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Stierennieuws
LV LADIN (Commander x Bookem) heeft nu een
Nederlandse index op basis van 51 Nederlandse
dochters. Ladin bevestigt zijn status als productietopper en komt tot 1651 kg melk met -0,21% vet
en +0,01% eiwit tot een totaal van 225 NVI. Zijn 16
in Nederland gekeurde dochters zorgen er tevens
voor dat zijn totaal exterieur stijgt naar 104 met
een score van 102 voor benen.
Bij de genomicstieren was al onze aandacht natuurlijk weer gevestigd op NUBERON. Ondanks
een lichte daling in NVI houdt hij zijn uitzonderlijke productiefokwaarde torenhoog.Zijn productie
van 804 kg melk met +0,42% vet en +0,23% eiwit
blijft tot de verbeelding spreken. Dit weet hij te
combineren met goed exterieur (106). Zijn geboortegemak is een puntje gedaald naar 101, maar dit
is hoogstwaarschijnlijk een afrondingsverschil. Nuberon is onderweg volop als pinkenstier gebruikt
en we hebben geen enkele opmerking vernomen
dat hij deze status niet zou rechtvaardigen. Er zijn
inmiddels duidenden nakomelingen geboren van
Nuberon, ook uit pinken, dus de praktijk wijst uit
dat hij deze status volgens ons wel degelijk verdient.Het bevruchtingscijfer van Nuberon is met
een puntje gedaald de afgelopen periode en staat
momenteel op +5.
Nieuw op onze kaart wordt de jonge stier REWOOD MAN (Yearwood x Lighthouse x Accurate) met 316 punten NVI. Rewood Man is een productietopper met 1311 kg melk, +0,29% vet en
+0,27% eiwit, hetgeen resulteert in een Inet van
maar liefst 497. Daarnaast voegt hij 545 dagen levensduur toe. Zijn exterieur is solide met 105 totaal
en 102 voor de benen. Hij vererft dochters met een
gemiddelde hoogtemaat (103) en toch voldoende
breedtematen (101 voorhand) en inhoud (103). Tevens scoort hij goed voor de gezondheidskenmerken waaronder dochtervruchtbaarheid (105) en
klauwgezondheid (103) Rewood Man heeft nog
geen aAa code, maar vererft wel het A2A2.
SASSAFRAS (SpectrexRubicon) heeft deze indexdraai wel genoeg dochters gekregen om zich
fokstier te mogen noemen. Een fokstier die heel
interessant is voor de Nederlandse veehouder.
De pinkenstier heeft een mooie melkplas van
goed 600 liter en produceert die met hele dikke gehalten. Dit doet hij met een exterieur wat
zich vooral kenmerkt als niet te grote koeien met
goede capaciteit. Op NVI basis scoort hij maar
100 punten voor de benen, terwijl we in Amerika bijna één punt voor benen zien. Op basis van
wat we onderweg gezien hebben, verwachten
we dat het Amerikaanse cijfer voor benen (omgerekend 104) een betere weergave is dan de
100 die we in Nederland zien. Daarbij is hij een
zeer goede bevruchter.

