
Werkt voor mij... 
Stierenkaart winter 2019

Foto: Christine Massfeller | Dynamic Sotsji 2, vader Monterey (links) & Dynamic Josje 1, vader Silver (rechts)
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WINTER 2019

Vader x Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS fokstieren

ABS presenteert  
een sterk aanbod
ABS noteert in december een sterke indexdraai. De gevestigde orde ABS stieren 
stabiliseert zich in de top honderd en verschillende nieuwkomers debuteren.  
Zo verwelkomen we twee Balistozonen op onze stierenkaart: Harper en Allstar. 
Net als hun vader vererven ze ruim positieve gehalten wat zorgt voor veel kg vet 
en eiwit. Ze weten dit te combineren met een positieve dochtervruchtbaarheid. 

Belangrijk indexnieuws is er ook over de toevoeging van de data in de 
indexberekening. Het aantal onderzoekrecords van een genomictest is  
gestegen van 50.000 naar 80.000 merkers. Dit zorgt voor een verhoging van  
de betrouwbaarheid van één à twee procent. Hierdoor is de spreiding binnen de 
populatie minder groot geworden en is er een minimale verschuiving te zien.  
De hoogste stieren zijn een fractie gezakt en de laagste stieren een  
fractie gestegen. 

Ook nu besteden we nadrukkelijk aandacht aan eventuele erfelijke gebreken 
bij de inzet van stieren. Deze stierendraai is het nieuwe erfelijk gebrek HH6 
(haplotype zes) opgenomen. HH6 zorgt voor verminderde vruchtbaarheid  
en resulteert tot 9% minder drachtigheden. Net als bij Haplotype  
1 t/m Haplotype 5 komen bij paringen van twee dezelfde dragers verminderde 
vruchtbaarheid voor door vroege embryonale sterfte. HH6 is recent ontdekt 
door Franse onderzoekers die het gen terugvoeren op Chairman, de 
moedersvader van Mountain die terugkomt bij veel gebruikte stieren als 
Addison, Donor en Banker. GMS beschermt uw veestapel tegen erfelijke 
gebreken door uitsluiting van identieke paringen.

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

29HO17709 29HO16714 29HO17784 29HO17747 29HO17553 29HO16888 29HO16887 29HO17573 29HO16667
ALLSTAR BALISTO COLLUDE HARPER JOSUPER MVP NIRVANA SILVER TOPSY

BALISTO X NUMERO UNO BOOKEM X WATSON BALISTO X ROBUST BALISTO X EPIC SUPERSIRE X BEACON MOGUL X PLANET MOGUL X PLANET MOGUL X SNOWMAN BOOKEM X WATSON
78.1440 76.7300 78.0776 78.1379 76.7978 76.8330 76.8111 76.7994 76.9809

US 72851690 US 70625988 US 73709027 US 3013614152 US 70726929 US 71618865 US 71813206 US 72156794 US 70625980
90 / 99 99 / 13375 98 / 674 93 / 130 99 / 7293 99 / 6170 99 / 3701 99 / 9667 99 / 7625
1196 935 667 528 3246 439 1922 1159 1500
58 77 64 77 105 69 65 93 80

+0,05 +0,15 +0,14 +0,21 -0,05 +0,19 -0,02 +0,18 +0,08
65 68 47 55 91 40 72 49 64

+0,10 +0,14 +0,10 +0,14 -0,03 +0,10 +0,05 +0,05 +0,06
A2/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2

85 / +1,84 99 / +1,47 92 / +1,80 87 / +2,05 99 / +1,57 98 / +1,91 96 / +1,74 99 / +2,48 96 / +1,70
+1,51 +0,92 +2,09 +1,63 +1,12 +2,26 +1,80 +2,85 +1,41
+1,00 +1,43 +0,82 +2,05 +0,01 +1,15 +0,93 +1,80 +0,84
+0,77 +0,34 -0,10 +0,33 +1,18 +0,21 +0,66 +0,87 +0,77
+1,80 +1,77 +1,37 +1,67 +1,47 +1,75 +1,70 +1,80 +1,90

2,65 2,66 2,58 2,68 2,82 2,86 2,79 2,97 2,75
+0,3 -1,1 +2,9 +1,6 +0,0 +0,8 -1,1 -0,8 -1,0

