
De-Su Balisto is deze draai in Nederland 
76 punten NVI gezakt. Zijn TPI fokwaarde 
stijgt echter twaalf punten naar 2442 
welke is gebaseerd op 910 Amerikaanse 
dochters waarvan er 236 zijn gekeurd. 
In de NVI fokwaarde in Nederland tellen 
alleen zijn Nederlandse dochters mee. Dit 
zijn er pas 95 waarvan er 14 zijn gekeurd. 
Dit verklaard dan ook de schommeling in 
zijn fokwaarde. Zijn vader Bookem krijgt 
er deze draai 32 melkgevende dochters 
in Nederland bij en hij weet daarmee 
vijf kilo eiwit te stijgen. Zijn dochters 
hebben een prima exterieur en geven 
veel melk, die produktiedrang zien we 
ook terug bij zijn Duitse zoon Big Point. 
Deze stier kreeg er nogal wat dochters 
bij in Duitsland en geeft nu iets toe op 
productie. 

Bij de vorige indexdraai was 
Bookemzoon Boss nog nieuwkomer 
en hij weet zich prima te handhaven in 
het produktieblok op de kaart. Biggio 
stijgt iets met inet (+13) en is met 340 
lijstaanvoerder geworden. De veel 
gebruikte No-Fla Alta Everglade gefokt 
op North Florida Holsteins handhaaft zich 
prima in de top. Hij geeft niet al te grote 
koeien (104) met een brede voorhand 
(106). Dan nu de nieuwe stieren op deze 
kaart. Van hetzelfde bedrijf als Everglade 
komt No-Fla Alta Genuity (Epic x Trigger). 
Deze pinkenstier (107) geeft koeien 
met een gemiddelde hoogtemaat iets 
gesloten en een extra spiertje. Door de 
iets afwijkende bloedvoering zal hij op 
veel koeien gaan passen. 

Fanatic is een Freddie zoon uit Planet 
Chenoa die op haar beurt weer uit 
de roemruchte Cosmopolitan familie 
stamt. Fanatic is lange tijd gebruikt als 
stiervader en heeft ook Filou RC geleverd 

als bewijs van zijn fokkracht. Ook bij 
zijn dochters laat hij zien dat hij over 
de nodige capaciteiten beschikt. Fanatic 
gaat het beste werken op koeien die 
groot en melktypisch zijn. 

Ransom heeft met Robust x Ramos x 
Shottle een iets afwijkende bloedvoering. 
De gehalten stier vererft niet al te 
grote koeien die heel goed in balans 
zijn met licht hellende kruizen. Met 105 
uiergezondheid, 106 vruchtbaarheid, 107 
geboorte gemak en 112 afkalfgemak 
vererft hij zeer probleemloze dochters. 

Caine is een jonge Supershot zoon uit 
een Mc Cutchen moeder. Hij vererft 
grote koeien met veel voorhand en 
inhoud. Geeft prima gehaltes en met een 
uiervererving van 111 en een totaalscore 
van eveneens 111 past deze stier prima 
in het exterieurblok. Bij roodbont vinden 

we twee roodfactor stieren die hun 
debuut maken.

Brekem Rf is voor de roodbont fokkers 
een stier met outcross bloed namelijk 
Bookem x Long-Langs Oman Oman. Op 
roodbont basis scoort deze Canadees 
ruim 1200 liter melk met een positief 
eiwitgehalte. Als laatste nieuwkomer 
vind u Filou Rf op de kaart. Zoon van 
de eerder genoemde Fanatic met een 
Elburn moeder. Deze stier is nog zonder 
melkgevende dochters maar het lijkt een 
prima allrouder te worden. 

Van diverse leveranciers heeft Tellus 
Tigra op de achterkant van de kaart 
weer een selectie gemaakt van de 
hoogste Genomic stieren. Niet van alle 
stieren hebben wij sperma op voorraad. 
Vraag uw contactpersoon naar de 
beschikbaarheid. 

Stierennieuws

Na de laatste indexdraai van 2016 is Tellus Tigra er weer in geslaagd een prima stierenkaart samen te stellen.  

Omdat Tellus Tigra kontakten heeft met verschillende leveranciers heeft u de keus uit heel veel topstieren wereldwijd.
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A2 melk is sinds kort een veelbesproken 
onderwerp in het nieuws binnen de 
melkveesector. Consumenten zijn 
continu bezig met het zoeken van 
nieuwe manieren om gezond te eten 
en A2 melk is een trend die hier bij 
aansluit. Terwijl A2 melk al enkele jaren 
een veelvoorkomend product is op de 
markt in Australië en Nieuw Zeeland, 
heeft het pas vorig jaar zijn entree 
gemaakt op de markt in Californië 
(Verenigde Staten) en wordt er in 
Europa nog nauwelijks iets mee gedaan. 
Voor veel mensen is A2 melk een nieuw 
concept, dus voordat u zich aansluit bij 
de A2 hype, zijn hier enkele antwoorden 
op vragen die u wellicht heeft. 

Wat is A2 melk?
A2 melk wordt enkel geproduceerd door 
koeien die twee kopieën van het A2 gen 
voor beta caseïne hebben. Om het verder 
toe te lichten, melk bestaat voor ongeveer 
87 procent uit water. De overgebleven 
13 procent is een combinatie van lactose, 
vet, eiwit en mineralen, die samen de 
vaste component van de melk vormen. 
Als we ons focussen op het eiwit in de 
melk, is het grootste bestandsdeel van het 
eiwit caseïne. Ongeveer 30 procent van 
het caseïne in de melk is beta caseïne. De 
twee meest voorkomende varianten van 
het beta caseïne gen zijn A1 en A2, dus 
elke koe zal of A1A1, A1A2 of A2A2 als 
genencombinatie voor beta caseïne hebben. 

