U I T G AV E M E I - 2 0 2 1
Verder zien we een aparte aAa code van 165 en
bevrucht deze pinkenstier ook nog steeds met een
plus 6 een uitstekende bevruchter!
NIRVANA is een oude bekende, inmiddels lopen
er meer dan 2000 dochters in Nederland en België. Dieren blijven het heel goed doen onderweg.
Degelijke dieren die hun productie makkelijk aan
kunnen.
Gen RAVE (Rio x Finder) laat een verbetering in zijn gehalten zien en vererft dikke
melk (+752kgM / +0.52%V / +0.21%E) met een
mooi allround exterieur. RAVE scoort daarnaast erg sterk voor de diverse fitness-kenmerken: Celgetal (114), Vruchtbaarheid (110) en
Geboortegemak (104). RAVE heeft aAa 426.

Stierennieuws
NUBERON (Superhero x Silver) kende een stabiele draai en handhaafde zich met 245 NVI op een
hoog niveau. Hij daalde weliswaar iets in levensduurdagen, maar voegde ruim 100 kilogram melk
aan zijn melkplas toe. Ook verhoogde zijn eiwitvererving, waardoor zijn productieindex nu uitkomt
op +935 kg melk +0,39% vet en +0,23% eiwit.
Verder bleef zijn fokwaarde vrijwel ongewijzigd
en blijft hij met 102 geboortegemak zeer geschikt
voor pinken. Zijn bevruchtingscijfer is inmiddels
gestegen tot +6,6.
De grootste stijger bij de fokstieren is echter JALISTO (Balisto x Epic). JALISTO kreeg er ten opzichte
van december 65 dochters bij in zijn index, waardoor hij maar liefst 52 punten NVI steeg, naar een
totaal van 158 punten. Naast een verruiming van
de melkplas geeft hij met +337 kg melk, +0,24%
vet en +0,25% eiwit ook nog eens hogere gehalten, waardoor hij ruim meer kilogrammen vet +
eiwit vererft. JALISTO verbeterde ook zijn scores
voor dochtervruchtbaarheid (104) en klauwgezondheid (104).Dochters van JALISTO zijn onopvallende producentes, die enkel opvallen door
hun uitmuntende producties.
LV LADIN (Commander x Bookem) Een lichte daling van 5 punten wordt verklaard door een lichte
daling van zijn gehaltenvererving. In zijn index zit
inmiddels informatie van bijna 500 (veelal buitenlandse) dochters en deze laten zijn levensduur met
30 dagen stijgen en tevens stijgt zijn exterieur met
1 punt naar 104 totaal met 102 voor de benen. Zijn
hoge NVI komt mede door de goede secundaire
kenmerken, waaronder 105 klauwgezondheid,
104 dochtervruchtbaarheid en 106 persistentie.

Jameson Inken

In Nederland zijn inmiddels 31 dochters aan de
melk en veehouders zijn zeer te spreken over zijn
sterke dochters die de hoge producties gemakkelijk aankunnen.
ADORABLE stijgt. Een mooie plus in de melk (+
1130) en 2 punten exterieur erbij (nu 113). Met nu
511 levensdagen bewijst ADORABLE ook dat hij
dochters geeft die lang blijven lopen. De veelzijdige, Mogul-bloed-vrije ADORABLE heeft een meer
dan indrukwekkende fokwaarde. ADORABLE: +6
bevruchting!
Dochters van GYMNAST hebben een hoge melkdrang, getuige de 2138 kg melk vererving. Dit
resulteert in veel kilogrammen vet en eiwit. Voor
veehouders die zoeken naar koeien met veel
melkdrang en met een wat andere afstamming is
GYMNAST een mooie stier. Via Doorsopen voert
GYMNAST een scheut Doorman-bloed. Bijna 200
dochters brengen hem nu op een hoge betrouwbaarheid in Nederland.
De pinkenstier SEVILLE fokt meer gehalten maar
doet dit ook met een mooie melkplas. Verder zien
we hele goede gezondheidskenmerken met een
106 vruchtbaarheid, 105 klauwgezondheid en 505
dagen levensduur. De stier fokt kleinere dieren
met meer breedte als hoogte maten. In het uier
beeld vallen vooral zijn lange spenen en zijn achterspeenplaating in het oog. Iets waar steeds meer
veehouders naar opzoek zijn.
Een andere stier die het goed blijft doen is SPECTRE, de stier maakt weer een stapje in zijn TPI en
komt met 2793 punten op plek 13 uit. De stier
blijft een extreem veel kg vet en eiwit vererven.