0 0 0 0 + + 0 + 0
+3,6 +4,5 +6,6 +5,0 +6,5 +3,5 +3,1 +3,3 +3,2
2499 2538 2639 2644 2790 2439 2480 2574 2536
621 727 777 752 982 615 651 726 719

+1,29 +0,98 +0,30 +0,99 +1,25 +0,58 +0,77 +2,63 +0,83
+1,15 +0,82 +0,34 +0,89 +1,35 +1,03 +1,15 +1,12 +1,21
+1,35 +1,18 +0,58 +1,11 +0,73 +1,03 +1,23 +1,10 +1,04
+1,49 +1,71 +1,55 +1,69 +0,72 +1,68 +1,20 +1,32 +1,51
-0,23 -1,21 -1,63 -1,87 -0,29 +0,87 +0,66 +2,05 -1,01
+1,41 +1,35 +1,55 +0,98 +1,18 +0,24 +0,70 -0,08 +1,99
-0,29 +0,63 +1,97 +0,54 +0,66 -0,91 -0,85 -0,75 +2,02

+0,97 +1,37 +0,36 +1,86 -0,24 +1,48 +1,60 +2,46 +1,22
+1,42 +1,86 +0,40 +2,17 +0,23 +0,64 +0,84 +2,55 +0,53
+1,18 +1,48 +0,97 +2,11 +0,38 +1,12 +0,82 +2,02 +0,88
+2,37 +2,15 +2,89 +2,08 +0,85 +2,02 +1,66 +3,12 +2,37
+2,43 +1,68 +2,69 +2,86 +2,55 +3,64 +3,26 +4,60 +2,44
+0,21 -1,11 +0,55 +0,10 +0,88 +0,52 +0,12 +1,13 -0,16
+1,12 +0,87 +1,48 +0,70 -0,05 +0,95 +0,55 +2,44 +1,02
+0,56 -0,39 +0,36 +0,07 +0,09 +2,11 +1,13 +1,37 -0,60
+0,03 -1,13 +0,04 -0,17 +0,42 +1,39 +0,66 +1,38 -0,81
+0,80 +0,40 -0,34 -0,11 -0,20 -1,13 -0,95 -0,48 +1,42

135 213 435 432 324 345 342 432 342
7,3 5,6 4,7 5,8 7,3 6,2 7,4 7,9 6,5

€21,- €25,- €21,- €24,- €38,- €26,- €25,- €26,- €24,-/**€42,-
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TRANSITION RIGHT KG V+E TOP
PREGNANCY 
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WINTER 2019

Vader x Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS Sexcel genomicstieren

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

Josuper, ABS' paradepaardje
Ruim één jaar na zijn eerste dochtergeteste index, noteert Josuper nog steeds 2790 TPI en 982 NM$. 
Dit vertaalt zich in nagenoeg 200 ponden vet en eiwit. Hiermee is er slechts een enkeling die 
Josuper overstijgt. Voor de meeste genomicstieren is Josuper dan ook een serieuze concurrent. 
Een extreme melkproductie die de nakomelingen goed aankunnen, kenmerkt de stier.  
De dochters vertonen een balansrijk frame met een goed aangehecht uier. Daarnaast zien we  
een vlakke dochtervruchtbaarheid, wat zeer uitzonderlijk is voor een stier met +3246 melk. 

Nirvana blijft sterk
Nirvana is de stier die als genomicstier al veel is ingezet. Dit zorgt voor veel Nederlandse en Belgische 
vaarzen en tevreden melkveehouders. De pinkenstier is altijd gewaardeerd vanwege een foutloze 
onderbalk zonder extremen. Dit vertaalt zich in een uitgebalanceerd frame met meer breedte- en 
dieptemaat dan hoogtemaat, wat resulteert in koeien met veel capaciteit. Deze stier antwoord perfect 
op de steeds grotere vraag van veel melkveehouders om goed gebalanceerde koeien te fokken.  
In combinatie met ruim 1900 pond melk en +0,05 eiwit zorgt hij voor 72 ponden eiwit. 

