Informatie van de fokker

BAC Rocky van de Woeste Hoeve
Rocky vd Woeste Hoeve is een stier met een prachtige vader en met name moederlijn. Qua
ontwikkeling is het een normale stier. Volgens de kenners is Rocky een erg jeugdige stier die
het komende jaar waarschijnlijk flink door zal groeien tot een mooie rastypische stier. Ook
straalt Rocky veel fokkerij uit. Het is een zeer correcte evenredige stier met een strakke
bovenbouw en keurige beenwerk waarbij ook zijn beste bespiering opvallend is.
Hij kenmerkt zich verder vanwege zijn rustige karakter en zijn fantastische rastype, mooie
blonde kleur en bijzondere fijnheid in huid en zeker ook in de botten. Afkalfgemak zit hem
van zowel vader Idalgo v.Buffalo (zie stierenverslag de Blonde) als moeder v.Jasmin
(genetisch getest met 117 voor afkalfgemak) in de genen verankerd! Rocky is een stier die
prima in te zetten is op vaarzen en koeien. Zijn draagtijd van 291 dagen draagt bij aan de
doelstelling van de raseigenschappen van onze Blonde’s nl. afkalfgemak
De moeder van Rocky is Nicosia AV89 een prachtige koe uit de befaamde moederlijn van
Fatima A 90 en grootmoeder Arielle du Moulin AV91. Nicosia is als vaars ingepunt met de
maximale score van AV89 wat voor maar weinig vaarzen is weggelegd. Haar ontwikkeling is
extreem te noemen. Als vader heeft Nicosia Jasmin deze stier is door ons geïmporteerd
omdat hij uit een van de beste bloedlijnen van de Franse fokker Sazy afkomstig is via zijn
kampioensmoeder Futée (Domy x Todra). De rietjes van Jasmin zijn na een uitgebreide
genetische test grotendeels terug gekocht door de Fransen. Jasmin is veelvuldig op de
Woeste Hoeve ingezet. Hij geeft bijna 100% levenslustige vlotte en hele rastypische
kalveren. Zijn vrouwelijke nakomelingen kenmerken zich door een beste melkgift brede
bekkens en gemakkelijk afkalven.
Haar moeder Fatima is alom bekend als enigste buitenlandse koe die in Frankrijk de
titanenrubriek 5jr en ouder heeft gewonnen tijdens de Euroblonde in Sedan.
De vader van Rocky is de stier Buffalo. Deze stier wordt uitgebreid beschreven in het stieren
verslag van de Blonde
Zoals bovenstaand omschreven heeft Rocky een zeer interessante bloedlijn waarbij hij in
staat is om deze ook door te geven aan zijn nafok. Door met Rocky te gaan fokken richt u
zich op de moderne fokkerij waarin de fijnheid en bespiering voor de ontwikkeling gesteld
wordt. Dit zal ook uw klant de slager en de consument waarderen. U als fokker zult de
correctheid van Rocky alsook zijn duurzaamheid terug zien in uw toekomstige fokkerij en
hoeft zich nauwelijks zorgen te maken over het afkalven van uw dieren.

