
Nieuwkomer Lucent is een Ransom-zoon 
uit Snowman x Planet uit de familie van 
Lila Z. Vader Ransom is alleen nog gesekst 
verkrijgbaar maar zijn zoon doet niks 
voor hem onder. Lucent is zeer allround 
met als sterke punten; productie, been-
werk en levensduur. Zijn fitnesskenmer-
ken zijn zeer goed.

Nu de vaarzen aan de melk komen 
laat hij een sterke stijging zien in zijn 
fokwaarden. Met name melk, gehaltes, 
benen en levensduur. Lucent is pinkenstier 
en zijn sperma is zowel conventioneel als 
gesekst beschikbaar.

Alta Trueshot is een veelbelovende jon-
ge zoon van stiervader Supershot en 
heeft als moeder McCutchen Loyality. 
AltaTrueshot is bekend bij Advantage 
deelnemers als concept plus stier. Dit 
predicaat krijgt een stier bij Alta als de 
bevruchting in de VS minimaal plus drie 
is. Tevens is deze stier zeer geschikt voor 
pinken (slechts 4, 5% geboorte proble-
men) en gesekst leverbaar. Een inet van 
322 en goede secundaire kenmerken ma-
ken het plaatje kompleet. Als derde nieu-
we stier hebben we Sodan Red geplaatst. 
Sodan Red is een Snow RF zoon uit de 
Massia’s, die goed scoort voor productie, 
exterieur en uiergezondheid. Sodan Red 
is een tijd lang stiervader geweest in zo-
wel Nederland als Duitsland, hierdoor zij 
de verwachtingen hoog gespannen wat 
betreft zijn dochters.

De veelgebruikte stier Balisto voegt weer 
ruim700 dochters toe aan zijn produk-
tiefokwaarde en leverde daarbij 18 euro 
inet in. De stier is inmiddels dood maar er 
is eerst nog voldoende sperma op voor-
raad tot de volgende draai in mei. Ook 
de stieren AltaCeasar en AltaSkycrest 
zijn nog enkele maanden beschikbaar. 
Bookemzoon Boss weet zich ook prima 
staande te houden in de top met uitste-
kende cijfers. Op basis van ruim 500 Ne-
derlandse dochters scoort hij al een be-
trouwbaarheid van 95 procent.

Nirvana behoort ook thuis in de top van 
betrouwbare stieren. Deze Mogul zoon 
heeft na deze draai 791 dochters in zijn 
fokwaarde voor produktie. En produce-
ren kunnen ze, de dochters van Nirvana 
geven makkelijk veel melk met goede ge-
halten. Sterke robuuste koeien met een 
prima uier en beste benen. Dezelfde be-
schrijving geld ook zeker voor AltaSpring 
welke 340 dochters extra aan de melk 
heeft gekregen. Hij stijgt met produktie 
en levensduur en nestelt zich stevig in 
de top tien. BrekemRF levert iets melk in 
maar pakt er een punt bij op de benen 
(105) ook plust hij in levensduur met 43 
dagen tot 692 dagen.

AltaRabo beleefd ook een prima draai en 
plust 57 punten NVI en staat daarmee in 
de top van dat klassement. Een stijging 
van inet (+90) en levensduurdagen (+108 
dgn) helpen hem daarbij.

AltaRabo heeft inmiddels meer dan 
drieduizend dochters aan de melk 
wereldwijd waarvan er 346 in Nederland. 
Deze stier vererft fraaie melktypische 
koeien met beste uiers en benen.

Met de decemberdraai werd in de Ver-
enigde Staten een nieuwe, meer uitge-
breide merkertest gebruikt om de gTPI 
genomic fokwaarden te berekenen. Deze 
aanpassing is een grote vooruitgang voor 
de veeverbetering. Om het gebruik van 
outcross bloedlijnen te ondersteunen 
wordt voortaan een te hoog inteeltper-
centage afgestraft.

Op de achterkant vind u weer een 
selectie van de beste genomics stieren 
van verschillende leveranciers. Ook 
voor andere rassen zoals onder 
andere Fleckvieh, Brown Swiss, Jersey, 
Montebiliarde en Zweeds roodbont bent 
u bij Tellus Tigra aan het juiste adres.

