
Ten opzichte van de Augustusdraai weet 
Josuper (Supersire x Beacon) met een 
stijging van kg vet en eiwit (+14) zijn 
koppositie vast te houden. Josuper geeft 
middelgrote koeien met voldoende body 
en behoud van conditie om de hoge 
producties aan te kunnen. 
 
Boss (Bookem x Oman Oman) heeft er 
weer 21 melkgevende dochters bij in 
Nederland en stijgt met inet (+62) en 
behoud zijn prima cijfers voor exterieur. 
Aandachtspunt bij deze hoge gehaltestier 
blijft zijn melksnelheid (89) . 

De meest geïmporteerde stier van het 
afgelopen jaar De-Su Balisto (Bookem x 
Watson) weet mede door de beste lijsten 
van zijn tweede kalfs dochters door te 
stijgen voor zowel inet ( (+37) als voor nvi 
(+48) . Door de grote vraag is deze stier 
voorlopig niet gesekst beschikbaar. 

Brekem RF (Bookem x Oman Oman) 
is een stier met weinig minpunten 
en met inmiddels 221 Nederlandse 
dochters weet hij zijn hoge niveau voor 
productie en exterieur vast te houden. 
Brekem en Balisto scoren gemiddeld 
voor melksnelheid terwijl de meeste 
Bookemzonen ver onder het gemiddelde 
scoren. 

AltaSpring Mogul x Gerard) maakt zijn 
debuut op deze kaart. Deze stier geeft 

dochters met en goede balans tussen 
melktype en kracht. Zijn dochters geven 
veel melk uit hoog aangehechte brede 
kwaliteits uiers. 
 
Seagull-Bay Silver (Mogul x Snowman) is 
de exterieurtopper van deze stierenkaart. 
Hij stijgt naar een hoge score van 116 
(+3) voor totaal exterieur. Met name zijn 
stijging voor beenwerk (+4) is opvallend 
te noemen. 

AltaAmulet (Josuper x Mogul) wordt 
door Tellus Tigra als nieuw geplaatst bij 
het exterieur blok. Met een prima score 
voor uier (115) en totaal exterieur (112) 
past deze jonge Josuperzoon prima in 
deze categorie. 

Filou RDC (Fanatic x Elburn) is een jonge 
stier waarvan de eerste dochters nu aan de 
melk komen. Hij is in de fokprogramma’s 
veel gebruikt als stiervader vooral om zijn 
dochtervruchtbaarheid en roodfactor. 
Zijn hoge levensduurindex en goede 
productie vererving gaat gepaard met 
een mooie onderbalk die bijna perfect is. 
Uitgebalanceerde melkkoeien die vooral 
gezond zijn. 

De lijst met genomicstieren op de 
achterkant van de stierenkaart is weer 
actueel gemaakt door Tellus Tigra. Voor 
veel van deze stieren is voor een vlotte 
levering reservering gewenst.

Stierennieuws
Een nieuw jaar is begonnen, een jaar waarin de fosfaatrechten hun intrede doen. Zoveel mogelijk saldo draaien 
per kilogram fosfaat lijkt het nieuwe kengetal te worden.Tellus Tigra heeft na de December draai weer een nieuwe 
stierenkaart samengesteld om middels de beste genetica dat doel te realiseren. We hebben een aantal stieren uitgelicht.

Josuper dochter;  
Richmond-FD Josuper Bathilda-ET

Westenrade AltaSpring  
(Mogul x Gerard x Mascol)

Op 24 November was er veel animo voor 
de trainingsdag welke georganiseerd 
was door Tellus Tigra samen met Alta 
en Uniform Agri. Om 10.00 uur stond 
alles klaar in dorpshuis “De Pomp” in 
Bantega. Waar rond half elf zo’n kleine 
40 veehouders aanwezig waren om de 
verschillende inleidingen over ‘Hoe geld 
verdient kan worden met vruchtbaarheid’ 
bij te wonen. Centraal in beide presentaties 
stonden de vruchtbaarheidskengetallen 
Insemination risk, conception risk en 
pregnancy risk. Daarnaast werden ook 
verschillende grafieken en berekeningen 
besproken om de waarde van 
vruchtbaarheid weer te geven. Als laatste 
voor de lunch heeft Germ de Jong van 
Melkveebedrijf “Otterwille” verteld over 

de ontwikkeling van hun mooie familie 
bedrijf.

Na de lunch is de groep vertrokken 
naar het melkveebedrijf van familie De 
Jong aan de Otterweg. Germ en zoon 
Jan- Germ namen elk een groep mee 
voor de rondleiding. Er wordt drie maal 
daags gemolken dus we konden mooi 
aanschouwen hoe de 130 koeien werden 
gemolken in een De Laval carrousel. 

