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Stierennieuws
Nieuws over fokwaarden
Begin december is er weer indexdraai geweest, wat weer een verandering mee bracht
in de fokwaarden. De genomic stieren die
niet in Europa getest zijn krijgen geen NVI
getal meer. Ze zullen de rest van de informatie nog wel hebben alleen het totaal NVI
getal zal niet meer gepresenteerd worden.
De reden hierachter is dat het stamboek niet
goed genoeg kunnen inschatten wat de stieren gaan doen op NVI basis. Iets wat al jaren
gaande is natuurlijk. We zien veel stieren op
NVI basis een hele andere genomic waarden
hebben dan de uiteindelijke fokwaarden. De
TPI index geeft een veel betere indicatie wat
een stier gaat doen.
Medley is een productie stier die niet alleen
zijn hoge kg vet en eiwit haalt uit de liters die
hij produceert maar ook van de bij behoorde
gehalten. Hij blinkt uit in de gezondheidskenmerken. Een fokstier met een levensduur
van 5.9 is extreem hoog, hij staat hiermee
dan ook in de top 3 van de hoogste PL stieren
in de top 100 TPI. Dit doet hij met een ruim
positieve DPR van +0.9 en een celgetal van
2.84. In zijn onderbalk zien we een uitgebalanceerd frame. We willen meer breedte maten dan hoogte maat, dit doet deze stier. Hij
maakt dieren niet groter, een opmerking die
we elke dag te horen krijgen. Koeien hoeven
niet groter maar wel breder. Dat doet deze
stier zeker! Er zit voldoende melktype in en
heeft een ligt hellend kruis.
Een andere stier die het goed heeft gedaan
is Spectre, de stier die gefokt is op het DeSu bedrijf en kan hiermee in het rij komen
te staan met de andere De-Su successen. De
stier maakt een stijging in zijn TPI van meer
dan 30 punten. Nu met meer dan 2500 dochters in zijn productie en meer dan 500 dieren
gekeurd kunnen we met zekerheid zeggen
dat deze stier geslaagd is als fokstier. Spectre bekend om zijn extreem hoge vetgehalten
met melk, deze combinatie zorgt voor 171 kg
vet en eiwit op Amerikaanse basis, wat één
van de hoogste kilogrammen stier is in de top
100 TPI.
BLOWTORCH We hebben erg veel vertrouwen in deze stabiele fokstier. De cijfers overtuigen, en de geluiden uit de praktijk zijn,
zo mogelijk, nog enthousiaster. Krachtige
koeien, met hoge producties, maar bovenal
zeer gezond. De BLOWTORCH-dochters hebben alles in zich om hoge levensproducties te
realiseren.
Nadat Preston doorgekomen is als fokstier
steeg hij respectievelijk +8, +23 en +26 NVI!
We zien dat zijn fokwaarde steeds beter tot
zijn recht komt. Met name in de onderbalk
maakt hij nu echt het verschil! Ze zijn zeer

persistent (107)en worden opvallend makkelijk drachtig! (Non-Return 107) We verwachten dat Preston elke draai stukje bij beetje
zal stijgen; gewoon omdat het harde en
laatrijpe koeien zijn die blijven lopen! Moeder Vekis Pansy AB-87 is inmiddels begonnen
aan haar 7e lijst en heeft in totaal 69230 kg
M met 4.37% vet en 3.56 % eiwit geproduceerd. De 12 jarige grootmoeder RR Polly AB87 heeft 100.00 kg Melk geproduceerd en is
nu 3 wkn vers en geeft nu ruim 75 kg M per
dag!
Gloryday blijft met zijn dochters zorgen
voor een sterk frame, veel inhoud en heel
veel melk. Met een iets bredere speenplaatsing is Gloryday uitermate geschikt voor
de robotsystemen. Zijn dochters houden de
hoge productie prima vol en zijn ook zeer
persistent, Gloryday heeft als aAa code 135
en geeft A2/A2 melk. Kortom veel eigenschappen die uitnodigen hem eens goed te
bekijken.
Chief is begonnen met de herstelwerkzaamheden, zijn index steeg met maar liefst 44
NVI en dat was te verwachten. Met positieve
gehalten, 109 benen en 110 totaal exterieur,
kunnen de meeste veehouders die Chief
dochters melken kunnen zich beter vinden in
zijn huidige index van 186 NVI.

hem erg compleet. Mitch is met +4 een top
bevruchter!
FALKO (AltoRobert x Achiever) is een nieuwe stier in ons pakket en is eigenlijk niet op
een fout in zijn fokwaarden te betrappen.
Voor zowel productie (+981kgM / +0.30%V
/+0.18%E), exterieur (104 Uier / 102 Benen /
105 Totaal) als gezondheidskenmerken laat
hij geen steken vallen. Opvallend is bij hem
de verhouding tussen Hoogtemaat (102) en
Voorhand (103).

