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Vader
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K.I. Code
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% Betr.-aantal dochters
Melk
Vet
% Vet
Eiwit
% Eiwit
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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

- stĳ l + krom

- hakkige + recht

- laag + stĳ l 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wĳ d + nauw

- wĳ d + nauw

- kort + lang

De imponerende Buisweerd Tonnia 8 is dit keer ons covermodel. De krachtige 
Hamletdochter van V.O.F. Garritsen uit Laren heeft de capaciteit om veel ruwvoer te 
verwerken en geeft dan ook probleemloos ruim 40 liter melk per dag. De gitzwarte 
vaars is ingeschreven met AV 86, wat ze mede te danken heeft aan haar sublieme 
uierkwaliteiten die met 88 punten werden gewaardeerd. Haar 305-dagen productie 
wordt voorspeld op 10.777 kg melk met 3,84% vet en 3,32% eiwit. 
We werden al enthousiast van de degelijke pinken die we onderweg tegenkwamen. 
Maar nu we de eerste dochters in zijn index terugvinden, wordt ons vertrouwen in 
Hamlet alleen maar bevestigd. Hij plust in zijn gehalten en vererft met 1531 ponden 
een mooie melkplas. Zijn dochters laten breedte in het frame zien en hun langere 
spenen maken Hamletdochters interessant voor robotbedrijven. 
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ABS Sexcel

Sexcel en NuEra 
een gouden combinatie

De fokkerijkeuzes op uw bedrijf zijn 
gericht op een effi ciënte productie. 
Door het gebruik van Sexcel sperma 
kunt u heel gericht sturen in het 
benodigd aantal vaarskalveren en zet 
u de genetische vooruitgang op uw 
bedrijf in de hoogste versnelling. 
Dieren waarvan u geen nakomelingen 
aan wilt houden, kunt u paren met stieren 
uit het fokprogramma NuEra Genetics. 
Dit zijn British Blue stieren die uitblinken 
in geboortegemak en uitermate geschikt 
zijn voor gebruikskruisingen. 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 combineren haalt 
u het maximale uit uw veestapel. 
GMS is het ideale instrument om u 
hierin te ondersteunen. De beschikbare 
Sexcelstieren vindt u hierboven. 
Uw rundveespecialist kan u meer vertellen 
over de beschikbare British Blue stieren.

29HO17443 29HO18806 29HO18858 29HO18689 29HO18966 29HO18697 29HO17442 29HO18490 29HO18611
BELLWETHER BOXCAR ENTITY HONDA RADICAL SASSAFRAS SHIMMER*RC SEVILLE SKYWALKER (H5)
ALTATOPSHOT GROWL MATTERS LYLAS ACHIEVER SPECTRE SALVATORE RC SUPERSHOT JEDI

SILVER DELTA RUBICON MONTROSS RUBICON RUBICON RUBICON MONTROSS CABRIOLET
78.1442 78.1687 78.1689 78.1366 78.1818 78.1301 78.1378 78.0413 78.0843

NL 742757381 US 3141494563 US 3141494670 US 3140503758 US 3145288734 US 3141494322 NL 715952043 US 3134408139 US 3137878481
80 / G 79 / G 80 / G 80 / G 79 / G 79 / G 78 / G 81 / G 81 / G
1433 1454 1530 1613 1248 746 2156 1284 1492

95 76 117 77 116 119 79 65 70
+0,15 +0,08 +0,21 +0,06 +0,25 +0,33 +0,00 +0,06 +0,05

67 65 62 62 50 48 64 56 71
+0,08 +0,07 +0,05 +0,04 +0,04 +0,09 -0,01 +0,06 +0,09
A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2

78 / +1,47 77 / +1,59 76 / +1,26 79 / +2,30 77 / +1,84 77 / +1,59 77 / +2,73 79 / +1,04 78 / +1,47
+1,69 +2,19 +1,47 +2,77 +2,06 +1,63 +2,52 +1,66 +1,90
+1,01 +1,13 +0,91 +1,86 +1,83 +1,42 +2,31 +0,52 +0,75
+0,07 -0,39 +0,06 -0,50 +0,12 -0,23 +0,15 +0,34 -0,20
+1,18 +0,66 +0,73 +1,25 +0,66 +1,21 +1,98 +0,30 +0,93

