Fokken en kruisen van Goud en Zilver
Er zijn in de vereniging een aantal fokkers bezig met het verbeteren van hun stam te verbeteren door
middel van het kruisen van Goud met Zilver. Nu is op deze techniek weinig op tegen als het maar op
een goede manier word opgepakt. Hieronder gaan we proberen deze techniek uit te leggen en de
spelregels die daar bij in acht dienen te worden genomen.
We beginnen met de keus van de dieren waarmee men de kruising wil gaan doen. Kies bij het
selecteren van de dieren voor die dieren die het meest voldoen aan de onderstaande kenmerken
¾ goede brede grote vleugelpennen
¾ goede oranje oogkleur
¾ goede blauwe beenkleur
¾ geen witte teenpunten en het liefst blauwe nagels
¾ rechte kamvorm,platte witte ovale oorvorm
¾ een niet te grote kam met een halfronde kamhiel
¾ geen sporen bij de hen
¾ bij de hanen gebruik we een haan die een goede gepelde tekening toont Zwaar in de
borst getekende hanen zijn veelal geschikt voor de hanenteelt en de wat lichter in de
borst getekende hanen zijn veelal geschikter om goed getekende hennen te fokken
¾ het type van hen en haan is natuurlijk het belangrijkste maar vooral het type en de
bouw van de fokhennen moet zeer goed zijn om zeer goede nakomelingen te
verkrijgen
¾ De kleur en tekening van de haan is erg bepalend voor een goede vererving hiervan.
¾ Het legvermogen bij de nakomelingen wordt doorvererft door de haan.
Als we dan gaan kruisen tussen Goud en Zilver neem dan eerst goed onderstaand schema door

Zoals je ziet zijn eigenlijk alle hennen die men fokt uit een van de mogelijke combinaties Fokzuiver
voor hun kleur. Maar let op voor de hanen. Je kan aan een dier niet zien of het een fokzuivere of een
fokonzuiver haan is. Dus gebruik ze zeker niet in je verder fok programma. Als men dit soort
kruisingen wil gaan doen weet dan dat alles valt en staat met een goede administratie en merken van
de dieren. Door het onbedoeld door kruisen met een fokonzuivere haan in een zilveren stam loopt
men de kans dat een hele generatie en of erger kan weg doen omdat alle dieren een gele waas over
de witte hals veren en zadels krijgt.

