
De nieuwe lijstaanvoerder is Tabasco. Deze 
Jacey zoon van CRI weet ondanks zijn 
enorme productie- aanleg (2413 kg) een 
positieve dochtervruchtbaarheid (109) te 
vererven. Met inmiddels 630 dochters in 
zijn productiefokwaarde stijgt hij tien kg 
eiwit naar 76 kg. Tabasco geeft dochters 
met sterke frames met behoud van conditie. 
De stier is ook gesekst te verkrijgen 
en daarmee ook geschikt voor pinken. 
Balisto voegt 761 Nederlandse dochters 
toe aan zijn productiefokwaarde, hij plust 
in melk (+81kg) en behoud zijn hoge 
eiwitpercentage (+0,33%) . 

Halfbroer Boss verbeterde zijn melksnelheid 
met maar liefst zes punten naar 97. Hiermee 
wordt Boss een prima te gebruiken stier met 
beste benen (108) een goede productie en 
hoge gehaltevererving. 

Ook prima gehaltes vererft Balthazar. Deze 
Balistozoon uit Epic Juliana debuteert met 
900 kg melk en plus 0,26% eiwit en is prima 
geschikt voor de melkrobot. 

Nirvana heeft er 314 Nederlandse dochters 
bij en weet zijn hoge productie met 
behoud van eiwit prima vast te houden. 

Nirvana geeft veel balans in zijn dochters, 
is pinkenstier (7,5% in USA) en een prima 
bevruchter. Barista is nieuw op deze kaart, 
is pinkenstier en prettig geprijsd. 

Starhawk is met zijn triple a code 516 
een goede aanvulling op deze kaart. 
Zijn 65 Nederlandse overwegend zwarte 
dochters geven veel melk en hebben sterke 
uitgebalanceerde frames. 

De eerste 119 Nederlandse dochters van 
Seagull-Bay MVP doen het ook prima. Met 
een stijging van inet (+68) en NVI (+20) 
zal deze Mogul zoon en pinkenstier met 
triple a code 345 zeker veel gebruikt gaan 
worden. Game is een jonge Galaxyzoon 
uit een Stol Joc moeder. Deze pinkenstier 
geeft wat kleinere en compactere koeien 
wat bij sommige paringen zeer wenselijk is. 
Daarnaast is zijn productie (1039kg) en eiwit 
(+0. 08%) goed op niveau. Repairman maakt 
een prima start. Zijn ruim driehonderd 
dochters geven goed melk (937kg) met 
vlakke gehalten. Met zijn triple a code 
van 546 geeft Repairman wat rondere 
nakomelingen wat prima past op hoge en 
smalle koeien. Ook een stier welke uitblinkt 
in degelijkheid en kracht is de Canadees 
Santana. Zijn triple a code is 354 en hij 
komt uit dezelfde bloedlijn als MVP. Zijn 
ruim 200 Canadese dochters vertonen veel 
balans met een gemiddelde hoogtemaat en 
bovengemiddelde breedtematen. 

Berico is een stier met de triple a code 615 
wat ook te zien is aan zijn compacte dochters 
met een extra spiertje. De eerste dochters 
van AltaZ28 worden naar volle tevredenheid 
gemolken. Ook deze stier geeft met de code 
516 veel balans in zijn nakomelingen. 

De jonge stier AltaJango is een prima all-
rounder met goede gezondheidskenmer-
ken. 

Faun steeg deze draai met 272 Duitse 
dochters mooi in productie en heeft daarbij 
positieve gehalten. Hoewel zijn dochters 
iets kleiner zijn, hebben ze brede hellende 
kruizen, beste benen, goede uiers en 
functioneren ze geweldig met een goede 
conditie, gezondheid en vruchtbaarheid. 
Met Fanatic x Mascol x Dolch x Trailor x 
Tristan x Jeff heeft hij een frisse afstamming 
en met aAa code 543612 kan hij grote 
scherpe koeien corrigeren. 

Voor de liefhebber van exterieur is er Re-
flector. Fraaie dochters met super uiers waar 
veel melk uit komt. IHG Caine is terug op de 
kaart en wordt nu geleverd door Jetstream. 
Deze supershot zoon was veel gevraagd 
maar een tijdje niet leverbaar. 
Het aantal roodbontstieren is iets ingekort 
mede omdat er niet veel vraag naar is. Ook is 
er niet veel aanvulling op dit moment. 
Op de achterkant heeft Tellus Tigra weer ge-
nomicsstieren geselecteerd. U dient bij be-
langstelling de meeste stieren te reserveren. 
Vraag uw contactpersoon gerust om advies.

Ook presenteren we voor het eerst jersey 
stieren. Hier komt meer vraag naar en we 
zien onderweg prima resultaten. 

Stierennieuws
Na al het warme weer is er weer tijd voor een nieuwe stierenkaart. Het zien van tochtigheden en het daarna drachtig 
maken van de veestapel was de afgelopen tijd soms een hele opgave.Tellus Tigra heeft na de indexdraai van augustus 
weer een nieuwe stierenlijst samen gesteld. De beste stieren wereldwijd passend bij uw fokdoel kan Tellus Tigra u 
leveren.
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Op het volledig geautomatiseerde melk-
veebedrijf De Telegraaf in Rottum (Fr) valt 
een fraai koppel gezonde koeien te be-
wonderen. Verantwoordelijk hiervoor zijn 
Homme en Yvonne Dijkstra, die samen 
met ouders Egbert en Gerry Dijkstra in 
maatschap zijn. De 245 dieren staan over 
4 groepen verdeeld in een nieuwe 0+6+2 
rijige ligboxenstal, gebouwd in 2013. Van 
oudsher is de familie Dijkstra vooruitstre-
vend wat betreft automatisering. De 4 
melkrobots, het automatisch voersysteem, 
de mestrobot en een drinkautomaat zor-
gen ervoor dat de familie een groot deel 
van het werk in eigen beheer kan uitvoe-
ren. 32 uur per week worden zij geholpen 
door een Wajong medewerker, die vooral 
zorgt voor schone strohokken en boxen 
(diepstrooisel) en de kuilen openmaakt.