De stier SEVILLE (Supershot x Montross) die niet
nieuw is maar in populariteit wint. Deze is hier al
vroeg ingezet en elke indexdraai komen er steeds
meer Nederlandse dochters bij. Inmiddels zijn er
28 Nederlandse dochters gekeurd en zien we zijn
NVI fokwaarde langzaam richting zijn Amerikaanse fokwaarden bewegen. Een mooie melkplas met
goede gehalten en secundaire kenmerken die heel
goed zijn op alle fronten. In zijn exterieurfokwaarden zien we spenen die langer zijn. Daarnaast
heeft hij een interessante aAa-code van 456.
Met een mooie melkplas en goede gehalten laat
ORTHILD een goede NVI fokwaarde zien. Wat
bijzonder is voor een import genomicstier is dat
Orthild boven de 100 punten voor benen scoort.
De pinkenstier scoort zelfs 102 punten voor benen.
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ALTAANTONIO is na genoeg gelijk gebleven, een
goede melk vererving een goede plus voor Vet en
Eiwit totaal van 114 kg V en E een goede stier voor
bedrijven die probleemloze koeien wil.ALTAFOREVER is iets gestegen deze draai in NVI
Dit is mooie pinkenstier met 104 voor afkalven.
1035 Kg melk met positieve gehalten.
ALTAZAREK is ook een jonge AltaTopshot met
veel melk en 147kg V+E en 109 voor uiers.
ALTASWAG is ook een goede toevoeging voor
deze kaart deze stier heeft een + 2 voor bevruchting
ALTALIAISON een stier met 778 kg melk en positieve gehaltes en een levensduur van +421
TAZ houdt zijn prima productie vererving op peil
nu er meer dochters in productie komen. Bovendien is hij geschikt voor pinken en door zijn wat
langere speenvererving uitermate geschikte voor
dieren met wat kortere spenen. Tevens is hij ook
geschikt als pinkenstier.
RUBICON heeft bijna 15.000 dochters in productie
en zijn vererving blijft op een apart hoog niveau.
Plus in de melk, plus in de gehaltes, lange levensduur, en in het algemeen voor Nederlandse dieren
ideale exterieurvererving; niet te groot, krachtpatsers met sterke benen, en prima uiers.
MIURA was niet de topper op basis van genomics
maar blijkt vanaf de eerste fokwaarde gebaseerd
op dochters in melk zichzelf steeds te overtreffen. Niet alleen heeft Miura zich het afgelopen
jaar steeds in productie verbeterd met een ideale
melksnelheid 102, celgetal 106 en een dochtervruchtbaarheid van 109 is deze benenspecialist
één van de meest complete stieren wereldwijd.

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl
De gemiddelde hoogtemaat en de correcte bouw
komen overeen met de parameters voor hoge
aanhoudingscijfers. Persistente laatrijpheid en gezondheid blijken bepalend.
GIGABALL komt uit Regancrest Durham Bliss.
Deze draai blijft Gigaball weer keurig op niveau
en met zijn uitstekende gezondheidskenmerken
en een foutloze onderbalk is hij de beste paringsadviesstier Verder blijft hij keurig op peil.
In Nederland blijft SUMMERLAKE nagenoeg gelijk en neemt de eerste plaats in op de interbull
lijst. Summerlake is pinkenstier, heeft hoge gehalten en komt uit een duurzame koefamilie. De
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder zijn
nog steeds aanwezig op het fokbedrijf Riethil in
Hekelingen. Zijn dochters zijn erg functioneel, 115
voor benen in Duitsland en erg compact met uitstekende gezondheidskenmerken.

MITCH (Kerrigan x Balisto) heeft een stapje terug
moeten doen in zijn fokwaarden. Hoewel zijn
mooie productie-index van +1297kgM / +0.39%V
/ +0.10%E mooi op peil bleef leverde hij zo’n 140
dgn Levensduur in. Al met al heeft hij voor Levensduur nog altijd een hele mooie +597 dgn. Qua
exterieur veranderde er weinig al boekte hij wel
een punt winst voor Voorhand en Conditiescore.
Daarbij +2 voor bevruchting.

Met EQ hebben we een stier in ons pakket die
hoge fokwaarden (+2896gTPI) combineert met
aAa 516. We hebben de laatste weken al gemerkt
dat er veel vraag naar hem is en zijn beschikbaarheid wordt steeds beter. EQ vererft positieve gehalten en Fitnesskenmerken met een mooi exterieurprofiel waarbij zijn vast en hoog aangehechte
uiers ook zeer geschikt zijn voor de melkrobot.

TIESTO (Discjockey x Hotline) laat een kleine plus
zien waardoor hij op +320 gNVI uitkomt. Dankzij
ruim 2000 kgM en positieve gehalten is zijn INET
maar liefst +549! Voor Uier komt hij op 112 en Totaal Exterieur 107.

Ook outcross-stier FALKO (AltoRobert x Achiever) levert iets melk in maar stijgt voor gehalten
(+885kgM / +0.37%V / +0.23%E). Zijn exterieur
(104 Uier / 101 Benen / 104 Totaal) blijft nagenoeg gelijk. Opvallend blijft de verhouding tussen
Hoogtemaat (102) en Voorhand (103).