Tweedekalfs Josuperdochters DeNovo

29HO18510 29HO18689 29HO18110 29HO18548 29HO18337 29HO18490 29HO18611 29HO18208 29HO18545
ELDRIDGE HONDA JERICHO KIPLING RAWHIDE SEVILLE SKYWALKER (H5) SPECTRE YODA (H5)

JETT X DAVINCI LYLAS X MONTROSS JOSUPER X MOGUL JETT X FLAME SILVER X JACEY SUPERSHOT X MONTROSS JEDI X CABRIOLET YODER X SUPERSIRE JEDI X YODER
78.0956 78.1366 76.9693 78.0954 76.9944 78.0413 78.0843 76.9890 78.0604

US 3135245753 US 3140503758 US 3128557283 US 3134408309 US 73956623 US 3134408139 US 3137878481 US 3130010295 US 3138277108
79 / G 79 / G 80 / G 79 / G 79 / G 80 / G 80 / G 81 / G 79 / G
1072 1699 1757 999 1225 1475 1484 1678 1971
73 70 94 65 83 67 76 120 92

+0,12 +0,02 +0,10 +0,10 +0,13 +0,04 +0,07 +0,20 +0,06
53 61 68 47 52 59 72 65 76

+0,07 +0,03 +0,05 +0,06 +0,05 +0,05 +0,09 +0,05 +0,06
A1/A2 A2/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2

78 / +1,50 77 / +2,28 80 / +2,22 78 / +1,82 78 / +2,67 79 / +1,24 77 / +1,44 80 / +1,51 78 / +1,98
+1,40 +2,72 +2,02 +1,98 +2,57 +1,72 +1,81 +1,21 +1,94
+0,76 +2,05 +0,97 +0,71 +2,21 +0,85 +0,97 +0,53 +0,42
+0,96 -0,26 +0,92 +0,85 +0,70 +0,44 -0,08 -0,12 +0,51
+1,40 +1,30 +1,80 +1,40 +1,85 +0,43 +1,00 +1,82 +1,65

2,69 2,66 2,80 2,74 2,77 2,75 2,86 2,97 2,78
+4,0 +2,8 +0,2 +3,4 -0,9 +3,7 +4,1 +1,7 +1,7

0 0 0 0 + 0 0 + 0
+6,3 +6,1 +4,9 +4,7 +4,2 +5,0 +6,8 +4,6 +5,9
2646 2801 2686 2562 2616 2614 2811 2761 2787
771 865 824 670 729 753 932 960 920

+1,24 +1,17 +1,29 +1,15 +2,73 +0,03 +0,57 +1,50 +1,26
+1,25 +0,19 +1,19 +1,12 +0,98 +0,60 +0,36 +0,59 +1,02
+0,79 +0,16 +1,05 +0,66 +1,14 -0,26 +0,32 +0,88 +0,78
+0,77 +1,50 +1,33 +0,86 +1,86 -0,07 +1,07 +2,29 +1,43
+1,13 +1,34 +0,10 +1,26 +1,09 +0,25 +0,40 +1,45 +0,05
+0,42 +0,18 +1,81 +0,79 +0,90 -0,04 +0,02 +0,71 +0,57
-1,47 -1,80 +0,86 -2,51 -0,44 -1,20 -2,03 -1,18 -1,86

+0,81 +1,95 +1,08 +0,53 +2,49 +0,73 +0,95 +0,92 +0,72
+1,57 +2,47 +0,90 +1,67 +2,86 +0,91 +1,15 +0,32 +1,14
+0,88 +2,09 +1,17 +0,86 +2,53 +0,76 +0,98 +0,78 +0,52
+1,99 +2,77 +2,38 +2,52 +2,86 +2,11 +1,79 +1,39 +2,09
+2,11 +3,99 +3,21 +2,94 +4,06 +2,30 +2,64 +2,31 +3,13
+0,11 +1,15 +1,07 +0,61 +1,72 +0,57 +0,83 +0,34 +0,45
+1,59 +2,10 +1,27 +1,71 +2,56 +1,02 +1,25 +0,73 +1,53
+0,51 +0,80 +1,50 +0,92 +0,87 +0,34 +0,67 +0,76 +0,17
+0,06 +0,65 +1,34 +0,62 +1,27 +0,13 +0,40 +0,93 +0,22
-0,80 -0,62 -1,69 -1,50 -0,84 +0,50 -0,40 -0,67 -0,22

423 432 456 342 165 213
7,6 6,5 8,0 6,7 8,9 6,2 5,1 5,1 7,9

- /**€39,- €27,- /**€47,- €21,- /**€39,- €22,- /**€39,- €21,- /**€39,- €24,- /**€42,- €34,- /**€60,- €25,- /**€44,- €32,- /**€60,-
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WINTER 2019

Vader x Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS genomics

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

Sexcel van 
het hoogste niveau
Yoda, Skywalker en Honda waren de vorige indexdraai nog bestempeld als  
Icon Sire, maar komen nu vrij beschikbaar, zowel Sexcel als conventioneel.  
Ook Spectre is vanaf nu Sexcel verkrijgbaar. Door deze toevoegingen wordt  
het Sexcelpakket naar een nog hoger niveau getrokken. 
 

