in onze fokkerij willen behouden zoals lengte, breed en
lang bekken super correcte bovenlijn met mooie schouderaansluiting en best beenwerk.
Zoals bovenstaand omschreven heeft Pompei een zeer interessante bloedlijn waarbij hij in
staat is om deze ook door te geven aan zijn nafok. Door met Pompei te gaan fokken richt u
zich op de moderne fokkerij waarin de fijnheid en bespiering voorop staan Ook kunt u
waarschijnlijk zwaardere dieren afleveren. Dit zal uw klant de slager en de consument
uiteindelijk waarderen. U als fokker zult zijn duurzaamheid terug zien in uw toekomstige
fokkerij!!

