RIVERSTONE
Wilder Riverstone
Levensnummer

:

DE 0538895062

Stiercode

:

361062

Kleur

:

roodbont

Geboortedatum

:

29-11-2015

Bloedvoering

:

100% HF

Kleur rietje

:

mintgroen

aAa code

:

243

Kappa caseïne

:

AA

Beta caseïne

:

A1/A2

C.V.M. / B.L.A.D.

:

Vrij / Vrij

Koe familie

:

Kanu

MS RIVERBOY

Aikman

20-01-2014

06-10-2011

NL 767661874

CA 106807394

Ms Ricky
19-02-2010

WIL KANU
22-02-2010
3/2LA 305dg
HL 2 305dg
Ext.: 87 88 89

NL 889818910

Snowman
DE 0535826796
12381kg 4.3% 3.3%
13608kg 4.1% 3.3%
87 AB 88

14-01-2005

NL 388965513

WIL Kairo
05-02-2008
DE 0535401357
6/5LA
9286kg 4.2% 3.3%
HL 3 305dg 9972kg 4.3% 3.2%
Ext.: 88 87 90 88 AB 89

Aikman is een echte gehaltevererver (in combinatie met een flinke melkplas)
en weet dochters met perfecte frame's en beste uiers en benen te fokken.
Zoon Riverboy (de vader van Riverstone) heeft daarnaast via moederskant
de melkstier Planet in zijn stamboom en komt uit de familie van de Duitse
fokstier Guarini. Op basis van zijn cijfers voor geboortegemak is Riverboy
o.a. als pinkenstier in te zetten.

Wil Kanu (AB 88)
(moeder van Riverstone)
De in Duitsland gefokte Wilder Riverstone (Riverboy x
Snowman x Shottle) kan bogen op een unieke (zeker voor de
roodbontpopulatie), outcross afstamming waarin aan zowel
vaders- als moederskant een diepe koefamilie is terug te
vinden. Beide lijnen staan voor best exterieur en uitmuntende
producties. Zo is Riverstone's vader Riverboy een jonge
zoon van de Canadese top allround stier Aikman.
Roodfactor-stier

Eenzelfde beeld laat ook de moederlijn van Riverstone zien, echter wel wat
extremer (meer melk en wat krappere gehalten) op productiegebied. Deze
K-stam beschikt over een beste duurzaamheid, wat eigenlijk echt begint op te
vallen vanaf overgrootmoeder Katja (AB 88). Zij is dan ook een dochter van
duurzaamheidstopper Ramos. Katja produceerde meer dan 80.000 kg melk
en heeft in Kairo (AB 89) een sterk fokkende en fraaie Shottle-dochter. Echter
haar kleindochter Kanu bezorgde deze familie een geweldige foktechnische
boost. Deze 88 punten Snowman-dochter en moeder van Riverstone is
talloze keren gespoeld voor het leveren van embryo's en stieren. Haar oudste
zoon, de hoornloze roodbonte stier Kanu was meteen een schot in de roos.
Deze Colt P-zoon is ongekend veel gebruikt als stiervader. Ook in de
vrouwelijke nakomelingen is de moeder van Riverstone zeer succesvol. Ze
heeft inmiddels 9 dochters die met AB zijn ingeschreven, waaronder Kylie
(een 86 punten Ladd-dochter) en Karamba (een 87 punten Larson-dochter ).
Onder hen bevinden zich weer meerdere stiermoeders.