Honda, de gezonde motor
Honda is de stier die gelijk in het oog springt. De pinkenstier vererft een  
goed exterieur met 2,05 benen, 2,72 uier en 2,28 totaal exterieur. Het uierbeeld 
is met veel lengte, breedte en een super aanhechting heel compleet.  
Naast het volledige exterieurbeeld van deze pinkenstier, scoort Honda  
op het gebied van gezondheidskenmerken fenomenaal. Met 2,66 celgetal  
en 2,8 dochtervruchtbaarheid noteert hij een topprestatie.

Yoda, sterk in productie
Met een vererving van bijna 2000 ponden melk en ruim positieve gehalten 
onderscheidt Yoda zich. Deze dikke melk resulteert in bijna 170 ponden vet een 
eiwit. Naast de uitstekende productie-eigenschappen vererft Yoda een ruim 
positieve dochtervruchtbaarheid. Dit laat zien dat de nakomelingen de productie 
goed aan zullen kunnen. Yoda, de stier die productiecapaciteit vererft!

Sterke punten:
• Benen
• Celgetal
• Dochtervruchtbaarheid
• Pinkenstier

Sterke punten:
• Melk
• KG vet & eiwit
• Frame
• Capaciteit

Moeder Honda: Cookiecutter Mros Havana-ET

HONDA
Lylas x Montross 

x Epic

YODA 
Jedi x Yoder 
x Headliner

Moeder Yoda: Cal-Roy-Al Jennie 4713-ET

29HO17438 29HO17443 29HO17944 29HO18382 29HO18016 29HO18497 29HO18223 29HO17334 29HO18747
ARROWHEAD BELLWETHER BOURBON (H5) DAREDEVIL ENZO ERVING FIREFLY HAMLET KOKOMO

MEDLEY X DELTA ALTATOPSHOT X SILVER MONTROSS X MASSEY DAMARIS X ALTAWISEMAN JOSUPER X KRUNCH MODESTY X MAIN EVENT YODER X SUPERSIRE SUPERSHOT X SALOON BLOWTORCH X DELTA
78.1441 78.1442 76.9350 78.0122 78.1443 78.0414 76.9891 76.9573 78.1444

UK 706042404338 NL 742757381 US 3014558977 US 73953502 US 3127334933 US 3135087305 US 74024987 DE 0538894921 US 3141559636
76 / G 77 / G 86 / 15 80 / G 81 / G 80 / G 80 / G 79 / G 77 / G
1367 1210 2008 596 2414 607 782 1641 1940
75 88 57 68 66 66 111 69 79

+0,08 +0,15 -0,06 +0,17 -0,08 +0,16 +0,29 +0,03 +0,02
56 62 64 34 62 35 56 67 61

+0,05 +0,09 +0,01 +0,06 -0,04 +0,06 +0,12 +0,06 +0,01
A1/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2

74 / +1,94 75 / +1,51 80 / +1,99 79 / +1,22 80 / +2,15 78 / +1,80 79 / +1,04 77 / +1,70 75 / +2,40
+1,66 +1,70 +1,93 +1,45 +2,29 +2,31 +1,33 +0,97 +2,29
+1,37 +0,93 +1,19 +0,57 +1,77 +2,19 +0,84 +1,09 +1,92
-0,20 +0,28 +0,83 -0,09 +0,50 -0,52 -0,46 +1,71 +0,58
+1,37 +1,00 +1,77 +0,66 +0,86 +0,40 +0,84 +1,72 +2,00

2,72 2,66 2,83 2,71 2,74 2,91 2,91 2,64 2,74
+2,6 +3,1 +2,9 +2,7 +2,0 +2,4 +1,0 +0,3 +2,9