Hoewel inmiddels de eerste dochters van NH SUNVIEW MITCH (Kerrigan x Balisto) aan de melk zijn
staat hij nog tussen de ‘jonge’ stieren omdat ze
nog te kort in lactatie zijn. Hij klimt naar +331
gNVI en is nog altijd één van de allerhoogste stieren uit zijn geboortejaar (2016). Zijn productie
index (+1384kgM / +0.40%V / +0.12%E) laat een
stijging zien voor gehalten. Het allround exterieur
met 109 Uier, 100 Beenwerk, gunstige kruisligging
en -breedte, 106 Totaal Exterieur en nu +837 dagen Levensduur maken hem erg compleet. Mitch
is met +2 een goede bevruchter!
SJK HARRY (Nacash x Blowtorch) is nieuw en laat
een mooie allround productie index zien (+1437 /
+0.20%V / +0.13%E) in combinatie met 110 Celgetal en 105 Vruchtbaarheid. HARRY is vanwege zijn
108 Beenstand zij een mooie correctie-stier voor
koeien met te recht beenwerk.
WKM KELVIN (Keith x Superhero) is een waar eiwit-kanon met maar liefst +0.34%E (!) en daarbij
ook nog bijna 800kgM en +0.54%V! Hij verbetert
daarnaast de Uiergezondheid en Vruchtbaarheid
(beide 105) en komt met o.a. 109 Uier op 106 Totaal Exterieur.
Hul-Stein FALKO (AltoRobert x Achiever) boekt
een mooie winst voor productie (+1012kgM /
+0.36%V / +0.23%E). Zijn exterieur (104 Uier / 102
Benen / 105 Totaal) blijft onveranderd maar met
zijn score van 103 voor Geboortegemak kunnen
we hem nu zelfs als pinkenstier bestempelen. Opvallend is bij hem de verhouding tussen Hoogtemaat (102) en Voorhand (103).
Koepon RELAX-RED (Rubels-Red x Salvatore)
heeft nu ook NVI cijfers en die zijn erg goed. Wat
te denken van ruim 1750kgM, 110 Celgetal en 103
Vruchtbaarheid? Ook hier zien we hele goede
cijfers voor exterieur met 114 Uier en 110 Totaal
exterieur met brede kruizen (108) en langere spenen (106).
Bentehoek ANDY-RED (Anreli x Rocky) blijft
mooi op peil. Voor productie zien we deze draai
een stijging in gehalten (+1200 kgM / +0.30%V /
+0.07%E). Voor exterieur levert hij één puntje in

voor Uier, Benen en Totaal Exterieur (106 Uier /
105 Benen / 106 Totaal) en zien we o.a. 105 voor
Speenlengte. Andy-Red is met +4 een top bevruchter en ook gesekst vlot beschikbaar!

lend zijn ook de gezondheidseigenschappen zoals
levensduur, dochtervruchtbaarheid en celgetal.
AltaMANIC kan worden gebruikt als pinkenstier,
is robotgeschikt en CONCEPT PLUS.

NOBEL-RED: Laat weer een stijging in Melk zien.
Voor de rest bleef hij nagenoeg gelijk wat betekend dat hij nog steeds 108 Totaal Exterieur scoort
en 109 voor zowel Vruchtbaarheid al Celgetal. ET.
Hij is met 103 Geboortegemak geschikt voor het
gebruik op pinken en heeft een mooi combinatie
van 102 Hoogtemaat en 103 Voorhand.

ALtaCORDIAL heeft inmiddels veel dochters aan
de melk en met een plus op productie, vet én eiwit
een stier die zeker ingezet kan worden. De dochters zijn sterke, brede koeien met hellende kruizen
en prima benen en klauwen. ALtaCORDIAL vererft
zeer correcte brede, ondiepe uiers die van achter
hoog zijn. Deze allround stier is tevens een goede
bevruchter (CONCEPT PLUS), robotgeschikt, zorgt
voor een lager celgetal en heeft een plus op levensproductie.

