
Tellus Tigra heeft meerdere leveranciers 
van genetica. Dit heeft als grote voordeel 
dat u een ruim aanbod heeft van de 
stieren welke bij uw fokdoel passen. 
Want ook voor de stierkeuze geldt: 
Dikke melk is interessant, maar het 
maximaliseren van afgeleverde kilo’s 
vet en eiwit per aanwezige koe per dag 
levert het hoogste rendement op. En dat 
lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn.

Tellus Tigra plaatst in de productie kolom 
de melkvererver AltaTopshot bovenaan. 
Deze Supershotzoon uit een Embassy 
moeder haalt met een winst van 45 pun-
ten NVI de tweede plek van de internati-
onale ranglijst.AltaTopshot geeft niet te 
grote, brede koeien met een prima con-
ditie. AltaTuscan heeft wereldwijd bijna 
zevenhonderd melkgevende dochters 
waarvan er zesentachtig in Nederland. 
Zijn dochters geven goed in Nederland 
met hoge gehalten. In de USA scoort hij 
+1.08 voor de benen .De omrekening 
naar Nederland is 98.Dit is echter geba-
seerd op zes gekeurde dochters op drie 
bedrijven. AltaSpring heeft een sprong 
gemaakt in de ranglijst. Zijn tweedekalfs 
dochters laten een stijging zien in melk-
productie en maken een solide indruk. 
Bonum had zijn eerste draai met dochters 
en debuteert zeer hoog. Bonum stamt 
via Epic x Garett x Bolton uit de volle zus 
van Shottle. Na zijn beste optreden in Ol-
denburg kan hij met nu 104 dochters ook 
overtuigen met veel melk, goede gehal-
ten en rondom prima exterieur. Zijn kal-
veren worden makkelijk geboren en zijn 
zeer vitaal (110). Ze groeien uit tot stabie-
le vaarzen met uiers die zeer geschikt zijn 
voor de robot (113 uier in NLD).

Indextopper en nieuwkomer na de vori-
ge draai Weh Idem (Morgan x Snowman) 
voegde 40 dochters aan zijn totaal toe. 
Zijn sterkste punt, de gehalte vererving, 
bleef met +0,46% vet en +0,22% eiwit op 
hetzelfde niveau als tijdens zijn debuut 
in april. Daarnaast scoort hij 106 voor 
totaal exterieur waarbij met name de 
mooie verhoudingen opvallen. Idem fokt 
gemiddeld grote koeien (102), die voor-
zien zijn van een goede voorhand (101) 
en voldoende inhoud (106).

Weh Idem (Morgan x Snowman)

 Pinkenstier

 Boerenkoeien met veel levensduur

 Geen Mogul-en Balisto bloed

 820 kg melk +0.46% vet, + 0,22% eiwit

Laurent P RF (Label x Snowman) is met 
zijn roodfactor en 50% hoornloosheid 
interessant voor zowel de roodbont- als 
de zwartbontfokker. Een Label P zoon 
met een prima productie (743 kg) ,hoge 
gehalten (+0,22 vet en +0.21 eiwit) en 
een allround exterieur. De eiwitstier Ba-
listo is dood en zijn sperma is op. Van 
zijn vele zonen is Jalisto (Balisto x Epic) 

een prima opvolger met 
een nagenoeg foutloze 
onderbalk en prima ge-
haltevererving is hij een 
goede allrounder en pri-
ma bevruchter (+3.4). Wil-
der (Stoic x Mogul) fokt 
niet te grote koeien met 

prima beenwerk (105) en geweldige uiers 
(115) die goed door de robot te melken 
zijn, ophangband (101) en achterspeen-
plaatsing (99). Popeye (Balisto x Numero 
Uno) is een 561 stier voor hoge gehalten 
en beste uiers (117).

Lijstaanvoerder van de Nederlandse NVI 
lijst AltaRabo (Mogul x Observer)maakt 
indruk mede door de ontwikkeling van 
zijn tweedekalfsdochters. Deze dieren 
geven makkelijk veel melk en hebben pri-
ma benen en uiers.Lendary (let it snow X 
Bookem) heeft nu 49 Nederlandse doch-
ters aan de melk waarvan er 24 zijn ge-
keurd. Het zijn robuuste vaarzen met veel 
breedte, een prima exterieur en een hoge 
melkgift (1507 kg). Jeirakie (Mc cutchen x 
Iota) geeft grote koeien (114) en is wel-
licht interessant voor de exterieurliefheb-
ber. Rubicon is nu ook conventioneel be-
schikbaar en daar mee breed inzetbaar. 
Deze stier handhaaft zich al geruime tijd 
in de top van de ranglijst en heeft in de 
VS al bijna 5000 dochters in zijn fokwaar-
de. Met een plus in de melk van 820 kg en 
+0.53 % vet met + 0.08 % eiwit met daar-
bij een totaalscore voor exterieur van 112 
is dit een interessante stier.

