
Stierennieuws
MIURA startte in december 2020 op basis van de 
fokstier dochters hoger dan zijn genomics fok-
waarde en dat is vrij uniek. Vervolgens een stij-
ging in april en een forse stijging in deze augustus 
draai met 400kg melk en vrijwel dezelfde mega 
gehaltes. 

Dit geeft in Nederland 775 kgM, +0.30% V, + 
0.26% E, 62 kg V en 52 kg E, celgetal 107, vrucht-
baarheid 106, melksnelheid 102, karakter 105 en 
een geboortegemak in Italië van 106 wat vreemd 
genoeg in Nederland 100 wordt. 

Het meest belangrijk; Miura dochters zijn mid-
delgroot, zijn goed gebouwd, hebben een goede 
conditie, goede kruizen en beste droge, iets krom-
me benen. 

Er zijn internationaal weinig stieren die dit totaal 
pakket aan goede eigenschappen vererven.

MEDLEY blijft zich goed houden, hij krijgt ook 
meer Nederlandse dochters in zijn index, hij laat 
nog niet het zelfde profiel zien als in zijn Ameri-
kaanse index maar buigt al wel meer die kant op. 
In Amerika zien we iets meer breedte dan hoogte 
maat waar we dat in NL nog net andersom zien, 
hier zitten alleen nog maar 8 dochters in terwijl er 
in Amerika 708 dochters in zijn index zit.

SEVILLE  heeft ook meer dochters in NL en BE ge-
kregen, veel veehouders zijn zeer tevreden over 
de dochters die ze ervan melken. Degelijke koeien 
die zeker niet groot zijn maar wel lengte in het 
frame vertonen en super produceren en dit ook 
makkelijk aan kunnen.

Alle ogen waren natuurlijk weer gericht op NUBE-
RON. Hij daalde 1 puntje NVI door een verschui-
ving in zijn productiefokwaarde.

Nuberon vererft iets minder melk (+805 kg) maar 
verhoogde zijn gehaltenvererving nog verder naar 
+0,44% vet en +0,24% eiwit. 

Tevens steeg zijn levensduur met 20 dagen, steeg 
zijn dochtervruchtbaarheid naar 106 en totaal ex-
terieur naar 107. 

Voor bevruchting scoort hij in zijn laatste cijfers 
+6, en zijn geboortegemak weet hij te handhaven 
op 102. 

LV LADIN handhaafde zich netjes op 251 punten 
NVI en is met 1741 kg melk, -0,24% vet en -0,01% 
eiwit een echte productiestier met +108 kilogram-
men vet en eiwit en een Inet van 376.

Zijn secundaire kenmerken zijn met oa 104 doch-
tervruchtbaarheid en 105 klauwgezondheid pri-
ma verzorgd. Dit combineert hij met 103 totaal 
exterieur en een score van 102 voor beenwerk.

Ladin dochters zijn niet al te groot (105) en heb-
ben mooie breedtematen (103 voorhand en 105 
kruisbreedte) waarmee ze de productie goed aan-
kunnen. 

Ook vererft hij met 102 licht kromme benen en is 
hij met scores van 96 voor zowel ophangband als 
achterspeenplaatsing en 104 voor speenlengte 
zeer geschikt voor de robot.

Ook JALISTO liet zich weer van zijn beste kant zien 
en steeg wederom 3 punten naar 161 NVI op basis 
van 410 Nederlandse dochters (productie) en 117 
gekeurde dochters.

Zijn productie is met 361 kg melk, +0,24% vet en 
+0,25% eiwit prima en ook zijn scores voor doch-
tervruchtbaarheid (104) en klauwgezondheid 
(105) zijn uitstekend.

Evenals LV Ladin vererft Jalisto ook sterke doch-
ters met veel breedte (106 voorhand, en 109 kruis-
breedte) en inhoud (110).

Mede door een score achterspeenplaatsing van 
98 zijn ook de Jalisto dochters zeer geschikt voor 
robotmelkers.

SUMMERLAKE komt uit een uitmuntende familie: tot aan de overgrootmoeder is deze nog steeds in 
productie. Een unicum in de hedendaagse fokkerij. Dat kan natuurlijk alleen met prima gezondheids-
kenmerken en een uitstekende levensduur. Summerlake heeft deze draai de eerste 133 dochters in 
zijn index, en de index blijft heel stabiel. Ruim 1100 kilogram melk met dikke plussen voor vet en ei-
wit. Summerlake zijn dochters zijn gemiddeld van grootte en hebben prima benen (118 in Duitsland). 
Met 100 benen in Nederland zit daar dus een verschil van 6 punten. 