De stier BOUW CHIEF heeft de weg omhoog weer
gevonden en heeft de 200 NVI grens alweer doorbroken. Met uitstekende gezondheidskenmerken
en topexterieur laat BOUW CHIEF zich opnieuw
van de goede kant zien.
JAMESON (283 dochters) doet het uitstekend met
zijn Duitse dochters, hij vererft geweldige uiers en
prima beenwerk. Daarbij blinken zijn dochters uit
in eiwit percentage en dat maakt JAMESON als
pinkenstier heel interessant.
GLORYDAY, zijn dochters hebben prima frames
en geven makkelijk veel melk. Met +36 NVI heeft
GLORYDAY hele goede zaken gedaan en is een
prima bruikbare melkstier voor iedereen die op
zoek is naar wat anders.
Dochters van AltaFOREVER zijn robuuste koeien,
breed in de voorhand, met hellende kruizen, sterke benen en een ondiep uier. AltaFOREVER combineert een flinke melkplas met positieve gehalten
en laag celgetal. Hij fokt koeien om lang mee te
gaan en die een goed karakter hebben. AltaFOREVER is zeer geschikt als pinkenstier.
AltaMANIC levert zeer functionele dochters. Het
zijn sterke dieren met veel inhoud en hellende
kruizen. Ze scoren goed op beenwerk en beengebruik en de uiers zijn zeer correct. AltaMANIC
geeft een plus in productie én gehalten. Opval-

SIG LINE PHILIP blijft een zeer goed bevruchter.
Hij scoort 1% lichtere geboorten dan Nicky op
basis van Ierse kalveren. Aankomende maanden
verwachten we de eerste kalveren hiervan in Nederland.

Klaas Poelman

06 - 2296 1404

Arjen Agricola

06 - 3007 7152

AltaANTONIO biedt een plus op alle exterieurkenmerken inclusief benen en klauwen en vererft uitstekende uiers. Qua productie heeft deze stier flink
wat te bieden, namelijk een aanzienlijke melkgift
gecombineerd met hoge gehalten vet en eiwit.
Dochters van AltaANTONIO gaan lang mee, hebben
een laag celgetal en zijn geschikt voor robots. Deze
stier is CONCEPT PLUS en geschikt als pinkenstier.

Jan Lammert Bakker

06 - 1021 9819

Aan Wytze Hoekstra

06 - 5335 7438

Wilfred de Jager

06 - 1926 8617

Jan Dijkstra

06 - 5393 0199

Opgavelijn

0516 - 49 21 46

SPECLE PARK

Kantoor

0516 - 49 14 92

Inmiddels worden er volop kalveren geboren
van top bevruchter EDWARD. Afgelopen draai
verdubbelde EDWARD het aantal kalveren in de
index voor geboortegemak. Veehouders roemen
EDWARD om zijn goede bevruchting, mooie aftekeningen en de goede conditie van de kalveren.
EDWARD wordt veel gebruikt om “probleem”
koeien drachtig te maken. EDWARD scoort voor
geboortegemak 95 op zwartbont basis en 151 op
Belgische blauwe basis.
BLACK ANGUS
NICKY verkort zijn draagtijd met 1 punt. Kalveren
van NICKY worden vlot geboren. NICKY wordt ook
veel op pinken gebruikt. Hier en daar kan NICKY
daar een zwaarder kalf geven.

ACTIE:
€16

€16

AltaFOREVER

Bandares x Commander x Mayfield
uit de PEAK-stallen

KI-code: 780590 | TPI: 2721 | aAa: 351

Super bevruchter ***
Hoge gehalten en veel melk

Nvi cijfers

Scoort goed op levensduur

PRODUCTIE
1075 kg Melk
+0,27 % V
+0,14 % E
123 kg V&E

758 lbs Melk
+0,15% V
+0,08% E
120 lbs V&E

EXTERIEUR
105 Tot. Ext.
106 Uier
102 Benen

+1.45 Tot. Ext. (PTAT)
+1.08 Uier (UDC)
+1.02 Beenwerk

A2A2
Kappa-Caseïne BB

www.tellustigra.nl
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AltaANTONIO

Gesekst beschikbaar

Bezoek onze website:
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Robotgeschikt

Onze mensen:

Am.fokwaarden

Silver x Freddie x Obrian
uit de PEAK-stallen

KI-code: 769796 | TPI: 2495 | aAa: 234

Allrounder
Prima gehalten en veel melk

Nvi cijfers

Am.fokwaarden

Exterieurtopper

PRODUCTIE
1053 kg Melk
+0,21 % V
+0,04 % E
106 kg V&E

585 lbs Melk
+0,12% V
+0,04% E
88 lbs V&E

EXTERIEUR
108 Tot. Ext.
111 Uier
100 Benen

+1.28 Tot. Ext. (PTAT)
+1.64 Uier (UDC)
+0.55 Beenwerk

Hellende kruizen
Beste uiers
Kappa-Caseïne BB
Pinkenstier

