Topprijzen voor Pala
Windy-Knoll-View Pala heeft achttien excellente docht ers van elf stieren
Nazaten van Windy-Knoll-View Pala staan garant voor torenhoge
bedragen. De stier Primetime maakte al furore als exterieurvererver
en met de komst van Power heeft de familie er een nieuwe exterieurtopper bij. Paladochters werden massaal excellent verklaard.

‘H

oe vaak we Pala gespoeld hebben?
Geen idee, maar in elk geval minstens elf keer.’ De Amerikaanse melkveehouder Jim Burdette schiet in de lach
en verduidelijkt vervolgens zijn eigen
grap. ‘Windy-Knoll-View Pala heeft via
elf verschillende stieren inmiddels achttien excellente nakomelingen. De et-sessie met Carnation Counselor was het
meest succesvol en leverde vijf excellente nakomelingen op. Maar de paring
met Startmore Rudolph paste het beste.’
Jim Burdette spreekt met ontzag over de
paring met Rudolph die resulteerde in
de met 95 punten ingeschreven koe
Windy-Knoll-View Promis. ‘De fijnheid
en melkrijkheid van Rudolph pasten
goed bij de diepte en kracht van het skelet van Pala. Je ziet vooral dat de combinatie is geslaagd wanneer Promis in de
top van haar productie is. Dan is ze zo
scherp als een scheermes, maar ze heeft

nog altijd de breedte en diepte in haar
front.’

Vlaamse Starbuckzussen
De Palakoefamilie van Jim, Nina en hun
zonen Justin en Kyle Burdette uit de Amerikaanse plaats Mercersburg in de staat
Pennsylvania staat momenteel volop in
de belangstelling.
Voor achterkleindochters van Pala worden torenhoge prijzen betaald in zowel
Noord-Amerika als Europa. Tijdens de Tulip Sale eind vorig jaar werd in Zwolle
voor een Titanic- en een Shottleachterkleindochter respectievelijk 20.500 en
20.000 euro betaald. Gedurende de laatste internetveiling van Eurogenes werd
grif betaald voor Palagenen en in de Verenigde Staten verruilde kleindochter
Windy-Knoll-View Posibility (v. Titanic)
voor 93.000 dollar (70.000 euro) van eigenaar.
‘Het is een koefamilie die uitblinkt in ex-

Windy-Knoll-View Pledge (v. Outside), 92 punten
Productie: 2.01 365 13.942 4,2 3,3

terieur en waarvan de gemaakte combinaties erg aanspreken’, zo verklaart Adolf
Langhout van ALH Genetics de populariteit. ‘Bovendien zijn er nog niet zo veel
dieren van beschikbaar. Qua productiefokwaarden missen de Pala’s de laatste
index, maar het zijn wel geweldig fraaie
koeien.’
Even terug naar stamkoe Pala. Burdette
fokte haar uit een 88 puntendochter van
Creek Bluff Elevation Lester. Een paring
met Quality Ultimate leidde tot de geboorte van Pala. ‘Pala was een sterke koe,
waarmee ik succesvol deelnam aan keuringen. Maar ik besloot haar pas te gaan
spoelen toen haar eerste vier kalveren waren uitgegroeid tot fraaie melkkoeien.’
Dat betekende investeren in embryotransplantatie voor eigen rekening, want
ki-organisaties waren niet geïnteresseerd
in dochters van de stier Quality Ultimate.
De fokwaarden van de Agro Acres Pansy
Acezoon konden niet wedijveren met die
van zijn tijdgenoten. ‘Pala had 94 punten
gekregen en produceerde prima, maar
vanwege haar afstamming had ze zelf
geen ki-waardige index. Er is geen enkele zoon van haar getest, terwijl ze wel
achttien excellente nakomelingen heeft
voortgebracht.’
Pala bleek een uitstekende et-koe en haar
meest productieve sessie leverde 49 goe-