Voeding
Bij de Telegraaf wordt doelgericht ge-
werkt. Protocollen zorgen ervoor dat ie-
dereen zijn werk efficiënt kan doen en 
daardoor de doelen zo snel mogelijk be-
reikt kunnen worden. De focus ligt bij dit 
bedrijf op voeding. Samen met broer Ber-
tus en zwager Jan-Willem Boonstra, die 
op dezelfde locatie loonbedrijf Boonstra 
& Dijkstra runnen, streeft Homme naar 
optimale ruwvoeropbrengsten. Naast een 
juiste conservering noemt hij ook het be-
waken van de kwaliteit van het grasland. 
Indien nodig wordt dit vernieuwd. Het Tri-
oliet automatische voersysteem zorgt dat 
iedere groep altijd voldoende en vers voer 
heeft volgens eigen rantsoen. Goed voe-
ren start bij de Dijkstra’s bij de allerjongste 
dieren. Binnen 2 uur na geboorte krijgen 
de kalveren 4 liter biest en worden vervol-
gens 3 maal daags gevoerd. Men streeft 
ernaar het transitierantsoen steeds verder 
te optimaliseren, zodat de kalveren vitaal 
worden geboren, de biest juist van kwali-
teit en hoeveelheid is en de koeien vervol-
gens probleemloos opstarten.

Advantage, een duidelijk verschil
Sinds maart 2014 is melkveebedrijf De 
Telegraaf deelnemer aan het Advantage 
programma en naar volle tevredenheid. 
Er is veel vooruitgang geboekt door het 
gebruik van de jonge Alta stieren. “Als 
je kijkt hoe de vaarzen het doen ten op-

zichte van de oudere koeien, dan zie je 
een duidelijk verschil” aldus Homme. Jor-
rit Veneklaas Slots adviseert de stieren, 
waarbij ingezet wordt op een hoge pro-
ductie met behoud van gehalten. Tevens 
wordt in het genetisch plan ook gezond-
heid meegenomen, vooral wat betreft 
vruchtbaarheid en celgetal. Ook wordt 
vrij veel nadruk gelegd op het exterieur, 
waarbij de focus ligt op de breedtemaat 
van de koeien en zijaanzicht benen (niet 
te recht). Achterspeenplaatsing, speen-
lengte en achteruierhoogte hebben extra 
aandacht in verband met robotmelken. 
Momenteel worden vaarzen gemolken 
van o.a. AltaOAK, AltaRABO, AltaROBLE, 
AltaBETTMAN en AltaHUGH. Deze Alta 
stieren worden geleverd door account-
manager Sake de Jong van Tellus Tigra, 
het bedrijf dat in deze regio de Alta pro-
ducten vermarkt. Door te werken met 
het kengetal Pregnancy Rate hebben de 
Dijkstra’s een actueel inzicht in de vrucht-
baarheid van hun veestapel. Vooral de 
vaarzen doen het op dit gebied goed. Bij 
deze groep ligt de PregRate momenteel 
op 30%. Nadat de tocht is gedetecteerd 
door de stappentellers van Fullwood, 
zorgt Yvonne ervoor dat de dieren geïn-
semineerd worden na een VWP van 50 
dagen bij de oudere koeien en 60 dagen 
bij de vaarzen. Die laatste groep heeft 
een iets langere productieperiode, aange-
zien ze anders vanwege de hoge melkgift 
lastig droog te zetten zijn. De tweeweke-
lijkse drachtcontroles worden om en om 
gedaan door vruchtbaarheidsspecialist 
Jan Dijkstra (Tellus Tigra) en de dierenarts. 
Dieren die te lang open blijven worden 
sinds kort ondersteund door middel van 
een Ov-synch programma.

Optimalisatie
Dankzij het management van de familie 
Dijkstra komt de genetica prima tot zijn 
recht en resulteert in een rollend jaar-
gemiddelde van 11.400 kg melk. In de 
toekomst zal de familie Dijkstra door de 
puntjes op de i te zetten, hun melkvee-
bedrijf verder optimaliseren en hopen zij 
samen met hun kinderen Luca (7) en Lynn 
(4) te kunnen blijven genieten van wat zij 
graag doen: omgaan met de dieren op 
hun prachtige bedrijf.

Melkveebedrijf De Telegraaf, familie Dijkstra

Eigenaren: Homme en Yvonne Dijkstra, in maatschap met ouders
Medewerkers: 1 vaste medewerker
Aantal koeien: 245 koeien, 100 stuks jongvee
Melkproductie: 11.400 kg melk | 4.20% vet | 3.46% eiwit
Melkstal: 4 Fullwood Merlin robots
Grond: 129 ha
Gewassen: 100 ha gras, 23 ha mais, 6 ha veldbonen
PregRate: 23% / Tussenkalftijd: 401
Genetisch plan: 40% Productie / 25% Gezondheid / 35% Exterieur
Beweiding: deelweidegang (oud-melkte koeien)
Soort stal: ligboxenstal met 315 boxen
Jongvee opfok: in eigen beheer

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

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