0 - 0 0 0 + 0 0 +
+6,9 +6,3 +4,2 +6,9 +6,5 +5,7 +3,4 +3,3 +6,7
2703 2756 2586 2517 2693 2535 2642 2504 2791
864 904 669 736 801 710 867 656 872

         
+0,72 +1,46 +0,84 +0,40 +0,68 +0,42 +0,21 +1,96 +1,87
+0,43 +0,40 +1,48 +0,16 +0,63 -0,27 -0,10 +1,86 +1,11
+0,39 +0,13 +1,13 -0,19 +0,16 -0,49 -0,02 +1,50 +1,13
+1,69 +1,01 +1,28 +0,69 +0,66 +0,56 +1,22 +1,05 +1,81
+1,15 +0,40 -0,25 -0,13 -0,49 -0,43 +1,07 +0,03 -0,08
+0,51 +0,71 +0,51 +0,23 +1,09 -0,70 +0,80 +1,75 +0,63
-0,44 +0,54 -1,36 +0,50 -0,41 +0,20 -1,05 -0,43 -0,66
+1,73 +1,06 +1,35 +0,37 +1,78 +1,82 +1,05 +1,44 +2,50
+0,78 +0,95 +1,36 +0,72 +1,29 +1,72 -0,04 +1,43 +2,10
+1,35 +1,17 +1,20 +0,63 +1,79 +2,20 +0,83 +1,35 +2,01
+1,82 +1,97 +2,19 +2,11 +2,50 +3,00 +0,78 +1,54 +2,61
+2,82 +2,76 +3,01 +1,92 +3,33 +2,69 +2,42 +1,84 +3,39
+0,31 +1,20 +1,04 +0,22 +0,84 +0,62 +0,56 +1,56 +1,43
+0,66 +1,53 +0,78 +1,50 +1,60 +2,12 +0,25 +0,68 +1,87
+1,07 -0,20 +0,82 -0,27 +0,45 +1,04 +0,85 +0,99 +1,63
+0,45 +0,19 +0,58 -0,43 +0,15 +0,78 +1,30 +1,37 +1,47
-0,97 +0,98 -0,17 -0,82 -0,49 -0,45 -1,19 +1,38 -0,30

351 432 342 435
6,3 6,6 7,0 7,9 7,9 7,9 5,2 7,8 7,7

€21,- €24,- €22,- €19,- €24,- €22,- €22,- €19,- €29,-
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KINGVRUCHTBAARHEIDSKONING
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WINTER 2019

Vader x Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS genomics Icon Sires 

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

Zebedee,  
maximale kg vet & eiwit
Spectrezoon Zebedee heeft ten opzichte van de vorige draai zijn 
productiecijfers goed vastgehouden. Deze pinkenstier vererft dikke melk 
in grote hoeveelheden (+1547 melk, +0,06 eiwit) Daarnaast is Zebedee 
een stier die nakomelingen fokt met een licht hellend kruis. Net als de rest 
van het frame vertoont het kruis veel breedtemaat. Dit resulteert in dieren 
met een enorme capaciteit om te produceren.

Sterke punten:
• Benen
• KG vet & eiwit
• Robot geschikt
• Pinkenstier

Moeder Medley: Bacon-Hill Balisto Molly-ET

MEDLEY
Yoder x Balisto 
x O-Style

Sterke punten:
• KG vet & eiwit
• Productiecapaciteit
• Breed hellend kruis
• Speenplaatsing

ZEBEDEE 
Spectre x Delta  
x Supersire

Moeder Zebedee: Peak Delta Zoya 41991-ET

Medley,
nu breed inzetbaar
Medley is een stier van wereldklasse die lange tijd als Icon Sire 
beschikbaar was. Zijn vele succesvolle nakomelingen laten zien dat  
deze jonge stier zeer gewild is als stiervader. De pinkenstier is inmiddels 
geen Icon Sire meer en nu breed inzetbaar. Hij onderscheidt zichzelf door 
goede secundaire kenmerken (dochtervruchtbaarheid +2,8) in combinatie 
met een hoog productieniveau (+1605 melk en 145 pond vet en eiwit). 
Medley vererft een uierbeeld met uitstekende functionele kenmerken 
voor de melkrobot. 

