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NIEUWSBRIEF  Juni 2017 
Beste biologische melkveehouders,  hier weer een aantal nieuwsflitsen over Biologische fokkerij en Bio-KI  
 

 

Coöperatie Bio-KI  
Nadat het dit voorjaar moeilijk bleek om een bestuur bijeen te vinden zit daar nu toch schot in. Ik ben met Hanneke 
Jellema en Remco Aalberst in gesprek geweest over de coöperatie en zij hebben beide toegezegd wel in het bestuur 
te willen. Dan zoeken wij nog 1 of 2 personen daarbij want een paar meer is toch wel prettig. Er is nog een derde 
aanmelding, Sanne Brinkman, maar zij wil in 2018 starten want heeft het nu te druk met het nieuwe bedrijf. Wij 
denken overigens niet dat het bestuur het nu heel druk gaat krijgen. Het moet m.i op dit moment ook niet teveel 
willen veranderen maar bezig blijven met meer goede stieren inzetten en laten zien dat Bio-KI goed past bij de 
biologische melkproductie. Het bestuur gaat het doel bewaken en de grote lijnen uitzetten. Vergaderen doen we het 
liefst per skype. Dan hoef je niet de deur uit en het kost geen brandstof. Want een probleem is ook dat gegadigden 
vaak over het hele land verspreid zitten.  
Nu gaan we met deze mensen en advies van de Coöperatie-expert verder bekijken hoe de coöperatie Bio-KI de beste 
vorm te geven. Mocht daar dus nog iemand bij willen aanschuiven, je bent van harte welkom. 

 
Veel nieuwe stieren 
Er komen nu een heel rijtje nieuwe stieren bij. Twee Blaarkoppen Bio Zorro en Bio Gerbrand via de Blaarkop Stichting, 
de Friesrode stier Bio Martin is klaar en via GGI-Holland is de Jersey stier Eclips Pp beschikbaar. Verder staat de 
Montebeliarde (75%) stier Bio Nico 32 nu bij KI de Toekomst klaar om te springen. De levensproducties achter deze 
stieren zijn weer (afh. van het ras) flink hoog natuurlijk, want daarin zit het geheim van de Bio-KI stieren, jonge 
stieren uit koefamilies die oud kunnen worden en goed melk geven. Dan zit alles er in wat zij daarvoor nodig hebben. 
De Jersey stier komt van fokker Guido Simon in Duitsland, wel uit een vaars maar de overgrootmoeder gaf ook al veel 
melk: in 11 lactaties  59818 kg melk met  5,48% vet en  4,03% eiwit.  Hij wordt ingezet door GGI Holland en Bio-KI 
krijgt 25% commissie. De prijs is dus ook hoger, €15,- per rietje, de prijs die GGI rekent. Als hij dus bij Bio-KI wordt 
besteld gaat er €3,75 naar Bio-KI. Bio Martin wordt samen met de Stichting Fries Roodbont en CGN ingezet. Elke partij 
betaalt 1/3 van de kosten en er zijn 1300 doses te verdelen. De Montebeliarde stier Bio Nico 32, gefokt door Nico van 
Schaik, komt beschikbaar in juli, ijs en weder dienende. 
 

naam ras Afstamming Levensproductie Moeder en MMoeder 

Bio Gerbrand GB Fison vd Har x Italië’s Cobus 3  12552  4,77  3,57  /  9  55241  4,79  3,73 

Bio Nieuw Bromo Zorro 87% GB Martin 2 x Rivierduin Remco 6  40150  4,02  3,54  /  8  67094  4,00  3,21 

Bio Skuster Martin FRB Ron 6 6  34601  4,61  3,48  /  8  39265  4,81  3,68 

Bio Eclipse Pp Jersey Eclipes P x Futurity 1  6299    4,67  3,83   /  9  52182   5,64   4,00 

Bio Nico 32 75% Mb Umo JB x Ralph Jb 5  61418  4,72  3,74   /  7  72199   5,44  3,82 

  
 

Bio Martin als dekstier 
 
De stier Bio Skúster Martin, fries-roodbont, gefokt door Maike Bouma, is klaar voor de KI en 
mag nu nog een klein jaartje dekken. Het is en echte pinkenstier, geeft mooie kleine kalveren 
die daarna snel groeien.  Wie oh wie wil Martin nog een tijd gebruiken? Het kost niets, alleen 
kost en inwoning, hij blijft in eigendom van Bio-KI. En het is natuurlijk ook een out cross stier 
bij uitstek, van het zeldzame Fries Roodbonte ras waar er nog maar een paar honderd dieren 
van zijn. Is dit wat voor jou?  Bel dan snel Wytze: 06-24284100 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Wytze Nauta , Stichting Biologisch Veeverbetering – Bio-KI 