Via de loopbrug over het voerpad kwamen 
we in de voerkeuken waar ruwvoer 
gemengd wordt voor de voerrobot. De 
koeien en het jongvee stonden er prima 
voor. Het was een geslaagde dag met een 
mooie afronding op een prima bedrijf.

Veel belangstelling voor trainingsdag
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Focus op nieuwe 
vruchtbaarheidskengetallen
Steeds meer bedrijven in Nederland werken met de nieuwe 
vruchtbaarheidskengetallen Insemination Rate, Conception Rate 
en Pregnancy Rate. Reden daarvan is dat de Tussenkalftijd (TKT), 
het vruchtbaarheidsgetal waar voorheen mee gewerkt werd, geen 
actueel beeld geeft van uw bedrijf. In feite is de uitkomst van dat 
getal achttien maanden geleden al veroorzaakt. Met de Pregancy Rate 
heeft u binnen een korte periode actueel inzicht in hoe efficiënt u de 
beschikbare koeien in uw bedrijf drachtig krijgt. 

Hoe werken de nieuwe kengetallen?
Simpel uitgelegd werken ze als volgt: Je neemt alle beschikbare 
dieren op je bedrijf. Dit zijn dieren die de Vrijwillige Wacht Periode 
(VWP) gepasseerd zijn en die niet bewust gust of drachtig zijn. De 
beschikbare groep wil je zo snel mogelijk drachtig maken en hiervoor 
heb je iedere cyclus van circa 3 weken 1 kans.

Insemination Rate: Wanneer je na een periode van 3 weken  
(= 1 cyclus) kijkt hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, 
dan heb je de Insemination Rate over deze periode. Dit is de efficiëntie 
van de tochtwaarneming.

Conception Rate: Wanneer je vervolgens bekijkt hoeveel dieren er 
drachtig zijn geworden van deze geïnsemineerde dieren, dan heb je 
de Conception Rate van die drie weekse periode. Dit is de efficiëntie 
van de inseminaties.

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate bereken je door het aantal 
drachtig verklaarde dieren te delen op het aantal dieren dat in steeds 
dezelfde drieweekse periode beschikbaar waren. Dit is de efficiëntie 
van het drachtig maken van je veestapel. Begin je net te werken 
met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen, dan is het handig om te 
weten, dat een Pregnancy Rate van 25% bij een VWP van 50 dagen 
aangeeft dat je als bedrijf je vruchtbaarheid goed onder controle 
hebt. Bedrijven die de focus leggen op vruchtbaarheid behalen soms 
resultaten van rond de 30%. Een Insemination Rate van meer dan 60% 
laat zien dat je tochtwaarneming voldoende is.

In de praktijk
Wilt u daadwerkelijk aan de slag met deze cijfers, dan kunt u met de 
meeste managementprogramma’s al uit de voeten. Onder andere de 
managementprogramma’s van Agrovision en Uniform Agri bieden 
deze mogelijkheid.

Black Angus
Nu het belangrijker is dan ooit tevoren om 
niet teveel jongvee op te fokken en ‘missers’ 
te voorkomen, is het wellicht een idee om het 
vleesras Black Angus te gaan gebruiken op 
uw pinken. Veehouders in onder andere de 
Verenigde Staten en Nieuw Zeeland weten het 
allang. In deze landen wordt Black Angus al 
jaren met veel succes toegepast op zowel koeien 
als pinken. Het is economisch aantrekkelijk 
om van deze meerwaarde gebruik te maken, 
wanneer u de kalveren van de pinken toch niet 
wenst te gebruiken voor de fokkerij. Mocht u 
hiervoor kiezen, dan heeft u de mogelijkheid 
om alle aanwas volledig te fokken uit uw goed 
producerende en goed gebouwde, duurzame 
koeien. Deze dieren hebben zich reeds bewezen 
op uw bedrijf en presteren goed onder de 
aanwezige bedrijfsomstandigheden. 

Black Angus heeft een heel aantal goede 
eigenschappen. Black Angus staat bekend om zijn 
gunstige eigenschappen voor geboortegemak, 
goede drinkers, groei na geboorte en 
vleeskwaliteit. Daarnaast zijn ze erg levenslustig 
en vrij ongevoelig voor diarree.

Onze mensen:
Klaas Poelman  06-2296 1404

Arjen Agricola  06-3007 7152

Pieter kootstra 06-1091 4462

Jan Lammert Bakker  06-1021 9819

Sake de Jong 06-1210 8243

Arjo van den Hengel  06-1616 4996

Aan Wytze Hoekstra  06-5335 7438

Wilfred de Jager  06-1926 8617

Jan Dijkstra 06-5393 0199

Opgavelijn 0516 - 49 21 46

Kantoor 0516 - 49 14 92

Fax 0516 - 49 28 45

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl
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Het berekenen van de vruchtbaarheidskengetallen 
in een drieweekse periode voor een bedrijf van 
100 melkkoeien.