Daarnaast is er een ruime keus aan 
Belgisch witblauwe stieren. Toppers 
voor geboorte gemak en bevruchting 
zijn bijvoorbeeld Poetin en Barack. Een 
korte draagtijd en een normaal geboorte 
gewicht zorgen ervoor dat de geboortes 
zeer vlot verlopen. Verse koeien starten 
hierdoor beter op. De kalveren groeien 
snel in de eerste weken zodat ze een 
goede prijs opleveren.

Stierennieuws
Met de start van het nieuwe jaar komt Tellus Tigra weer met een nieuwe stierenkaart.  Na de indexdraai van december 
hebben wij de stierenlijst bijgewerkt en opnieuw gerangschikt. 

Dochtergroep Sodan Red  
tijdens de HHH show in Zwolle

Boss dochtergroep  
gepresenteerd door OHG in Duitsland

Dochter AltaRabo
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Kleur alle koeien met RODE tailpaint 
ongeveer 3 weken na het afkalven. 
Bekijk vervolgens de geverfde gebie-
den om te zien of de verf is wegge-
schuurd. Als het weggeschuurd is, is 
de cyclus van de koe begonnen.

Kleur alle koeien met GROENE tail-
paint vlak voordat het KI program-
ma begint. Hierdoor kunt u dagelijks 
zien welke koeien tochtig worden. 

Kleur de koeien onmiddellijk na in-
seminatie BLAUW. Hierdoor weet u 
of de koe gedekt is. Als de verf weg-
schuurt is de koe niet drachtig, en 
kan ze voor her-inseminatie worden 
aangeboden.

Kleur alle koeien met GELE tailpaint 
als bevestigd is dat ze drachtig zijn.

Gebruikersinstructie tailpaint

Tellus Tigra beschikt over een pro-
gramma wat zeer geschikt is om 
andere rassen binnen uw veestapel 
aan te paren. Ook kan het program-
ma prima draaien op een HF veest-
apel. Er zijn twee varianten nl het 
Harmony Globaal en het Harmony 
Detail programma.

Het programma is goed, snel, functioneel en zeer voordelig!

Heeft u interesse voor dit programma? 
Vraag Arjen Agricola, hij draait het programma al bij diverse veehouders. 
Telnr. 06-30077152 of mail a.agricola@tellustigra.nl

Paringsprogramma
Harmony Globaal en Harmony Detail bevatten:

 selectie op kg melk, %vet en %eiwit

 voorkomt inteelt tot 5 generaties

 meerdere rassen mogelijk

 correctie voor uier , benen en kruisligging

 exterieur of triple A

 ook voor drieweg kruising

 advies voor vleesstier ondereind veestapel 

 door paringsadviseur

 score gehele onderbalk (Harmony Detail)

Door nauwkeurig vast te stellen 
wanneer een koe tochtig is, wordt 
een hogere Inseminationrate en 
uiteindelijk een hogere Concepti-
onrate en pregnancy rate gereali-
seerd. Meer drachtige melkkoeien 
en jongvee. Het is van belang dat er 
consequent en dagelijks gehandeld 

wordt. Onderstaand staat een tail-
paint protocol beschreven. U kunt 
ook starten met alleen de dieren die 
21 dagen voor de vrijwillige wacht 
periode zitten, bijvoorbeeld 30 da-
gen in lactatie. Indien er vragen zijn 
overleg deze met uw reprospecialist.

Per 1 december 2018 heeft Tellus Ti-
gra de tarieven voor inseminatie i.v.m. 
stijgende kosten moeten verhogen. 
De voorrijkosten per bezoek gaan van 
€ 8,50 naar € 9,- en de kosten per in-
seminatie gaan van € 4,75 naar € 5,-.

Wilt u een passende berekening van 
de inseminatiekosten? Wij kunnen u 
een totaalprijs per aangeboden dier 
aanbieden. Daarnaast is het mogelijk 
om per maand een vast bedrag af te 

rekenen. Na een jaar zullen wij het 
totale bedrag verrekenen wanneer u 
meer of minder koeien heeft aange-
boden dan afgesproken is. Voor dit 
totaalpakket kunt u al vanaf € 17,00 
per dier bij ons terecht. Indien ook 
het te insemineren  sperma van Tellus 
Tigra gekocht wordt kunnen we een 
zeer voordelig  inseminatie tarief voor 
u berekenen. 
Graag kijken we samen met u naar de 
mogelijkheden.

Tochtigheidsdetectie d.m.v. tailpaint

Tariefsverhoging inseminatie

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

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


