
Met inmiddels ruim driehonderd Nederlandse dochters aan 
de melk doet DE-SU Balisto van zich spreken. Na de stijging 
van de aprildraai weet deze Bookemzoon wederom te stijgen 
voor kg melk (+30 ) en kg vet en eiwit (+14). Evenals Bookem 
hebben ook veel van zijn zonen last van een onder gemiddelde 
melkbaarheid,Balisto scoort daarentegen gemiddeld op dit 
onderdeel (100). 

Swissbec Brekem RF heeft inmiddels 153 Nederlandse dochters in 
zijn produktiefokwaarde en hij passeert de driehonderd punten 
grens voor NVI (309). Door een stijging van inet (+87) komt deze 
roodfactor bookemzoon hoger op de kaart te staan. 

Nieuw en gelijk lijstaanvoerder is Josuper (Supersire x 
Beacon). Deze Supersirezoon heeft inmiddels de 3000 kg melk 
overschreden. Wat opvalt aan de onderbalkcijfers is dat deze 
stier geen grote koeien fokt (105),voldoende voorhand geeft 
(105)en conditie vast houd (102),daarnaast hebben zijn dochters 
hoge achteruiers (109). Josuper is zeer geschikt om te paren met 
dubbeldoelrassen om deze een boost in de productie te geven. 

AltaBGood (Robust x Massey) heeft 560 melkgevende dochters 
die goed produceren in de VS, zijn interbull cijfers zijn prima. Met 
name zijn levensduur (717 dgn) en uiervererving (110) zijn heel 
best. Alta BGood is een goede bevruchter en gesekst leverbaar. 

Rubicon (Mogul x Robust) is inmiddels ook conventioneel 
leverbaar en verdiend mede door zijn prima cijfers een plekje 
op deze kaart. Rubicon geeft sterke dochters, gemiddeld qua 
hoogte met prima uiers en benen. 

Special Force (G-Force x Planet) kreeg op basis van 31 dochters 
een Nederlandse fokwaarde en met een extreme duurzaamheid 

en productie nestelt Special Force zich gelijk in de Nederlandse 
top 10 voor dochtergeteste stieren. Hij combineert ruim 1800 
kilo melk met 51 kilogram eiwit, foutloos exterieur en prima 
secundaire kenmerken. De G-force zoon uit de Esmeralda familie 
deed ook in Duitsland prima zaken, met 1500 extra dochters ging 
hij 3 punten RZG omhoog. 

AltaBurner (Supersire x Dorcy)heeft nog geen dochters aan de 
melk maar wordt extra onder de aandacht gebracht door hem op 
de voorkant van de kaart te zetten. Deze stier is met +6 een super 
bevruchter, heeft prima allround cijfers, is geschikt voor pinken 
en staat tegen een gereduceerd tarief op deze kaart. 

“Most Valuable Player” of kortgezegd de stier MVP (Mogul x 
Planet) is een nieuweling op deze kaart. MVP is een gehaltestier 
met de ideale verhouding tussen ontwikkeling,kracht en 
inhoud,zijn triple a code is 345. 

Silver (Mogul x Snowman)is met 117 uier en 113 totaal exterieur 
een interessante stier voor de keurings liefhebber. Tevens 
produceren zijn dochters prima. 

Bij de roodbonte stieren doet de Duitse stier Fageno (Fidji x 
Ruacana) goede zaken deze draai. Met inmiddels 67 Nederlandse 
dochters in zijn fokwaarde weet hij 30 punten NVI te stijgen. 
Deze zeer complete allrounder is voor zowel zwart- als roodbont 
fokkers outcross te noemen. 

Zijn zoon Francis (Fageno x Destry)heeft veel gelijkenissen met 
zijn vader, echter Francis vererft minder maar wel dikkere melk. 

Tellus Tigra heeft op de achterkant weer een selectie gemaakt 
van genomicstieren. Wij hebben niet alle stieren op voorraad dus 
reservering is gewenst. 

Stierennieuws
Tellus Tigra heeft na de augustusdraai weer een selectie gemaakt van de beste genetica wereldwijd,  

hier volgen de hoogtepunten.

De Vrendt Janine 49 Red P (dochter BrekemRF) 
Eig: Mts. Lutke-Willink, Geesteren 
305 dagen voorspeld: 8797 kgM  4,31 %V  3,69 %E  116 LW

Nederlandse Silver dochter van Plataan Holsteins  
ingeschreven met 87 punten en 89 punten uier.
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Actie stieren uitgelicht

De komende stierenkaart periode zijn de volgende stieren  

extra aantrekkelijk geprijsd:

AltaBurner (Supersire x Dorcy)  van € 24 voor € 18.

 Allrouder 236 INET en 276 NVI.

 +6 bevruchting.

 Uitstekende gezondheidskenmerken.

 Pinkenstier en gesekst.

 Hoge levensduur (933 dgn).

AltaCeasar (Planet x Shottle)  van € 15 voor €12.

 Betrouwbaarheid (94%, 1019 Ned.dochters).

 Niet te groot (105).

 Veel voorhand (109).

 Goede bevruchter.

 Prima robotuiers.

AltaSkycrest (Caliber x Mac)  van € 18 voor € 15.

 Tevreden veehouders over eerste vaarzen.

 Productie met een spiertje.

 Sterke koeien.

 Ligboxenstalframes.

 Goede bevruchter.

 Pinken- en robot stier, gesekst leverbaar.

Per 1 september kan Tellus Tigra ook  gesekst 
sperma leveren onder de naam SEXCEL
SEXCEL is gesekst sperma, geproduceerd met een volledig nieuwe techniek. In de techniek die ABS heeft ontwikkeld, 

worden de mannelijke cellen onklaar gemaakt en de vrouwelijke cellen blijven tijdens het hele proces ongemoeid. 

De kwaliteit van het sperma is beter omdat het volledige proces een stuk “sperma-vriendelijker” is, dan de 

gangbare methode(n). De bevruchtingsresultaten zijn dan ook beter dan bij gangbaar gesekst sperma. SEXCEL is 

over de hele wereld uitgebreid getest en de kalveren zijn geboren, de resultaten zijn zeer goed. Van de stieren 

Balisto,MVP,Josuper,Silver en Spectre op deze kaart is gesekst sperma van Sexcel beschikbaar.

Bij Tellus Tigra heeft u een royaal en voordelig  aanbod van gesekst sperma. Bij aankoop van ieder rietje gesekst 

sperma ontvangt u een gratis rietje van de Belgische blauwe stieren Lapsus of Cian.

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.nlCoopon Skycrest SHAE

Verandering TPI 
berekening
Bij het bestuderen van de nieuwe Amerikaanse 
indexen is het goed om te weten dat de TPI-
formule een update heeft gehad. In onze ogen is 
dit een welkome ontwikkeling, waarbij de index 
dichter bij de praktijk komt te staan. 
  
Een belangrijke ontwikkeling is, dat hoogtemaat 
(indirect) meegenomen wordt in de TPI 
berekening. In de indexen van uier en benen in 
Amerika, wordt hoogtemaat vanaf nu negatief 
ingewogen. 
  
Daarnaast wordt ook Feed Efficiency zwaarder in 
de TPI berekening genomen, dit is een berekende 
index uit productie index en lichaamsgewicht. 