de embryo’s op van Conant-Acres Broker.
Burdette verkocht veel embryo’s en in
Europa leverde dat onder meer drie Starbuckdochters op bij Ivan Claes in het
Vlaamse Zullebeke. ‘We kochten destijds
uit goede koefamilies dieren om de veestapel te verbeteren. De Starbuckzusjes
kochten we als kalf. Ze vielen mee in prijs
en er zat een mooie exterieurlijn in hun
pedigree’, verduidelijkt Claes de aankoop.
Veel geluk bracht de aankoop in eerste
instantie niet. ‘De productie was gewoon
en in exterieur waren ze erg verschillend.’ Over de nafok van de Starbuckzusjes is hij duidelijk meer tevreden. ‘Een
van onze huidige beste koeien is Usala,
een met 89 punten ingeschreven dochter
van Maughlin Storm die via Aero Wade
en Mark Tesk teruggaat op een van de
Starbuckzussen. Ze heeft een prachtige
uier, dat hebben ze uit de Palafamilie allemaal, en Usala maakte vorig jaar een
lijst met een lactatiewaarde van 112.’

Topparing met Outside
Door het succes in vrouwelijke lijn van
Pala verzamelde Burdette moed om naar
ki-organisatie Foundation Sires te stappen. ‘We hadden een prachtig stierkalf
uit Windy-Knoll-View Peggy. Peggy was
een kolossale koe met 94 punten en 96
punten voor haar uier. De combinatie
met Durham leek mij perfect. Founda-

Windy-Knoll-View Promis (v. Rudolph), 95 punten
Productie: 4.08 365 20.030 3,7 3,4

Windy-Knoll-View Pala (v. Ultimate), 94 punten. Productie: 5.08 365 12.698 4,5 3,3
tions Sires had geen moeite met de lage
verwachtingswaarde en wilde hem, omdat het een vroege Durhamzoon was, wel
testen.’
Windy-Knoll-View Primetime, zoals het
stiertje heette, stelde niet teleur en bleek
het exterieur van de koefamilie door te
geven. Omgerekend vererft hij 109 voor
totaal exterieur, maar als negatieve melkvererver komt zijn inet niet hoger uit dan
–93 euro.
Sinds de laatste indexdraai krijgt Primetime gezelschap van zijn neef WindyKnoll-View Power, die net als Primetime
vermarkt wordt door Foundations Sires.
Power is een Comestar Outsidezoon uit
Windy-Knoll-View Promis. ‘Outside is de
beste partner geweest voor Promis’, vindt
Burdette. Uit de paring werden drie volle
broers geboren en de zusjes Pledge en Po-
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licy. Pledge kreeg 92 punten en Policy
90 punten voor exterieur. Vooral Policy
maakte indrukwekkende productielijsten. ‘Outside bracht iets meer balans in
het frame’, meent Burdette, die inmiddels wachtlijsten voor embryo’s heeft
voor de beide Outsidedochters.
Pala werd uiteindelijk 19 jaar en is op 16jarige leeftijd voor het laatst gespoeld.
‘We melken nu ruim honderd koeien in
een ligboxenstal en de Pala-invloed wordt
steeds groter’, aldus Burdette. ‘De Pala’s
vallen altijd op vanwege hun agressiviteit
aan het voerhek, ze willen altijd vreten.’
Burdette geeft aan dat op dit moment
Goldwyn, Regancrest Mac, Affirmed en
Talent op het inseminatielijstje staan.
Een van de meest beloftevolle vaarzen in
zijn stal is nu Pammy, een Durhamdochter uit Promis. Ze heeft net drie weken
geleden gekalfd, maar aan het enthousiasme van Burdette te horen is zij de nieuwe ster van de familie. ‘In de familie zit
nog weinig Durhambloed. Dat zorgt ervoor dat we nu nog Durham kunnen gebruiken en dat bezorgt ons nog meer
ki-interesse. Vooral de internationale belangstelling is nu erg leuk.’ Burdette geniet van de aandacht, maar plukt er ook
duidelijk de vruchten van. ‘Let bij de
volgende indexdraai op de stier Pronto,
dat is de beste Outsidezoon van Promis.’
Glimlachend voegt hij daaraan toe: ‘We
hebben hem inmiddels verleased aan Select Sires.’
Jaap van der Knaap
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