29HO18438 29HO18343 29HO18254 29HO18557 29HO18724 29HO17435 29HO18693 29HO18799 29HO18740
LOTTO (H5) MEDLEY MIRAGE (H2) POTOSI ZEBEDEE ZOLTAR CRIMSON GLITZ NIKO

JEDI X MULTIPLY YODER X BALISTO DELFINO X BALISTO BOURBON X SUPERSHOT SPECTRE X DELTA CHARLEY X DELTA SPECTRE X RUBICON JEDI X RUBICON ACHIEVER X JOSUPER
78.0631 78.0209 78.0123 78.0955 78.1240 78.1445 78.1080 78.1446 78.1447

US 3129340879 US 3128557570 US 3128557435 US 3134408368 US 3141494407 UK 706042704320 US 3141494296 US 3141494533 US 3141494450
80 / G 80 / G 80 / G 78 / G 77 / G 76 / G 77 / G 79 / G 77 / G
1427 1605 725 1976 1547 1780 1645 1453 1546

70 84 55 61 111 78 116 79 110
+0,06 +0,08 +0,10 -0,04 +0,19 +0,04 +0,19 +0,09 +0,18

64 61 54 63 65 69 66 70 59
+0,07 +0,04 +0,12 +0,01 +0,06 +0,05 +0,06 +0,09 +0,04
A2/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2 A2/A2 A2/A2

79 / +1,70 79 / +1,64 79 / +1,77 75 / +1,69 75 / +1,85 74 / +1,25 75 / +1,18 77 / +1,89 76 / +1,37
+1,81 +1,28 +1,88 +2,21 +1,80 +1,17 +1,04 +2,11 +1,84
+0,66 +1,50 +1,64 +1,32 +0,91 +1,32 +1,06 +1,01 +1,01
+1,04 -0,54 -0,13 +1,10 +0,88 +0,54 +0,12 +0,84 +0,59
+1,57 +1,30 +1,37 +0,64 +1,80 +0,73 +1,00 +1,26 +0,47

2,82 2,87 2,55 2,57 2,93 2,64 2,73 2,85 2,74
+2,3 +2,8 +1,4 +2,7 +2,2 +2,1 +2,5 +4,0 +2,1

0 + 0 - + 0 0 - +
+4,2 +6,5 +5,5 +6,6 +5,0 +7,3 +7,3 +7,0 +6,3
2591 2752 2595 2700 2820 2728 2878 2842 2819
703 921 743 805 958 901 1070 916 993

    
+1,70 +0,30 +0,72 +0,24 +1,74 +0,64 +0,90 +1,21 +0,80
+1,30 +0,17 +0,41 +1,31 +1,14 +0,75 +0,49 +1,05 +0,48
+0,79 +0,22 +0,60 +0,42 +0,97 +0,28 +0,35 +0,49 -0,13
+1,08 +1,68 +1,65 -0,10 +1,32 +0,28 +1,07 +0,87 +0,27
-0,05 +0,38 -0,87 +0,49 +0,21 -0,40 +1,05 +0,14 +0,22

+0,92 +0,23 +0,82 +0,13 +1,20 -0,20 +0,18 +1,01 +1,16
-1,91 -0,71 +0,12 -1,88 -0,93 -0,97 -1,11 -1,00 -1,15

+0,83 +1,85 +1,52 +1,33 +1,21 +1,26 +1,49 +1,35 +0,95
+1,91 +0,86 +1,88 +1,23 +1,38 +1,35 +0,93 +1,34 +1,06
+0,83 +1,36 +1,63 +1,22 +1,12 +1,34 +1,05 +1,07 +1,11
+1,79 +1,69 +2,20 +2,58 +2,36 +1,86 +1,25 +2,25 +1,98
+2,96 +2,17 +2,86 +2,84 +3,00 +1,74 +1,69 +2,77 +2,51
+1,17 -0,07 +0,37 +1,12 +0,12 -0,41 +0,10 +1,87 +1,30
+1,71 +0,25 +1,39 +1,53 +1,51 +1,15 +0,76 +1,93 +1,44
+0,06 +0,65 +0,18 +1,09 +0,37 +0,34 +0,63 +1,29 +1,29
+0,38 +0,36 +0,00 +0,98 +0,12 -0,19 +0,68 +1,54 +1,45
-0,27 -0,92 +0,71 -1,29 -0,02 -0,70 +0,00 -0,40 -0,80