2,67 2,91 2,73 2,70 2,76 2,89 2,60 2,76 2,86
+1,5 +1,2 +1,2 +1,6 -0,1 +0,4 -0,1 +2,3 +2,0

- 0 - 0 0 0 0 0 0
+6,6 +6,5 +7,1 +5,6 +5,8 +6,4 +7,6 +5,8 +6,0
2756 2676 2812 2778 2752 2711 2796 2527 2703
940 863 1029 873 952 955 924 731 866

+1,34 +0,35 +0,25 +0,96 +0,55 +0,77 +1,61 +0,02 +0,40
+0,30 -0,14 +0,33 +0,06 +0,28 +0,19 +0,85 +0,49 +0,27
+0,15 -0,33 +0,02 +0,18 -0,14 +0,35 +0,95 -0,31 +0,19
+1,20 +0,94 +0,68 +1,71 +0,60 +1,35 +2,22 +0,02 +0,96
+0,23 -0,13 -0,27 +1,47 -0,06 +0,67 -0,75 +0,28 +0,06
+0,55 +0,56 +0,50 +0,16 +0,48 +0,37 +0,78 +0,07 -0,32
+0,67 +0,33 +0,06 -1,49 -1,07 -0,47 +0,15 -0,88 -2,09
+1,13 +1,04 +1,30 +1,68 +2,34 +1,76 +2,72 +0,44 +0,64
+1,09 +1,14 +0,48 +2,07 +1,34 +0,88 +1,64 +0,60 +0,90
+1,20 +1,09 +0,79 +1,92 +1,66 +1,41 +2,44 +0,45 +0,76
+1,96 +2,28 +1,55 +2,70 +2,28 +2,16 +3,02 +2,04 +2,09
+2,75 +2,72 +2,01 +4,10 +2,85 +2,09 +3,67 +2,32 +2,60
+1,09 +1,22 +0,78 +0,93 +0,94 +0,46 +1,10 +0,40 +0,81
+1,37 +2,06 +0,79 +2,10 +1,39 +1,59 +1,87 +0,83 +1,44
-0,13 +0,78 +1,19 +0,77 +1,14 +1,55 +1,64 +0,32 +0,42

+0,26 +0,65 +1,50 +0,49 +1,54 +1,19 +1,44 +0,03 +0,22
+0,79 -0,97 -0,54 -0,62 -0,80 -1,18 -0,39 +0,34 -0,47

342 165 423 342 243 243 456 342
6,5 7,5 6,8 6,6 6,0 5,3 5,7 6,0 4,0
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T: 013 - 505 1658
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*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2020, 
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. Heemskerk international B.V. en 
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuiste informatie van welke aard dan ook.
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- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 
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- matig + goed
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- wĳ d + nauw

- kort + lang
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- klein + groot

- enkel + krachtig 

- weinig + veel 

- gesloten + open

- hoge zitbenen + hellend 

- smal + breed
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Sterke genen
Josuper handhaaft zich sterk in de top 100 TPI, waar hij wordt vergezeld door steeds meer 
zonen. De productie van de Josuperdochters is ongekend. De krachtige dieren kunnen 
de gigantische productie makkelijk aan. Zijn sterke melkerving maakt hem een unicum in 
het ras! Zijn zoon Jericho zien we op een twaalfde plek de top 100 TPI-lijst binnenkomen. 
Als jonge stier hebben we deze Josuperzoon veel ingezet. Qua productie treedt hij in de 
voetsporen van zijn vader, maar voor wat betreft exterieurgebied overtreft Jericho hem. 
Met 170 dochters in zijn index bevestigd hij onze verwachtingen. Ook in Nederland zijn de 
eerste vaarzen van Jericho aan de melk. Zij ogen jeugdig maar degelijk en bezitten volop 
capaciteit om te produceren.