Het hele Tellus Tigra team wil u, jullie
bedanken voor het gestelde vertrouwen in
ons en onze werkzaamheden. Het was een
bijzonder jaar wat iedereen bij zal blijven.

Voor 2021 wensen wij u,
jullie alle goeds en vooral
gezondheid

Rioaveso heeft zijn oude niveau weer te
pakken en staat nog steeds keurig op de
tweede plek in de NVI ranking voor genomics. Met geweldige productie cijfers, functioneel exterieur en gezondheidskenmerken
om je vingers bij af te likken komt zijn totaal
index uit op 373 NVI.

Onze mensen:
Klaas Poelman

06 - 2296 1404

Arjen Agricola

06 - 3007 7152

SIMAX is weer iets gestegen en is nu met
+345 gNVI de nr. 8 zwartbonte genomics stier
van Nederland en de nr. 3 voor Levensduur
(+782 dgn). Zijn productie index komt uit op
+1501kgM / +0.19%V / +0.01%E. Dat betekent vooral een verbetering voor gehalten.

Jan Lammert Bakker

06 - 1021 9819

Aan Wytze Hoekstra

06 - 5335 7438

Wilfred de Jager

06 - 1926 8617

Jan Dijkstra

06 - 5393 0199

RAVE laat wederom een stijging zien en
houdt zich mooi staande in de top van gNVI
lijst met +338gNVI. Hij vererft dikke melk
(+760kgM / +0.48%V / +0.16%E) met een
mooi allround exterieur. Rave scoort daarnaast erg sterk voor de diverse fitness-kenmerken: Celgetal (114), Vruchtbaarheid (110)
en Geboortegemak (107). Rave heeft aAa
426.

Opgavelijn

0516 - 49 21 46

Kantoor

0516 - 49 14 92

MITCH klimt ook en is met +323 gNVI één
van de allerhoogste stieren uit zijn geboortejaar (2016). Zijn productie index (+1491kgM /
+0.35%V / +0.10) laat een stijging zien voor
zowel melk als gehalten! Het allround exterieur met 108 Uier, 100 Beenwerk, gunstige
kruisligging en -breedte, 105 Totaal Exterieur
en nu ruim 736 dagen Levensduur maken

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl
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behandeld hoeven te worden. CAL24 is het enige bolusproduct dat met

HELPT GEZONDHEIDSPROBLEMEN TIJDENS DE LACTATIE VOORKOMEN

RumiLife® CAL24™ voedingssupplement is een uniek samengesteld
calciumproduct om een goed calciumgehalte bij melkvee te bevorderen.

calciumopname en -regulering in het bloed.

Calmin zorgt voor een langdurige calciumafgifte.

RumiLife® CAL24™ bestaat uit twee bolussen, die tegelijkertijd toege-
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ZORGT VOOR EEN SNELLE
ÉN LANGDURIGE
CALCIUM OPNAME

2 redenen om RumiLife® CAL24™ te gebruiken bij uw verse koeien

VOOR VERMINDERING VAN HET RISICO
OP MELKZIEKTE (KLINISCH-SUBKLINISCH)

met RumiLife® CAL24™ bolus

GEEF UW KOEIEN
DE BESTE START
NA AFKALVEN

MEER WETEN?
Vraag uw accountmanager of neem contact op met:
Alta Genetics | Zijlsterweg 4 | 9892 PK Feerwerd
T 0594 620 940 (NL)
T 0475 790 130 (BE)
E info@altagenetics.nl
www.altagenetics.com

KIJK OP DE VERPAKKING VAN RUMILIFE® CAL24™ VOOR MEER INFORMATIE

VERVANGT RUMILIFE® CAL24™ HET CALCIUM INFUUS?
Nee, RumiLife® CAL24™ vervangt niet het calcium infuus. Wanneer een koe klinische melkziekte heeft, moet zij nog
steeds een calcium infuus toegediend krijgen. Het RumiLife® CAL24™ voedingssupplement kan toegediend worden
na het calcium infuus om het bloedcalciumgehalte op peil te houden.

