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Stierennieuws
AltaAtuve RF is een welkome aanvulling in deze
tijd met historisch hoge melkprijzen Een stier die
perfect aansluit op de marktomstandigheden en
extreem goed bevrucht.
AltaLiaison, AltaSwag en AltaTopshot zijn alle 3
gestegen AltaAntonio en AltaForever zijn licht gezakt, maar de geluiden uit het veld en van veehouders zijn zeer positief! Op Amerikaanse basis zijn
AltaAntonio en AltaForever echter wel gestegen.
Pinkenstier ANDY-RED is met de eerste 66 Nederlandse dochters in zijn index nu de nr. 3 beschikbare
dochtergeteste roodbonte NVI-stier. In Duitsland
zelf is hij de nr. 3 dochtergeteste roodbonte stier.
Hij stijgt hier met maar liefst 41 punten naar +277
gNVI. Winst boekt hij met name voor productie, Benen en & Vruchtbaarheid. Andy-Red is met +4 een
top bevruchter en ook gesekst vlot beschikbaar!
RAMMSTEIN-RED hield zijn niveau mooi vast.
Hij vererft veel melk met positief eiwit wat hem
op 211 kg V+E en +691 INET laat uitkomen. Deze
pinkenstier (109 Geb. Gemak) blinkt uit voor Levensduur (+767 dgn) en scoort verder voor alle
gezondheidskenmerken positief. In het exterieur
vallen zijn 107 Uier, 107 Beenwerk en 107 Totaal
Exterieur op.
Outcross-stier FALKO levert iets melk in maar
stijgt voor gehalten . Zijn exterieur bleef onveranderd . Falko scoort +5 voor bevruchting!
De veelgevraagde EQ komt na deze draai op
+2927 gTPI. Dit combineert hij met aAa 516. We
hebben al gemerkt dat er veel vraag naar hem
is. EQ vererft positieve gehalten en Fitness-kenmerken met een mooi exterieurprofiel waarbij
zijn vast en hoog aangehechte uiers ook zeer geschikt zijn voor de melkrobot.
JIMBO (Arrozo x Redrock) is de nr. 10 zwartbonte
gNVI-stier van NL. Ook bij hem zien we veel Melk
(+2459kgM) met wat vlakkere gehalten. Pinkenstier Jimbo heeft daarbij 106 Uier en 103 Beenwerk.
MIURA is een absolute topstier in Italië, waarvan we erg goede dochters hebben gezien. Veel
kwaliteit, hele beste, iets kromme benen, flinke
progressie van vaars naar tweede kalfs. Pinkenstier, A2/A2 stier en op Nederlandse basis +746
kgM, +0.29% vet, +0.27% eiwit. Het celgetal 107,
dochtervruchtbaarheid 108, melksnelheid 102.
FRASSINO is de nr. 12 in de Nederlandse NVI rangschikking fokstieren zwartbont. Frassino is de nr. 1
in de Nederlandse NVI rangschikking voor stieren
met een aAa code 156 etc. Hij blinkt uit in liters

melk en percentage en kg. eiwit en is een absolute
levensduur en fitness specialist. LVD 781, celgetal
110, klauwgezondheid 108, vruchtbaarheid 105,
laatrijpheid 104 en persistentie 108. Niet alleen de
aAa code is uniek, maar ook de perfecte speenplaatsing en bovengemiddelde speenlengte in
combinatie met de hele beste iets kromme benen
zijn internationaal moeilijk in één stier te vinden.
MISCHA is een fraaie Andy zoon uit de bekende
Wilder familie. Veel melk 1157 kg en beste gehaltes + 0.21% vet en +0.08% eiwit, LVD 525, celgetal
108, vruchtbaarheid 102, klauwgezondheid 104,
uier 107, benen 105.
NUBERON Vanaf half juni komen zijn dochters
massaal aan de melk en we krijgen daarover veel
positieve reacties. Het is nog te vroeg voor een
dochtergeteste productiefokwaarde in augustus,
maar in december gaat hij deze zeker krijgen.
Voor NVI daalde hij bij de augustusdraai licht, met
name door een daling van het aantal kilogrammen melk, terwijl zijn gehaltenvererving mooi op
peil bleef. Voor geboortegemak stijgt Nuberon
weer naar 101 en zijn bevruchtingscijfer blijft uitzonderlijk op +3 staan.
SEVILLE heeft ook een interessante triple A code
456. De pinkenstier fokt vooral geen hoogte maat
met wel breedte maat, in de NL cijfers zien we dan
nog niet helemaal. Stier corrigeert ook voor al in
speenplaatsing en speenlengte, ook in de melkproductie vererving zien we goede gehalten met
een mooie melkplas.
CRIMSON, stier waar we altijd hebben achter gestaan, stamt af van de cosmopolitan familie. Degelijke dieren met goede productie.
SASSAFRAS is een stier die heel mooi op de NL
markt past vind ik zelf. 103 benen en +0.23 eiwit.
Verder in zijn onderbalk geen gekke dingen.

