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Stierennieuws
Na de indexdraai van december komt Tellus Tigra weer met een nieuwe stierenkaart. Het niveau is wederom gestegen
en sommige stieren hebben plaats gemaakt voor nieuwe stieren uit het top segment. Hier volgt een korte samenvatting van de veranderingen.
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Een zeer complete en makkelijk inzetbare
pinkenstier is Biggio (Robust x Planet).
Met 92 kg vet en eiwit komt deze stier
binnen op de tweede plek. Ook een hoge
nieuwkomer is AltaJohnson (Snowman x
Massey). Veel melk en prima beenwerk
(2.36) zijn de sterkste punten van deze
stier die iets groter dan gemiddeld fokt
en derhalve past op de wat rondere en
platte koeien. AltaJohnson heeft als triple
a code 156, is geschikt voor pinken en is
gesekst leverbaar.
Bookem (Planet x Ramos) weet met 149
Nederlandse dochters de driehonderd
punten NVI grens te doorbreken en is
daarmee ruim koploper in de Nederlandse lijst. Met een exterieur score van
111 uier, 105 benen en een totaal van
110 met 242 inet is Bookem een breed
inzetbare pinkenstier. Aandachtspunt is
de melksnelheid van 95. Punch (Boxer x
Oman) heeft de triple a code 345 en geeft

Go-Farm AltaOAK Rachisha
Go-Farm di Gozzini; Casalmorano CR, Italy

Heidenskipster Beart (Beacon x Goldwyn)
is de nieuwe aanvoerder van het
exterieur blok.
Deze zoon van Heidenskipster Goldwyn Destiny geeft koeien met fraaie uiers (115)
die ondie p(110) en goed aangehecht zijn (109). De achterspeenplaatsing (95) is wijd
dus de dochters van Beart zullen goed aansluitbaar zijn door de robot. Verder valt
zijn super beengebruik op (109) Beart is met deze score gelijk een van de hoogste
benenstieren. Als u een pinkenstier zoekt (geb gem 108) voor uw O-man bloedlijnen
zal Beart daar zeker op passen!
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basis van NVI en TPI. De Duitse Bookemzoon Balisto levert net als zijn vader een
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Op roodbont gebied is er weinig nieuws te melden. De enige stier die Tellus Tigra

flinke bijdrage in het aantal hoge jonge stieren. Baltikum voert de ranglijst aan bij de
stieren op Nederlandse basis. Verderop in de lijst vinden we de Balisto zonen Bueno,
Brentano en Barolo welke allen hoog scoren voor zowel Inet als NVI.Ook op TPI scoren
de buitenlandse stieren steeds hoger,in deze lijst wordt de grens van 2600 punten TPI
al haast bereikt. De allerhoogste stieren scoren inmiddels al over de 2700 TPI. Deze
stieren plaatsen wij niet in verband met de hoge prijs en moeilijke beschikbaarheid.
Tellus Tigra heeft niet alle genomic stieren op voorraad. Vraag uw contact persoon
naar de beschikbaarheid.

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