342 423 432 423 423
7,4 4,9 5,5 6,6 6,3 7,4 5,7 7,1 5,8

€22,- €29,- €22,- €21,- €27,- €25,- op aanvraag op aanvraag op aanvraag

ICON SIRES

Heemskerk Stierenkaart winter 2019 | 98 | Heemskerk Stierenkaart winter 2019 Heemskerk Stierenkaart winter 2019 | 9



+

+

+ TOPGENETICA
+ UITSTEKEND BEVRUCHTEND + VAARSKALF

+ MEER OPBRENGST 
+ BRITISH BLUE

+ GEBOORTEGEMAK + KWALITEIT KALF

=

=

+

+

+ SNELLE GENETISCHE  
VOORUITGANG,  

+ MEER RENDEMENT

WINTER 2019

Vader x Moedersvader
K.I. Code
Levensnummer
% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit 
Beta Casein
Totaal Exterieur
% betr. /Exterieur
Uier
Benen en Klauwen
Body
Melktype

Celgetal
Dochtervruchtbaarheid
Melksnelheid
Levensduur
Totaalindex (TPI®)
Net Merit $
Exterieur Lineaire Scores
Ontwikkeling
Kracht
Inhoud
Openheid
Kruisligging
Kruisbreedte
Beenstand zijaanzicht
Beenstand achteraanzicht
Klauwstand
Beengebruik
Vooruier
Achteruierhoogte
Ophangband
Uierdiepte
Voorspeenplaatsing
Achterspeenplaatsing
Speenlengte
aAa-code
% Moeilijke geboorten <8% = pinkenstier
Spermaprijs p. dosis (excl. 6% BTW)*

- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed

- stijl + krom

- hakkige + recht

- laag + stijl 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wijd + nauw

- wijd + nauw

- kort + lang

ABS roodbont

Bundel de kracht  
van Sexcel en NuEra

De strategische keuzes op een melkveebedrijf, zijn gericht op een efficiënte productie.  
Dit geldt ook voor de fokkerijkeuzes op uw bedrijf. Het gebruik van Sexcel sperma in 
combinatie met NuEra Genetics, levert u een vaarskalf uit uw beste dieren op en een  
hogere opbrengst voor de nakomelingen van uw mindere dieren.  

Deze strategie dwingt u scherpe keuzes te maken binnen uw veestapel en voor inseminatie 
te bepalen met welke dieren u verder wilt. Sexcel is gesekst sperma met een uitstekend 
bevruchtend vermogen. Sexcel zorgt ervoor dat u heel gericht kunt sturen in het benodigd 
aantal vaarskalveren. Stieren uit de absolute top zoals Skywalker, Yoda en Honda zijn Sexcel 
beschikbaar. Door het inzetten van genetisch hoogwaardige stieren op uw beste dieren,  
tilt u de genetische vooruitgang op uw bedrijf versneld naar een hoger niveau. 

Op dieren waarvan u geen nakomelingen aan wilt houden, gebruikt u stieren uit het 
fokprogramma NuEra Genetics. Dit zijn British Blue stieren die alleen voor gebruikskruisingen 
mogen worden gebruikt. Ten opzichte van Belgisch Blauw blinken deze stieren uit in 
geboortegemak. Het cijfer voor geboortegemak van British Blue stieren is, op basis van 
Nederlandse nakomelingen, gemiddeld 120. Dit levert u niet alleen een kwalitatief goed  
kalf op, maar ook een koe die op een gezonde manier aan haar lactatie kan beginnen. 

Door Sexcel en NuEra Genetics in uw fokkerijstrategie te integreren haalt u het maximale  
uit uw veestapel. GMS is het ideale instrument om u hierin te ondersteunen. De beschikbare 
Sexcelstieren vindt u in de stierenkaart, informeer bij uw rundveespecialist naar de 
beschikbare British Blue stieren.

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2019,  
onder voorbehoud van prijswijzigingen  
(**= prijzen van gesekst sperma).

