INRA 95 – “De volgende stap in de wereld van gebruikskruisingen!”

VEECOM b.v. is sinds deze maand de exclusieve distributeur van het Franse
ras INRA 95 in Nederland. Onder de naam Veecom Opti-Meat wordt de
INRA 95 gelanceerd als het optimale alternatief voor Belgisch Witblauw

INRA 95 is een vleesras, speciaal ontwikkeld voor de gebruikskruising. Het is
een samengesteld ras, dat al meer dan 50 jaar in ontwikkeling is, en waarbij
de beste eigenschappen van de Blonde d’Aquitaine, Charolais, Belgisch
Witblauwe, Limousine en Rouge de Prés zijn samengebracht.

INRA 95 is al sinds jaar en dag een veelgebruikt ras in Frankrijk. Het
onderscheid zich ten opzichte van de Belgisch Witblauwen door:
1. Bewezen fokstieren!
2. Betere spermakwaliteit en dus betere bevruchtingsresultaten!
3. Betere kalvervitaliteit met als resultaat betere drinkeigenschappen en
minder kalversterfte!
4. Minder afkalfproblemen!
5. Betere groei eigenschappen!
6. Betere vleeskwaliteit!
7. Kleur!

“Gezien de enorme toename van het gebruikskruisingssegment is het een
logische keuze voor ons om een passend product, anders dan de massa, aan
te bieden en INRA 95 in de Nederlandse markt te zetten” Aldus Wim de Boer
van VEECOM. Het voordeel van de door VEECOM geselecteerde INRA 95
stieren t.o.v. BWB is dat deze ook op vaarzen en bijvoorbeeld oude koeien
gebruikt kunnen worden waarbij de kalveren lichter zijn bij de geboorte. Het
mooie van de INRA 95 is dat ze een vale / grijs(bonte) kleurslag vertonen en
daarbij in groei en vlees kwaliteit de BWB overtreffen.
INRA 95 wordt internationaal vermarkt door EVOLUTION INTERNATIONAL,
de exportorganisatie van de Franse coöperatie EVOLUTION. Naast Frankrijk
is INRA 95 ook in andere Europese landen zoals Spanje, Italie en meest
recentelijk een succes in Duitsland gebleken. Jos Hooijer van EVOLUTION
INTERNATIONAL: “Gezien het feit dat Nederland een zeer groot aandeel
Belgisch Blauw inzet en INRA 95 nog meer op zal leveren in de verschillende
onderdelen van de keten was het een kwestie van tijd dat Nederland INRA
95 zou gaan gebruiken! We zijn dan ook blij dat VEECOM deze kans in de
markt ziet en overgaat tot vermarkting.”
Bij vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Dhr. Wim de
Boer; VEECOM b.v. (06-5435 3844) of Dhr. Jos Hooijer; EVOLUTION
INTERNATIONAL (06-5705 8021)

