COT in het kort
Zoals u in de afgelopen nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is onze vereniging
her-ingestapt in het COT (Centraal Opfok- & Teststation). Het COT is een
samenwerking met onze collega vleesveestamboeken.
Tweemaal per jaar, kunt u uw toekomstige verbeterd roodbont fok/dekstier
voor opfok en in de (online!)veiling te koop aanbieden. Uiteraard dient de door
u aangemelde stier wel aan het minimale verbeterd roodbont bloedpercentage
te voldoen, dienen de afstammingsgegevens door middel van DNA geverifieerd
te zijn en de dieren dienen IBR, Leptospirose en BVD vrij te zijn, alvorens hij
mag deelnemen onder de COT/VRB-vlag.
Aangezien er beperkt plek gereserveerd is voor verbeterd roodbonte dieren,
zal bij meerdere aanmeldingen onze foktechnische commissie een selectie van
de stieren maken op grond van afstammingsgegevens, tevens zullen zij
eventueel het veld in om de dieren in levende lijve te beoordelen.
Hieruit vloeit een advies van de foktechnische commissie voor deelname aan
de opfok/test ronde.
Bij alle stieren op de COT wordt bij ontvangst het gewicht en schofthoogte
vastgelegd, zal de stier worden voorzien van een neusring en is dit voor elke
stier direct het startpunt van ‘de wedstrijd’.
Elke maand worden de stieren systematisch gewogen en hun dagelijkse groei
per periode en totale dagelijkse groei berekent. Deze gegevens kunnen voor
de verbeterd roodbont fokkerij, alsmede uw eigen stalfokkerij een waardevolle
aanvulling zijn, daar ons ras als eindproduct een mooi en (liefst ook voor de
houder) duurzaam rendabel rundvlees oplevert.
Kwaliteit en kilo’s karkas geven cent’n in de tas!
De opfokrondes op de COT zijn tweemaal per jaar (voor- en najaar) met als
kers op de taart aan het einde van de opfok/test ronde de veiling van de
toekomstige fokstieren. Voorafgaand van de veiling worden de stieren, welke
de opfok/test periode gunstig afsluiten, allen gewassen en getoiletteerd.
Daarna wordt er een fotoshoot en filmopnames gemaakt, zodat potentiële
kopers gemakkelijk, vanuit de luie stoel of bij de keukentafel, de dieren
kunnen bekijken.
Momenteel staan er een tweetal verbeterd roodbonte stieren op de COT als
zijnde ‘pilot-stieren’, zodat wij het reilen en zeilen van het geheel uit de eerste
hand kunnen ervaren. Deze stieren doorlopen het opfok/test traject en kunnen
bij gunstige resultaten op de veiling komend voorjaar voor verkoop
beschikbaar komen.
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TABEL/grafiek overzicht stieren groei

Zoals u hierboven kunt zien zijn dit de weeg en groeigegevens van alle stieren
op de COT welke voor zich spreken en u tevens de gewichten en groei kunt
vergelijken van de twee verbeterd roodbont pilotstieren, alsmede stieren van
de andere rassen.
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