ORTHILD
Medley x Silver

ABS fokstieren

Top exterieur en levensduur komen samen
Met 2,97 PTAT laat de Italiaans gefokte Orthild de harten van veel fokkerijliefhebbers 
sneller slaan. Zijn pedigree gaat terug naar Markwell Blackstar Raven EX95, 
de stammoeder van de bekende fokstier Reece die uitblinkt in levensduur en 
levensproductie. Met Medley als vader en Silver als moedersvader zit levensduur 
en exterieur sterk verankerd in de pedigree van Orthild. Vanwege zijn sterke 
fi tnessvererving is Medley één van de meest populaire stiervaders van ABS. 
De moeder van Orthild, Dotti Silver Atolla (VG86) heeft haar vaarzenlijst inmiddels 
afgesloten met een topproductie van 10.516 kg melk met 4,41% vet en maar liefst 
3,73% eiwit. Met 3.959 punten is ze de nummer 3 GPFT koe in Italië. 

JERICHO
Josuper x Mogul

   Foto: Kathy DeBruin
Moeder Jericho: EDG Christa Mogul 2080

Sterke punten:
• Kg vet & eiwit
• Melk
• Uierkwaliteit
• Pinkenstier

ABS genomicsABS fokstieren

ABS genomics

Sterke punten:
• Excellent exterieur
• Gehalten
• Melktype
• Pinkenstier

Foto: Luca Nolli
Moeder Orthild: Dotti Silver Atolla

          

          

29HO17918 29HO18208 29HO18182 29HO16667
SKYFALL SPECTRE SPOCK TOPSY
JOSUPER YODER SILVER BOOKEM

MCCUTCHEN SUPERSIRE SUPERSIRE WATSON
76.9392 76.9890 76.9858 76.9809

US 3127334847 US 3130010295 US 3013115112 US 70625980
98 / 805 90 / 43 97 / 393 99 / 11244

1273 1667 608 1523
101 124 114 78

+0,19 +0,22 +0,33 +0,07
46 62 40 65

+0,03 +0,04 +0,08 +0,07
A1/A2 A2/A2 A1/A1 A2/A2

93 / +1,29 85 / +1,25 90 / +1,72 97 / +1,66
+1,33 +0,77 +1,70 +1,46
+1,10 +0,39 +1,36 +0,65
+0,33 +0,02 +0,59 +0,65
+1,04 +1,72 +1,07 +1,65

2,70 2,91 2,81 2,77
+0,9 -0,3 -0,6 -2,6

- 0 0 0
+6,6 +5,1 +5,0 +3,0
2635 2656 2569 2460
867 926 824 680

+1,17 +1,47 +0,46 +0,78
+0,55 +0,64 +1,08 +1,04
+0,13 +0,89 +0,87 +0,85
+0,74 +2,07 +0,68 +1,44
-0,08 +1,30 -0,88 -1,08
-0,01 +0,70 -0,23 +1,97
-0,42 -1,44 +0,63 +2,07
+1,07 +0,84 +1,83 +1,03
+1,44 +0,37 +0,93 +0,23
+1,25 +0,60 +1,22 +0,71
+1,60 +1,01 +1,95 +2,38
+2,15 +1,66 +2,43 +2,47
+0,86 +0,07 +0,67 -0,19
+1,55 +0,51 +1,01 +1,21
-0,11 +0,75 +0,68 -0,73

+0,05 +0,87 +0,47 -0,98
-1,72 -0,64 -0,36 +1,49

165 342 342
9,0 4,9 6,8 6,3

€21,- €25,- €21,- €20,-/**€39,-

29HO17709 29HO17944 29HO18011 29HO17334 29HO17747 29HO18043 29HO18110 29HO17553 29HO16888 29HO16887
ALLSTAR BOURBON (H5) DAX HAMLET HARPER HARVEST JERICHO JOSUPER MVP NIRVANA
BALISTO MONTROSS DAVINCI SUPERSHOT BALISTO MONTEREY JOSUPER SUPERSIRE MOGUL MOGUL

NUMERO UNO MASSEY MCCUTCHEN SALOON EPIC NUMERO UNO MOGUL BEACON PLANET PLANET
78.1440 76.9350 78.1692 76.9573 78.1379 78.1966 76.9693 76.7978 76.8330 76.8111