SUMMERLAKE
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TOPSTONE maakt een rally en wint 32 punten, en 
komt zo als oudere genomic stier boven de 300 
punten NVI. Zijn kalveren zijn breed en sterk en 
dat is een goed teken voor een melkstier. Inmid-
dels zijn zijn gehalten zo goed als vlak en is hij 
de vader van de nummer 1 NVI. Kortom Topstone 
kan alles!

ALTAFOREVER is een stier met een +941 melk met 
positieve gehalten wat resulteert in 100 kg V & E 
daarnaast een totaal exterieur van 108 met 111 
voor uiers en geschikt voor pinken.

ALTAANTONIO een stier meet 749 kg melk en po-
sitieve gehaltes, 0,37% V en 0,18% E geeft 110 kg 
V & E. Deze stier geeft probleemloze koeien die 
niet opvallen in de groep en robot geschikt zijn. 
Gesekst beschikbaar voor €34, !!!

siast over de prestaties van de Gloryday dochters 
die hem een INET van ruim 420€ geven. En dat met 
een verfrissende bloedlijn. 

CROWD uit de Koepon Regenia lijn en maar liefst 
580 inet is hij zeker bruikbaar. Met extreme ge-
halten en ruim 190 kilo vet en eiwit en een prima 
beenwerk produceert hij veel A2/A2 melk.

GIGABALL  Deze Gygabite zoon uit de Regancrest 
Durham Bliss familie is bijna foutloos. Met bijna 
1000 kilogram melk en dikke gehalten is het enige 
ontbrekende kenmerk de pinkenstier status. Ver-
der heeft Gigaball alles wat je in een stier zoekt.

Belgisch Blauw 
Het gebruik van mengsperma is inmiddels in toe-
nemend aantal landen gemeengoed geworden 
vanwege de betere bevruchting. Meerdere inter-
nationale onderzoeken tonen onafhankelijk van 
elkaar aan dat mengsperma beter bevrucht dan 
sperma van afzonderlijke stieren. Sinds 21 april 
2021 is de productie van mengsperma ook in Ne-
derland toegestaan. Vanaf heden is mengsperma 
belgisch blauw bij Tellus Tigra beschikbaar. KI Sa-
men en Vekis Genetics  zijn de leveranciers. 

De vruchtbaarheid wordt steeds belangrijker in 
de (vlees)veehouderij en rendementen staan on-
der druk. De kans op de eerste keer dracht moet 
omhoog op een bedrijf om het rendementsvoor-
deel te realiseren. Door het mengen van sperma 
ontstaat er een strijd tussen de spermacellen waar-
door de bevruchtingskans toeneemt met 4 tot 10 
procent. 

ALTAMANIC is een genomic stier met 460 voor le-
vensduur een prima exterieur cijfers met 111 voor 
uiers.

ALTACOSTANZO-RED is een stier die in Ned. is 
gefokt bij Koepon in Garnwerd met als vader Al-
taTop red en moeders vader MR Salvatore 2 veel 
internationaal gebruikte roodbonte stieren. Al-
taCostanzo-Red  vererft veel melk (1672 kg ) met 
103 kg V & E een levensduur van 641 en een prima 
exterieur. Een mooie aanvulling op roodbont ge-
bied.

Als melkstier hoort hij bij de besten! GLORYDAY 
klimt alweer een aantal punten NVI. Met ruim 
1800 kilogram melk houdt deze aAa 135 stier de 
gehalten nagenoeg vlak. De veehouders die ze 
twee (of drie) keer daags melken zijn erg enthou-
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Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

Onze mensen:
Klaas Poelman  06 - 2296 1404

Arjen Agricola  06 - 3007 7152

Jan Lammert Bakker  06 - 1021 9819

Wilfred de Jager  06 - 1926 8617

Jan Dijkstra 06 - 5393 0199

Opgavelijn 0516 - 49 21 46

Kantoor 0516 - 49 14 92
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Meer info?
Scan mij!

Bezoek onze
website:

www.ki-samen.nl
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TRIMIX FERTILE  De hoogste bevruchtingskans!