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen  
hieraan geen rechten worden ontleend. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en  
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

94HO18820 29HO0906 94HO0898 29HO17404 29HO18073 29HO17255 29HO18285 29HO17442
ADDISON*RC ARBOR-RED CALIFORNIA-RED (CD) CONAN-PP-RED KIMBALL*RC RIK-RED (H2) SPLENDID-P*RC SHIMMER*RC

CRUSH X MCCUTCHEN ATWORK X SYMPATICO*RC SYMPATICO*RC X DESTRY*RC LAZAR P X BALISTO SILVER X NUMERO UNO PERFECT AIKO X JERUDO ALTA1STCLASS X SUPERSIRE SALVATORE*RC X RUBICON
78.1303 78.0092 76.9086 78.0632 76.9453 76.8824 78.0422 78.1378

US 3143160110 US 3132117064 US 3013232758 NL 664428633 US 3124720424 NL 92130770 US 74024998 NL 715952043
80 / G 80 / G 97 / 673 76 / G 81 / G 79 / G 80 / G 76 / G
-114 398 1108 529 487 -92 934 2211
14 47 36 49 59 29 72 80

+0,07 +0,12 -0,02 +0,11 +0,15 +0,12 +0,13 -0,01
2 25 29 43 30 23 43 66

+0,02 +0,05 -0,02 +0,10 +0,06 +0,10 +0,05 +0,00
A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A1 A2/A2 A2/A2 A1/A2

78 / +3,73 79 / +1,66 93 / +2,35 73 / +0,92 80 / +2,36 76 / +0,93 79 / +2,58 74 / +2,49
+3,05 +2,04 +2,69 +1,02 +3,15 +0,73 +2,83 +2,37
+1,92 +1,18 +0,98 +0,46 +1,37 +1,18 +0,32 +2,03
+2,62 -0,54 -0,87 -0,96 +0,51 +0,80 +0,25 +0,02
+2,30 +0,84 +0,00 +0,51 +0,86 +0,60 +1,82 +1,72

2,47 2,84 3,12 2,58 2,73 2,86 2,81 2,65
+0,4 +4,2 -1,4 +2,7 +1,9 +1,5 -0,7 +1,7

0 + - 0 + 0 + 0
+1,4 +5,7 +1,6 +8,2 +5,2 +1,3 +3,4 +6,4
2125 2442 2116 2493 2532 2028 2457 2835
189 645 366 732 657 265 642 932
        

+3,77 +1,07 +0,35 +0,48 +1,35 +1,10 +2,88 +1,47
+2,42 -0,28 +0,20 -0,66 +0,58 +0,60 +0,51 +0,67
+2,36 -0,15 +0,73 -0,18 +0,29 +0,36 +0,95 +0,78
+1,54 +1,13 +2,83 +1,20 +0,61 +0,13 +2,24 +2,05
+0,03 -0,72 -0,27 +0,62 +0,59 +1,19 +0,22 -0,63
+3,20 -0,24 +1,03 -0,11 +0,26 +0,85 +1,14 +0,62
-0,09 +0,13 +0,70 +0,21 -0,57 +0,27 -0,42 +0,07
+2,41 +0,75 +0,73 +0,20 +1,27 +1,44 -0,17 +2,39
+3,02 +0,72 +0,69 +0,31 +2,17 +1,45 +1,46 +1,39
+2,45 +1,51 +1,05 +0,61 +1,50 +1,22 +1,08 +2,16
+4,41 +2,63 +2,04 +1,35 +3,60 +0,84 +3,28 +2,79
+4,19 +2,44 +4,08 +1,81 +4,28 +1,19 +3,94 +3,43
+2,46 +0,16 +2,72 -0,76 +1,26 +0,70 +2,30 +0,94
+3,64 +2,87 -0,01 +0,95 +2,69 +0,96 +3,33 +1,86
+2,13 +1,04 +3,64 +0,16 +1,59 +0,91 +1,87 +1,41
+2,14 +0,47 +4,34 -0,54 +1,10 +1,16 +2,35 +1,13
+0,82 -1,04 -0,36 -1,09 -0,85 -1,29 +0,79 -0,39

324 234 324 324 423 324 231
7,7 4,5 8,2 7,1 7,5 8,5 9,1 5,5

€29,- €21,-/**€39,- €24,- €21,- €21,- €16,- €21,- €37,-

PREGNANCY 
KING

ICON SIRES
PREGNANCY 
KINGVRUCHTBAARHEIDSKONING GESEKST
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Ingenieursbureau  
Heemskerk B.V.
T: 013 - 505 1658

Heemskerk België bvba
T: 014 - 479 544

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com

W O R L D  L E A D E R  I N  B O V I N E  G E N E T I C S
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