Wat is het voordeel van A2 melk?
Onderzoekers denken dat A2 een meer 
natuurlijke variant van beta caseïne is en 
dat A1 het resultaat is van een natuurlijke 
genetische mutatie die heeft plaats 
gevonden toen vee voor het eerst werd 
gedomesticeerd. Dit in beschouwing 
nemende, zijn er verschillende onderzoeken 
gedaan om te kijken of mensen A2 melk 
anders verteren of hierop reageren dan 
reguliere melk. Sommige onderzoeken 
hebben uitgewezen dat mensen die alleen 
melk drinken van koeien die A2 melk 
produceren, minder vatbaar zijn voor 
een opgeblazen gevoel en een slechte 
spijsvertering – dit leidt tot de conclusie 
dat A2 melk een gezondere optie is dan 
reguliere melk. De wetenschappelijke 
werking achter het verschil in A1 versus 
A2 melk is ingewikkeld, maar onderzoek 
heeft aangetoond dat verteringsenzymen 
op verschillende manieren interactie 
aangaan met A1 en A2 beta caseïne 
eiwitten. Daardoor worden A1 en A2 melk 
verschillend verwerkt in het lichaam. 

Kun je fokken op A2 melk?
Ja, de enige manier om koeien te krijgen 
die A2 melk produceren, is in feite om hier 
op te fokken. De enige factor die bepaalt 
welke beta caseïne geproduceerd wordt in 
de melk, is het genenpakket van het dier. 
Zuivere A2 melk kan alleen geproduceerd 
worden door koeien die twee kopieën van 
het A2 gen in hun DNA bezitten. Elk dier 
krijgt één kopie van het gen van de stier 
en één kopie van het moederdier. Om dus 

een kans te hebben om een dier te fokken 
met A2A2 genen, zal je met een stier met 
minstens één kopie van A2 allel en met 
een moederdier met minstens één kopie 
van het A2 allel moeten fokken. Om met 
100 procent zekerheid te kunnen zeggen 
dat een dier A2 melk zal gaan produceren, 
wanneer ze afgekalfd heeft, moet je een 
stier met twee kopieën van het A2 gen en 
een moederdier met twee kopieën van het 
A2 gen gebruiken. 

Komt A2 melk ook voor bij het 
Holstein-ras?
Op dit moment is ongeveer 40 procent 
van de Holstein stieren die actief worden 
ingezet voor kunstmatige inseminatie, 
inclusief dieren gefokt in vooraanstaande 
fokkerijbedrijven, in het bezit van twee 
kopieën van het A2 gen. Zelfs 80 procent 
van de Holstein stieren heeft minstens één 
kopie van het A2 gen. 

Is A2 melk de oplossing voor mensen 
met lactose intolerantie?
A2 melk bevat dezelfde hoeveelheid lactose 
als reguliere melk. Patiënten met klinisch 
vastgestelde lactose intolerantie hebben 
met A2 melk dus niet de voordelen die 
lactose-vrije melk wel zal bieden. Omdat 
de meeste gevallen van lactose intolerantie 
zelf gediagnosticeerd zijn, denken enkele 
artsen dat de oorzaak van de slechte 
spijsvertering in werkelijkheid gelinkt is 
aan een A1 aversie in plaats van lactose 
intolerantie. In deze gevallen zal het 
drinken van A2 melk de bijwerkingen van 
het drinken van reguliere melk voorkomen. 

Zou u op het A2 gen moeten selecteren 
in uw fokprogramma?
Met deze nieuwe informatie lijkt het 
positief om alleen echte A2 melk te 
produceren. Of het gunstig is om strikt 
te selecteren op A2A2 genen in uw 
fokprogramma, zal bepaald worden of 
er een premie betaald wordt voor A2 
melk. Als er geen premie betaald wordt 
voor het produceren van A2 melk, zal 
een strikte selectie op A2A2 genen uw 
genetische progressie en daardoor uw 
toekomstige winstgevendheid limiteren. 
Houd in gedachten bij het vaststellen 
en fine-tunen van uw genetisch plan, 
dat u niet de maximale genetische 
potentie voor productie, gezondheid en 
exterieurkenmerken zal kunnen benutten, 
wanneer u alleen A2A2 stieren gebruikt. 
U zult extra kg melk, gezondheid en 
vruchtbaarheid mislopen door meer dan 
de helft van alle beschikbare stieren uit te 
sluiten als u zich beperkt tot stieren met 
enkel A2A2 genen. 

Ongeacht uw beslissing wat betreft 
selectie op A2 stieren, zorg ervoor dat 
het overeenkomt met het specifieke 
genetische plan op uw bedrijf zodat 
u uw winstgevendheid en genetische 
vooruitgang richting uw doelen kan 
maximaliseren. TellusTigra geeft voortaan 
aan op de stierenkaart welke stieren het 
A2A2 gen bezitten. 

Wat u zou moeten weten over A2 melk

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

TellusTigra bedankt 
haar klanten voor het 

vertrouwen

En hoopt op 
een vruchtbare 

samenwerking in 2017