MONTBELIARDES
HERON (Redon x Natif-JB) blijft op de 2e plaats
staan in de lijst met dochtergeteste Montbeliardes. Wel is hij de nr. 1 als we kijken naar stieren
met een 100% Montbeliardebloedvoering. Hij
heeft nu +85 NVI. In zijn fokwaarden vallen met
name Levensduur (+560 dgn), Uiergezondheid
(108) en Klauwgezondheid (102) op. Heron is
A2A2 en heeft aAa 465.

ZEKON (Superhero x Yoder), een stier die het eiwit-% verbeterd ( +0.11%) endaarbij goede cijfers
laten zien voor celgetal en vruchtbaarheid. ZEKON
vererft mooie balansrijke frames.

LOVOO (Renegade x Fabulous) debuteert met een
mooie +295 gNVI. Hij komt dankzij +1734kgM met
+0.23%V en -0.01%E uit op bijna 500 INET. Bij hem
zien we rondom goede fitness-kenmerken en een
nagenoeg foutloze onderbalk waarin de breedte
in voorhand en kruis opvallen.

De Speckle Park stier is TOP bevruchter EDWARD
(+5). De praktijk laat zien dat hij echt wat kan qua
bevruchting en geboortegemak. Op Belgisch Blauwe basis scoort hij nu maar liefst 149 geboortegemak. De kalveren worden vlot geboren en geven
een meerprijs t.o.v. bijvoorbeeld Black Angus.

ANDY-RED (Anreli x Rocky) stijgt licht en komt op
+250 gNVI. Voor productie zienwe deze draai een
stijging in melk (+1325 kgM / +0.30%V / +0 .08%E).
Voor zijn exterieur index levert hij één puntje in
voor Uier en Totaal Exterieur (106 Uier / 105 Benen
/ 106Totaal) en zien we o.a. 105 voor Speenlengte.
Andy-Red is met +4 een top bevruchter en ook gesekst vlot beschikbaar!

LYON (Ubalm x Valfin) is met +73 NVI nu de nr. 3
dochtergeteste Montbeliarde van NL (en nr. 2 met
100% Montbeliarde-bloedvoering). Bij hem zien
we een stijgt wederom voor Melk (nu +569kgM)
en heeft goede cijfers voor Vruchtbaarheid (107)
en Levensduur (+243 dgn).

MENGBELGEN
De eerste resultaten van mengbelgen zijn naar
verwachting! En dat is zeer goed nieuws! Volgens
onze eigen berekening komt de bevruchting rond
de +7 uit.

GEEF UW KOEIEN DE BESTE START NA AFKALVEN
Door de warme zomer van 2020 zijn er
nu veel koeien in de droogstand en
aan het afkalven toe. Deze groep
heeft het nu de temperaturen weer
oplopen , weer zwaar. Hierdoor is
de kans op (subklinische) melkziekte
veel groter. Om de calcium behoefte
op peil te houden adviseren wij
RumiLife® CAL24™.

RumiLife® CAL24™ is een dieet mineraalvoeder voor
vermindering van het risico op melkziekte bij melkkoeien.
2 redenen om RumiLife® CAL24™ te gebruiken bij uw verse koeien
Bespaart tijd en arbeid met slechts één behandeling
• CAL24 bestaat uit 2 bolussen, die tegelijkertijd toegediend kunnen worden en
is het enige bolusproduct dat met één behandeling volstaat.
Zorgt voor een snelle én langdurige calcium opname
• Calciumchloride werkt direct door onmiddellijke opname in de pens.
• Calmin zorgt voor een langdurige calciumafgifte.
• Vitamine D en magnesium spelen een vitale rol bij de calciumopname en -regulering
in het bloed.
Een behandeling van twee bolussen houdt het calciumgehalte 24 uur lang op peil.
Dit betekent dat verse koeien niet nog een keer behandeld hoeven te worden.
Koepon veebedrijf zeer tevreden
Vanaf de introductie van CAL24 in
Nederland gebruikt men op het Koepon veebedrijf dit product naar volle
tevredenheid. Beide CAL24 bolussen
worden in één handeling toegediend
met de CAL24 dubbele bolusschieter.
Tijdens onderzoek is gebleken dat
dieren die direct na afkalven CAL24
toegediend krijgen per dag 1 uur
langer vreten tijdens de eerste
7 dagen. Dat is zo’n 25% meer!
Heeft u vragen over CAL24?
Voor meer informatie kunt u het
contactformulier invullen.