US 72851690 US 3014558977 CA 11720551 DE 0538894921 US 3013614152 US 73519358 US 3128557283 US 70726929 US 71618865 US 71813206
92 / 582 99 / 1255 91 / 286 86 / 29 96 / 1230 96 / 568 94 / 170 99 / 12475 99 / 13081 99 / 6822

1348 2112 845 1531 561 888 1765 3102 266 1758
58 63 65 69 79 53 102 105 64 54

+0,03 -0,05 +0,12 +0,04 +0,21 +0,07 +0,13 -0,04 +0,20 -0,04
70 67 49 66 58 35 67 90 37 68

+0,10 +0,01 +0,08 +0,07 +0,15 +0,03 +0,05 -0,01 +0,11 +0,05
A2/A2 A2/A2 A1/A1 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2

90 / +1,79 96 / +1,35 86 / +1,86 84 / +1,54 92 / +2,03 93 / +3,38 89 / +2,20 99 / +1,42 98 / +1,95 97 / +1,76
+1,41 +1,20 +1,52 +1,02 +1,54 +2,64 +2,30 +1,22 +2,40 +1,77
+1,11 +0,25 +0,96 +0,89 +2,03 +2,07 +0,80 -0,15 +1,11 +0,92
+0,88 +1,17 +0,75 +1,86 +0,50 +0,70 +0,90 +1,25 +0,21 +0,75
+1,98 +1,35 +1,42 +1,70 +1,75 +2,16 +1,80 +1,28 +1,85 +1,70

2,66 2,90 2,66 2,62 2,76 2,84 2,73 2,82 2,89 2,81
-0,4 +1,3 -2,0 -1,2 +0,0 +1,0 -0,8 -2,2 -2,0 -3,8

0 0 0 - 0 + 0 + + 0
+4,1 +4,0 +4,3 +3,6 +4,5 +4,9 +5,6 +6,2 +2,7 +2,5
2501 2449 2388 2433 2588 2510 2713 2689 2306 2311
648 627 616 643 727 611 880 941 537 540

+1,20 +1,06 +2,18 +1,59 +1,07 +2,71 +1,34 +1,16 +0,62 +0,71
+1,31 +1,50 +0,64 +2,07 +1,07 +1,04 +1,20 +1,48 +1,05 +1,19
+1,36 +0,89 +0,89 +1,44 +1,25 +1,42 +0,93 +0,64 +1,06 +1,21
+1,50 +0,58 +1,30 +0,77 +1,66 +2,58 +1,32 +0,63 +1,71 +1,10
+0,10 +0,07 -0,16 -0,22 -2,30 -0,51 -0,43 -0,14 +0,96 +0,97
+1,49 +0,29 +1,95 +1,46 +0,99 +2,53 +1,59 +0,95 +0,19 +0,86
-0,08 -1,05 +0,43 -0,43 +0,37 -0,18 +1,28 +0,44 -1,21 -0,72
+1,10 +0,29 +1,57 +1,11 +2,02 +1,72 +0,92 -0,41 +1,41 +1,37
+1,32 +0,89 +0,94 +1,61 +2,24 +1,76 +0,50 +0,12 +0,76 +0,75
+1,27 +0,40 +1,26 +1,06 +2,05 +2,72 +1,07 +0,22 +1,09 +0,88
+2,32 +1,61 +2,85 +1,66 +2,21 +3,07 +2,71 +0,91 +2,20 +1,74
+2,09 +1,96 +2,19 +1,65 +2,84 +3,94 +3,51 +2,67 +3,85 +3,19
-0,01 +0,76 +0,96 +1,52 -0,13 +2,54 +1,64 +0,96 +0,43 +0,04
+1,44 +0,75 +2,33 +0,77 +0,55 +2,59 +1,62 -0,03 +1,11 +0,58
+0,53 +0,40 +0,17 +1,09 -0,02 +0,71 +1,61 -0,06 +2,04 +0,99
+0,01 +0,39 +0,18 +1,28 -0,36 +1,02 +1,74 +0,47 +1,37 +0,48
+0,80 -0,44 +2,11 +1,27 -0,30 -0,65 -2,23 -0,25 -1,32 -1,05