KAN IK OOK ÉÉN BOLUS GEVEN AAN VERSE KOEIEN, IN PLAATS VAN TWEE?
Wanneer u slechts één bolus toedient aan een verse koe zal het calciumgehalte niet het juiste niveau bereiken en minder lang op peil
blijven. De volledige dosis van twee bolussen houdt het calciumgehalte 24 uur lang op peil.

WAT IS DE GEADVISEERDE DOSERING?
Dien twee bolussen (één verpakking) direct na elkaar toe na het afkalven of bij andere gevallen van een laag calcium gehalte.

WANNEER MOET IK RUMILIFE® CAL24™ TOEDIENEN?
Gebruik het product gedurende de eerste tekenen van afkalven tot twee dagen na afkalven. RumiLife® CAL24™ kan tevens als aanvulling na een
calcium infuus worden gebruikt; dien het product toe 2 tot 3 uur na geven van het infuus. Het RumiLife® CAL24™ voedingssupplement wordt
ook aanbevolen in gevallen van een laag calcium gehalte bij bijvoorbeeld hoog productieve koeien, later in de lactatie.

WAAROM BEVAT HET VOEDINGSSUPPLEMENT RUMILIFE® CAL24™ VITAMINE D EN MAGNESIUM?
Vitamine D staat al lange tijd bekend om de rol die het speelt bij de calciumopname. Magnesium speelt een vitale rol in de bijschildklier van de
koe en draagt bij aan de natuurlijke regulering van het calciumgehalte in het bloed.

WAT IS ER ZO UNIEK AAN CALMIN?
Calmin, ook wel maerl genoemd, is een goed beschikbare en absorbeerbare vorm van calcium wat afkomstig is van kalkhoudende zeealgen.
Calmin blijkt, door zijn uniek structuur, beter opneembaar te zijn dan andere vormen van aanvullend calcium en zorgt voor een langdurige
werking.

WELKE SOORTEN CALCIUM ZITTEN IN HET PRODUCT?
Er zitten drie soorten Calcium in het RumiLife® CAL24™ voedingssupplement. De eerste soort is calciumchloride. Deze snelwerkende calciumsoort
wordt onmiddelijk opgenomen. Daarnaast zit er calciumcarbonaat in wat werkt met een gemiddelde snelheid. Ook zit er calmin in het product,
wat zorgt voor een langdurige afgifte van calcium in het systeem van de koe.

HOE VOORKOMT RUMILIFE® CAL24™ MELKZIEKTE EN ZORGT HET VOOR EEN BETERE WEERSTAND?
Melkziekte ontstaat door een te laag calciumgehalte en kent twee varianten: klinische en subklinische (niet zichtbare). Klinische melkziekte
treedt op rondom afkalven en heeft als belangrijkste symptomen koude oren, lage voeropname en niet kunnen opstaan. De incidentie van
klinische melkziekte ligt op 5%. Subklinische melkziekte blijkt voor te komen bij meer dan 70% van de koeien. Deze koeien hebben geen
symptomen, maar ervaren wel problemen van een te laag calcium in het bloed. Een koe met subklinische melkziekte heeft geen optimale
melkproductie en een lage weerstand waardoor ze vatbaar is voor uierontsteking, lebmaagverplaatsing en slepende melkziekte. Bovendien
wordt de baarmoeder minder goed schoon, wat leidt tot vruchtbaarheidsproblemen. RumiLife® CAL24™ optimaliseert de melkproductie door
een goed calcium- en magnesiumgehalte bij melkvee te bevorderen. In plaats van een korte calciumboost zorgt RumiLife® CAL24™ voor een
langdurige werking.

WAAROM IS EEN JUIST CALCIUMGEHALTE IN HET BLOED ZO BELANGRIJK?
Bij afkalven heeft een koe veel calcium nodig voor de opstart van de melkproductie. Het calcium wordt uit het bloed gehaald. Deze voorraad
moet vervolgens weer aangevuld worden met calcium uit de botten en dat duurt een tijdje. In deze tussentijd heeft de koe dus een acuut
calcium tekort. Calcium is van groot belang bij o.a. een goede werking van de spieren en zenuwen (denk ook aan baarmoeder, hart).

WAT U MOET WETEN OVER RumiLife® CAL24™