Bij roodbont staan ook een aantal nieuwe 
stieren op de kaart. Sakai Red (Sveen P x 
Aikman) komt uit een familie met hoge 
gehalten en prima exterieur en heeft 
als triple a code 561. Andy Red (Anreli x 
Bouw Rocky) is met een inet van 504 de 
hoogste rode stier van deze kaart. Deze 
stier met een prima exterieur zou bij de 
zwartbonten ook prima meedraaien.

Alexander (Maicon x Moonlight) is een 
allround roodbontstier die zich met zijn 
exterieurcijfers en beste gehalten na-
drukkelijk in de kijker speelt.

Nobel Red (Nova Star x WhattsApp) en 
DairyP (Debutant x Titanium) maken de 
roodbontlijst compleet.

Stierennieuws
Na een zomer met droogte en soms te hoge temperaturen waarbij de koeien last hadden van hittestress lijkt september 
toch wat natter en koevriendelijker te starten. Welke genetica gaat u de komende periode inzetten om er voor te zorgen 
dat u een veestapel krijgt zoals u die wilt?

Bonumdochters
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Een biestvervanger met slechts 1 ingrediënt: Biest! Alleen volledige biest bevat 
de unieke combinatie van essentiële eiwitten, biestvet en andere belangrijke 
factoren die het pasgeboren kalf direct na de geboorte nodig heeft.

 Volledige runderbiest – zonder toevoeging van melk-, wei- of eipoeder

 Vol biestvet – de belangrijkste energiebron voor een pasgeboren kalf

 Veilig en effectief – vrij van ziekteverwekkers en getest op veiligheid 

en werkzaamheid

 Gemakkelijk – 15 seconden mixen en ongeopend 3 jaar houdbaar

 GMP+ FSA geborgd
 

WAARSCHUWING: Mogelijke interferentie 
met IBR / BVD diergezondheidsprogramma’s 
– niet gebruiken in IBR / BVD-vrije veehoude-
rijen. Na het voeren van dit product kunnen 
kalveren enkele maanden positief testen op 
antistoftesten voor IBR en BVD. Herhalingstes-
ten zullen afnemende titers en / of een nega-
tief resultaat geven bij de leeftijd van 1 jaar.

AANBIEDING: gratis refractometer 
bij aankoop van 1 doos cct
Met een refractometer meet u 
gemakkelijk de kwaliteit van uw biest!

Heeft u vragen of wilt u een bestelling 
plaatsen? Neem dan contact op met 
onze medewerkers 

Calf’s Choice Total® 100 Tariefswijziging
Tellus Tigra is genoodzaakt het voorrij- en 
handelings tarief beide met een euro te verhogen. 
Door de fosfaatwetgeving is de veestapel nogal 
ingekrompen en dat merken wij ook.

Tellus Tigra heeft maatregelen getroffen door 
het afgelopen jaar afscheid te nemen van twee 
medewerkers. Om u van dezelfde service te blijven 
voorzien nu en in de toekomst kunnen wij niet 
verder krimpen in personeel. Daarom vragen we 
uw begrip voor deze verhoging. Veehouders met 
een totaalafspraak blijven tot het einde van dat 
contract hetzelfde maandbedrag betalen.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in een contractprijs 
dan vertellen we u daar graag meer over. Indien u 
bijvoorbeeld meer sperma via ons laat insemineren 
is er een voordeliger tarief voor u te berekenen.

Bereik sneller uw fokdoel 
door maximale genetische 
vooruitgang

Tellus Tigra vertegenwoordigt het Alta Advantage programma in 
zijn werkgebied. In samenwerking met de paringsadviseurs Johan 
Mulder,Jorrit Veneklaas-Slots en Auke Landman wordt zorggedragen 
voor een perfecte uitvoering van het programma.

Algemene indexen passen niet altijd bij uw eigen fokdoel. Het Alta Advantage 
programma biedt u een genetisch plan specifiek voor de situatie op uw bedrijf. 
Hiermee creëert u uw eigen selectie index welke is gericht op kenmerken die 
voor u belangrijk zijn. Daarbij krijgt u als eerste toegang tot de hoogste genomic 
stieren voor een aantrekkelijke prijs. Op deze manier bent u verzekerd van 
maximale genetische vooruitgang om uw fokdoel sneller te bereiken. Samen 
met uw vertrouwde  adviseurs zorgen wij voor een vloeiende implementatie 
van uw genetische plan. We evalueren uw resultaten om er zeker van te zijn 
dat de genetische vooruitgang gaat in de richting van uw keuze.

Wereldwijd zijn er al ruim duizend Advantage Partnerbedrijven, die gebruik 
maken van de voordelen van Advantage. Als deelnemer wordt u op de hoogte 
gehouden over evenementen zoals de Advantage Showcase, Advantage Tours 
en Advantage dagen. Blijf voorop in de melkveehouderij door deel te nemen 
aan Alta Advantage, een unieke ervaring voor progressieve melkveehouders 
wereldwijd!

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

Onze mensen:

Klaas Poelman  06 - 2296 1404

Arjen Agricola  06 - 3007 7152

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