NIEUWE ONTWIKKELING
BIJ TELLUS TIGRA
Na een lang proces is er een nieuwe ontwikkeling te melden. Er komt een inseminatie
Opgave App aan. De Opgave App is webbased
App die kan worden gedownload op uw
telefoon. Nadat u heeft ingelogd kan u de
makkelijk en snel de inseminatie opgave doen.
De opgaves komen bij Tellus Tigra binnen
waarna er makkelijk een routelijst kan worden
uitgedraaid. Voordeel voor u is dat u niet meer
hoeft te bellen naar de opgaveband. Werken
met de app vermindert fouten, is handiger en
veiliger.
Inseminatie klanten krijgen binnenkort bericht
hoe de opgave app is te downloaden

Onze mensen:
Wietze Jonker
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06 - 3007 7152
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Jan Dijkstra
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Sander Hoogenberg
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Jan Pieter Hielkema

06 - 3834 3971

Opgavelijn

0516 - 49 21 46

Kantoor

0516 - 49 14 92

SPECTRE blijft zijn cijfers goed behouden. Voor
een 165 stier is hij de hoogste productie stier, met
een goede onderbalk.
MONTBELIARDES:
HERON (Redon x Natif-JB) stijgt dit keer en is nu
weer de nr. 1 Montbeliarde-stier van NL. Hij heeft
nu +79 NVI. In zijn fokwaarden vallen met name
Levensduur (+581 dgn),Uiergezondheid (108) en
Vruchtbaarheid (107) op. Heron is A2A2 en heeft
aAa 465.
Het paradepaardje van Speckle Park is de stier
EDWARD, Edward stijgt door naar 151 geboortegemak. Dat is maar liefst +2 ten opzichte van de
vorige draai. Edward wordt nog steeds gebruikt
als goede bevruchter +5.

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

KOEPON CROWD blijft net onder de grens van
200 kilogram vet en eiwit, maar hij scoort wel 600
inet en is daarmee onze hoogste productiestier.
De Duke moeder van Crowd is een geweldige koe
geworden.
ADORABLE • Vruchtbaarheid 104 • Afkalfgemak
107 • Klauwgezondheid 108 • Lichaamsgewicht 110
• Persistentie 108 • Adorable is Mogul bloed vrij.
APP-RED Is op plaats 2 met 278 NVI binnengekomen in de lijst van roodbonte fokstieren! Deze
melkrijke stier (+2514kg melk) geeft dochters met
een brede voorhand, veel inhoud en openheid.
De uiers zijn mooi hoog aangehecht en heeft met
104 voor speenlengte een ideale speenlengte. De
eerste dochters zijn ingeschreven met gemiddeld
83,8 frame, 83,2 type, 82,2 uier en 83,0 benen. Ondanks de flinke plas melk laten de dochters met
105 voor uiergezondheid, 106 voor celgetal en
104 voor vruchtbaarheid goeie gezondheidskenmerken zien.

4 SUMMERLAKE DOCHTERS VAN MOLKFEEHALDERIJ DE JONG SIEGERSWOUDE

Voor TOPSTONE heeft de nummer 1 positie in
Duitsland bereikt en 300 NVI. TOPMODEL is nummer 6 in Duitsland en heeft een geweldige invulling
van zijn cijfers. Topstone is de melkstier met vlakke
gehalten en een degelijk exterieur, Topmodel scoort
veel hoger voor vet en eiwit percentage. Ook Topmodel zijn onderbalk is nagenoeg foutloos. Prachtige nieuwkomers op deze TellusTigra kaart.
SUMMERLAKE was al langer bezig dochters toe
te voegen, zowel in Duitsland als in Nederland.
Zijn aantallen zijn dit keer toereikend om een
Nederlandse fokwaarde te maken (ipv de 2.000

Duitse dochters). De Duitse dochters laten een oplopende RZG zien, de 83 Nederlandse dochters die
verantwoordelijk zijn voor Summerlake zijn eerste
Nederlandse index zijn nu ook kort aan de melk.
Wanneer ze op hun Duitse halfzussen lijken komt
het met Summerlake helemaal goed.
GIGABALL is de Gigabyte zoon met mooie hoge
gehalten en een foutloze onderbalk, uit de Regancrest Durham Bliss lijn. Er zijn al aardig wat kalveren geboren en alhoewel hij geen pinkenstier was,
is nu met 102 MG. de grens daarvoor heel dichtbij.

TOEKOMST BEN VAN DE PLASHOEVE nieuwe
belgisch blauwe stier beschikbaar bij TellusTigra.
Een stier met een verhaal. In overleg met de werknemers en familie van Ben Meijerink, hebben wij
een stier naar hem mogen vernoemen. Ben van de
Plashoeve is een Amadeo uit een Ugo van Boszicht
met een verwachtingswaarde voor geboortegemak van 127, en komt uit een lijn van de Plashoeve
die al meerdere KI-stieren heeft geleverd.

