Hegall was een van de eerste Brown Swiss stieren met een hoge genomic fokwaarde.
Inmiddels hebben er dochters van hem gekalfd. Reden voor zijn eigenaar KI Memmingen een
aantal dochters te laten zien. Ook GGI-Holland was met een afvaardiging present. Tijdens de
tour bekeken we de stier Hegall op het KI station in Memmingen, net als enkele jonge
stieren.

Hegall presenteerde zich als lange, goed ontwikkelde stier met genoeg diepte in de eerste rib
en zeer veel diepte in de middenhand. Ook qua breedte en bij licht gekromd beenwerk kon
de stier overtuigen.

Op 7 bedrijven bekeken we 7 Hegall dochters in de eerste lactatie. De meesten waren in de
2e helft van de lactatie.

Allen waren goed tot zeer goed ontwikkelde vaarzen met veel inhoud. De voorhand was
voldoende diep en gemiddeld tot ruim voldoende qua breedte.

De hoogbenige dieren hadden steevast een goede bovenbouw en open licht hellende
kruizen. De breedte was gemiddeld tot goed. De draaier zat bij enkele dieren iets verder
naar achteren geplaatst. Zeer uniform waren de dieren qua type. Ze bezaten meer melktype
dan van een Husjet zoon verwacht zou worden. De vaarzen hadden doorgaans genoeg tot
ruim voldoende lichaamsdiepte en een passende conditie.

Het beenwerk was op enkele uitzonderingen na parallel en bezat iets meer kromming. De
hakken waren open, de koten konden bij enkele dieren iets sterker.

Zeer uniform was het beeld in de uiers. Steeds bezaten de dieren zeer soepele fijn beaderde
uiers die van achteren imponeerden met hun hoge en brede aanhechting en zonder
uitzondering goede ophangband.

De speenplaatsing was bij de meeste dieren correct, enkele dieren hadden de doorgaans
langere voorspenen wat wijder. De vooruiers wisselden qua lengte maar waren steeds goed
aangehecht.

Al met al brengt Hegall uniforme vaarzen die melktype laten zien met voldoende kracht en
capaciteit, licht hellende kruizen en zeer goede uierkwaliteit. Lichte ondersteuning verdient
hij in het beenwerk. Op koeien met wat steilere benen en voldoende sterke koten komt hij
het beste tot zijn recht. We zijn benieuwd naar zijn cijfers in augustus, op enkele onderdelen
week het lineair beeld namelijk af van de genomic cijfers.
We bedanken KI Memmingen en Spermex voor deze zeer goed georganiseerde dochtertour!

