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Stierennieuws

In deze vertellus natuurlijk een stukje stieren nieuws verder een artikel CCT en een artikel over de milkbar. Deze
artikelen zijn via Tellus Tigra te bestellen te leveren
Goede omrekening blijkt moeilijk
Door de basisaanpassing zijn met name de
cijfers voor beenwerk soms van mager niveau. We selecteren stieren die tot de top
behoren voor kenmerken die Nederlandse
veehouders belangrijk vinden; een gemiddeld ontwikkelde, productieve, vruchtbare
koe, met functioneel exterieur. Buitenlandse
stieren (met veelal een buitenlandse pedigree) hebben echter steeds meer last van de
omrekening door Interbull, zolang van deze
stieren zelf nog geen Nederlandse dochters
aan de melk zijn.
De nieuwe hoogste dochtergeteste stier Yuppi (Yoder x Robust) met +256 NVI. Dat brengt
hem direct op een 6e plaats van alle dochtergeteste stieren in Nederland. Met +478 Inet
is hij de hoogste stier voor Inet, en staat dus
bovenaan op deze stierenkaart
Nu met deze basisaanpassing zien we ruis
bij de jonge stieren en stieren met de eerste dochters in hun fokwaarden. Hierdoor
komen stieren die al langer Nederlandse
dochters hebben weer boven drijven. Nirvana is hier een goed voorbeeld van. De stier
blijft sterk op het gebied van melk en eiwit
gehalten. Op basis van zijn exterieur blijft hij
onveranderd en is hij nog steeds de stier die
balans in het frame fokt. Niet te groot, vaste
uiers en een goed beengebruik.
AltaRabo en AltaSpring blijven goed ondanks de basis aanpassing, AltaSpring is zelfs
40 punten NVI gestegen en AltaRabo 4 punten.
AltaCordial is een AltaSpring zoon waar we
goede geluiden van horen uit het veld.
Chief krijgt bij zijn inmiddels redelijk betrouwbare index 70 dochters erbij en dat
veroorzaakt bij Chief een lagere melkindex
dan alleen de basisaanpassing van 316 kilo.
Hij verliest ruim 50 NVI omdat er hier en daar
een punt is verloren op bijv. vruchtbaarheid
en klauwgezondheid. Zoals bekend is dit bij

de NVI index extreem gevoelig. Gelukkig zijn
er ook positieve berichten te melden. De
melksnelheid is van 95 gestegen naar 97 en
de bevruchting van +3 is dankzij het gebruik
als goede bevruchter gestegen naar +4. Kortom een stier met 112 totaal exterieur en 109
benen met een positieve conditie score blijft
een zeer bruikbare stier.
Zijn halfbroer Topmodel doet ook goede zaken, hij stijgt 15 punten NVI en is de ideale
stier voor de komende tijd. Hoge gehalten,
voldoende melk en een hele mooie onderbalk voor exterieur. Helaas is Topmodel geen
pinkenstier, wel is hij voorzien van een uitgebalanceerd frame, prima kruizen, iets krom
beenwerk en beste uiers.
Positieve gehalten en een flinke melkplas
zorgen voor hoge totale producties bij Gordion en Summerlake. Wat ze beide nog
interessanter maakt is dat ze lichte kalveren brengen. Gordion is qua exterieur wat
beter en Summerlake spant de kroon voor
vet en eiwit productie. Hij is de stier voor de
toekomst met 102 kilo vet, gemiddeld (100)
voor hoogtemaat en uitstekende secundaire
kenmerken voor gezondheid. Gordion heeft
met Gordon een onbekendere vader, hij corrigeert de kruisligging en scoort ook prima
voor uiergezondheid en vruchtbaarheid. De
komende periode is Gordion bij Tellus Tigra
in actie.
Het succes van Balthazar gaat onverminderd
door! In Melkveemagazine al genoemd als
de hoogste stier voor eiwit % in Nederland.
Zelfs dat cijfer heeft hij omhoog weten te
krikken, nu naar +0.44%! De gemiddelde Nederlandse dochters zullen dus het eiwit meer
dan 0,20% hoger hebben dan hun moeders.

De genomic stier Eagle bleef mooi op peil
en is nu met +307 NVI de gedeelde nr. 13 NVI
stier van Nederland.
De mooie productie index en allround exterieur, gunstige kruisligging en –breedte en
666 dgn levensduur maken de stier Mitch
compleet.
De stieren MVP en Wilder en AltaBarista
zijn helaas niet meer leverbaar. Er is nog een
kleine voorraad van deze stieren , als u nog
gebruik wilt maken van deze stieren graag
contact opnemen met uw vertegenwoordiger of met kantoor.
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Brekem toont zijn kunnen op vele bedrijven.
Al 2 jaar lang de nr 1 stier bij het importsegment.
De cijfers van Nuberon zijn ondanks de basisaanpassing die heeft plaatsgevonden mooi
op peil gebleven met +863 kgM, +0,38%V,
+0,22% eiwit.
Voor exterieur zijn de wijzigingen conform
de basisaanpassing, hetgeen resulteert in 106
totaal. Het bevruchtingscijfer van Nuberon is
+4,7. Daarnaast kan ik jullie melden dat er
voldoende sperma van Nuberon beschikbaar
is en hij op aanvraag gesekst beschikbaar is.

Nuberon

voor exterieur (106 Uier,107 Benen,108 Totaal) veranderde er weinig. Daarnaast staat
Andy-red op +3 voor bevruchting.

Andy-red maakt weer een mooie sprongetje
omhoog. Zijn productie bleef nagenoeg gelijk (nu +1295 kgM, +0.29%V,+0.07%E). Ook
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www.tellustigra.nl
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www.bflexoormerken.nl

Het kalf drinkt als bij de moeder.
De langzame melkstroom voorkomt kalverdiarree.
Het speeksel zorgt voor natuurlijke weerstand en betere vertering.

Uitgangspunten Milk Bar

Dag 14 tot afspenen.
• Zet het kalf in een groep van leeftijdsgenoten.
• Gebruik een groepsdrinkbak.
• De Milk Bar speen verhuist met het kalf mee.

Stap 3: De groeifase

Dag 3 tot dag 14.
• Vervang de biestspeen door een nieuwe
Milk Bar speen.
• Hang de speen op 60 cm hoogte.

Stap 2: De ontwikkelingsfase

Dag 1 tot dag 3.
• Het pas geboren kalf zo spoedig mogelijk biestmelk
geven met de gele Milk Bar biestspeen.
• Dit kan d.m.v. een speenfles of een speenemmer.

Stap 1: De trainingsfase

in 3 stappen

Kalveropfok met Milk Bar

