PARSEBERJOCHT – Programma-ynformaasje Fryslân DOK
7 juny 2016

Us Mem - en de dûns om it gouden keal
Fryslân DOK op snein 19 juny
Mei iuwenâlde kennis en fakmanskip kreëarren generaasjes fan fokkers de ideale
molkko. It byld dêrfan, Us Mem, waard yn 1954 kado dien oan it 75-jierrige Frysk
Rundvee Stamboek. De ko fan no is lykwols in oare ko as it bist dat model stie foar it
bekende byld. Ek al liket de ko dy’t no by melkfeehâlders op stâl stiet noch altyd op Us
Mem, tagelyk is hja enoarm feroare.
Us Mem wie in de jierren fyftich al net mear sa ideaal. Yn Amearika rûnen kij dy’t twa kear
safolle molke joegen as de Frysk-Hollânske swartbûnte. Neffens in pear jonge boeren stipe it
byld fan de ideale ko allinnich mar de finansjele posysje fan de fokkers dy’t it by it FRS foar it
sizzen hiene, en net dy fan de Fryske melkfeehâlder.
Dêrnei hat de tiid net mear stilstien. Kij wurde hjoed-de-dei kreëarre op basis fan DNAûndersyk, keppele oan Big Data. Se binne de frucht fan in topko en in topbolle dy’t fia
embryotransplantaasje by draachmemmen op ‘e wrâld komme.
De belofte fan de genetika is dat de ko fan de takomst hielendal makke wurdt nei de winsk
fan de minske en de wrâldmerk. Dat is net oars as yn de tiid fan Us Mem, mar wol mei hiele
oare techniken.
Fryslân DOK: Us Mem - en de dûns om it gouden keal
Snein 19 juny fan 17.00 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Telefyzje. Ek te sjen op sneon
18 juny om 15.30 oere en snein 19 juny om 13.05 oere op NPO 2.

Noat foar de redaksje:
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing &
Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: tel. 058 299 7876.

PERSBERICHT – Programma-informatie Fryslân DOK
7 juni 2016

Us Mem - en de dûns om it gouden keal
Fryslân DOK op zondag 19 juni
Met eeuwenoude kennis en vakmanschap creëerden generaties van fokkers de ideale
melkkoe. Het standbeeld daarvan, Us Mem, werd in 1954 cadeau gedaan aan het 75jarige Fries Rundvee Stamboek. De koe van nu is echter een andere koe dan het dier
dat model stond voor het bekende beeld. Ook al lijkt de koe die nu bij melkveehouders
op stal staat nog steeds op Us Mem, tegelijk is ze enorm veranderd.
Us Mem was in de jaren vijftig al niet meer zo ideaal. In Amerika liepen koeien die twee keer
zoveel melk gaven dan de Fries-Hollandse zwartbonte. Volgens een paar jonge boeren
droeg het beeld van de ideale koe alleen maar bij aan de financiële positie van de fokkers
die het bij het FRS voor het zeggen hadden, en niet aan die van de Friese melkveehouder.
Daarna heeft de tijd niet meer stilgestaan. Koeien worden vandaag de dag gecreëerd op
basis van DNA-onderzoek, gekoppeld aan Big Data. Ze zijn de vrucht van een topkoe en een
topstier die via embryotransplantatie bij draagmoeders worden geboren.
De belofte van de genetica is dat de koe van de toekomst helemaal wordt gemaakt naar de
wens van de mens en de wereldmarkt. Dat is niet anders dan in de tijd van Us Mem, maar
wel met hele andere technieken.
Fryslân DOK: Us Mem - en de dûns om it gouden keal (Us Mem - en de dans om het gouden kalf)

Zondag 19 juni vanaf 17.00 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie. Ook te zien op
zaterdag 18 juni om 15.30 uur en zondag 19 juni om 13.05 uur op NPO 2.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie
van Omrop Fryslân: tel. 058 299 7876.

