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NIEUWE FH STIER JUBILARIS
(Big Piet Adema 192 x Holwerda Thierry x Piet Adema 141)

Het aanbod FH stieren wordt uitgebreid met een prachtige stier met de
mooie naam Jubilaris, gefokt door
Jan Lindeboom uit Dalfsen. In het
kort gezegd, Jubilaris combineert de
beste FH genetica uit het verleden met
het beste van heden. De moeder van
Jubilaris is namelijk een Holwerda
Thierrydochter. De stier geboren in
de zomer van 1992 en sinds de vorige indexendraai koploper van het
FH klassement. Met name door de
vernieuwde inzichten in de fokkerij
waarbij celgetal, dochtervruchtbaarheid en levensduur een grote inweging
hebben gekregen in de totaalindex is
Holwerda Thierry achteraf een stier
gebleken die zijn tijd al ver vooruit
was.
Met prima fokwaarden van 103 voor
dochtervruchtbaarheid en maar liefst
111 voor uiergezondheid in combinatie met een hoge levensduurdagen
fokwaarde van +508 is het logisch dat
Holwerda Thierry heden ten dage is
boven komen drijven als de ultieme
topper. Deze topprestaties zien we
ook terug bij de moeder van Jubilaris,
Thierrydochter Pietje 635 die binnen
de bijna zuivere FH veestapel van de

familie Lindeboom puike prestaties
weet te etaleren. Wat te denken bijvoorbeeld van het celgetal in haar
zesde lijst van achtereenvolgens 24,
19, 55, 65, 81 en 152 dat van een
ongekend laag niveau is. Met een afkalfpatroon begonnen op een leeftijd
van 2.06 en vervolgens 3.04, 4.04,
5.04, 6.03, 7.03 en 8.03 weet ze na
zeven afkalvingen zelfs drie maanden in te lopen. Daarbij, zeker niet
onbelangrijk, weet ze ook nog prima
te produceren. Pietje 635 is rustig
aan haar productieve carrière begonnen zoals dat ook in de lijn van een
Holwerda Thierry dochter verwacht
mag worden maar een keer op gang
zijn ze onverslijtbaar en dat laat Pietje
635 de moeder van Jubilaris uitmuntend zien met o.a. haar laatste
afgesloten lijst waarin ze in 298 dagen ruim 8.200 kg melk produceerde
met 4.36% vet en met een ongekend
hoog eiwitpercentage van 4.13%. In
haar levensproductie waarbij Pietje
635 al ruim 44.000 kg produceerde is
haar eiwitpercentage 4.12% en dat is
zelfs binnen de FH populatie van een
ongekend hoog niveau. Voeg hierbij
de prachtige uiterlijke verschijning
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van Pietje 635 dat gewaardeerd is met
AB 89 voor algemeen voorkomen
dan is het duidelijk dat de moeder
van Jubilaris in alle opzichten grensverleggende kwaliteiten heeft. Van
een vreemde heeft Pietje 635 deze
kwaliteiten niet want haar moeder
is niemand minder dan de moeder
van FH topstier Piet Adema 186,
Pietje 581. Zij is een dochter van Piet
Adema 141 de particulier ingezette
stier die rondom beste koeien heeft
voortgebracht.
Aan vaderskant heeft Jubilaris met
Norbert 105 zoon, Big Piet Adema
192 een zeer aantrekkelijke stier in de
afstamming. De moeder van Big Piet
Adema 192, Pietje 645 heeft in 4 lijsten en 1732 productiedagen maar liefst
54.334 kg melk geproduceerd. Goed
voor een daggemiddelde van ruim 31
kg melk en dat voor een zuivere FH
koe! Ook het eiwitgehalte is met een
gemiddelde van 3.93% van een zeer
hoog niveau waardoor Jubilaris zowel
van moederskant als vaderskant kan
bogen op koeien die een hoog eiwitgehalte hoog in het vaandel hebben.
Van pinkenstier, geboortegemak 107,
Big Piet Adema 192 zijn volop kalveren geboren die zich uitstekend laten
aanzien. Jubilaris zelf is ook een stier
die indruk maakt. Hij heeft de rastypische FH kwaliteit in zich met zijn
harmonische gebouwde skelet waarbij
de balans tussen melktype en kracht
uitstekend is. Bovendien stapt Jubilaris
op best beenwerk, plat droog bot in de
hak met vlotte rechte stap naar voren
en voorzien van korte harde klauwen.
Jubilaris is een stier die de combinatie
is van het beste uit het verleden met
het beste van vandaag en daardoor
een belofte voor de beste koeien van
morgen. Zowel binnen de zuivere FH
fokkerij maar ook voor veehouders die
inkruisen is Jubilaris een aanrader!
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