135 351 435 432 234 432 324 345 342
6,7 6,7 6,8 7,0 5,7 7,2 7,4 7,4 6,2 7,5

€21,-/**€39,- €22 €22,- €21,- €24,- €24,- /**€46,- €24,- €32,- €22,- €23,-

29HO18223 29HO18799 29HO18689 29HO18747 29HO18987 29HO19246 94HO19189 29HO17459 29HO18611 29HO18724
FIREFLY GLITZ HONDA KOKOMO MOJO ORTHILD RADIO RUBELS-RED SKYWALKER (H5) ZEBEDEE
YODER JEDI LYLAS BLOWTORCH MEDLEY MEDLEY HUMBLENKIND ARGO JEDI SPECTRE

SUPERSIRE RUBICON MONTROSS DELTA JEDI SILVER KINGBOY RUBICON CABRIOLET DELTA
76.9891 78.1446 78.1366 78.1444 78.1829 78.1968 78.2018 78.1667 78.0843 78.1240

US 74024987 US 3141494533 US 3140503758 US 3141559636 CA 110807391 IT 36990601858 US 3140038654 NL 679520401 US 3137878481 US 3141494407
87 / 23 80 / G 80 / G 80 / G 78 / G 78 / G 77 / G 76 / G 81 / G 79 / G

397 1382 1613 1979 1534 947 1310 1186 1492 1498
101 74 77 79 76 98 60 86 70 111

+0,31 +0,08 +0,06 +0,02 +0,07 +0,22 +0,04 +0,15 +0,05 +0,19
47 69 62 62 68 51 40 54 71 63

+0,13 +0,09 +0,04 +0,01 +0,07 +0,08 +0,00 +0,06 +0,09 +0,06
A1/A2 A2/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A2/A2 A2/A2

80 / +1,05 78 / +1,98 79 / +2,30 79 / +2,32 75 / +2,18 75 / +2,97 77 / +3,17 74 / +2,65 78 / +1,47 76 / +1,65
+1,40 +2,14 +2,77 +2,12 +1,79 +2,50 +2,95 +2,51 +1,90 +1,53
+0,75 +0,82 +1,86 +1,46 +1,54 +2,39 +1,67 +1,59 +0,75 +0,78
-0,15 +0,89 -0,50 +0,91 +0,84 +1,25 +1,21 +0,24 -0,20 +0,85
+0,79 +1,26 +1,25 +1,80 +1,80 +2,35 +2,19 +1,98 +0,93 +1,70

2,86 2,85 2,70 2,68 2,60 2,79 2,86 2,78 2,86 2,91
-0,2 +1,8 +1,6 +1,4 +1,5 +0,0 +1,1 -0,6 +2,0 +0,2

0 - 0 + - 0 0 0 0 +
+4,1 +6,8 +5,6 +6,7 +7,6 +6,3 +5,0 +6,8 +6,0 +5,1
2530 2737 2778 2718 2790 2754 2575 2678 2703 2702
800 856 873 837 904 883 680 855 866 904

+0,32 +1,29 +0,96 +2,23 +1,65 +2,45 +3,14 +1,60 +0,40 +1,70
+0,09 +1,07 +0,06 +1,26 +1,24 +1,72 +1,37 +0,73 +0,27 +1,10
+0,05 +0,52 +0,18 +1,11 +0,79 +1,77 +1,51 +1,02 +0,19 +0,98
+0,96 +0,82 +1,71 +1,40 +1,47 +2,06 +2,07 +2,14 +0,96 +1,23
+1,07 -0,01 +1,47 +0,13 -0,44 +0,33 -0,05 +0,54 +0,06 +0,28
+0,96 +0,97 +0,16 +0,37 +1,13 +1,62 +2,07 +1,61 -0,32 +1,00
-1,51 -1,01 -1,49 -0,76 -2,57 -1,53 +0,43 +1,72 -2,09 -1,31

+1,07 +1,06 +1,68 +2,01 +2,11 +2,92 +1,79 +2,08 +0,64 +1,02
+0,28 +1,19 +2,07 +2,53 +2,06 +2,76 +2,18 +1,34 +0,90 +1,38
+0,69 +0,95 +1,92 +1,60 +1,56 +2,57 +2,24 +1,72 +0,76 +1,00
+1,03 +2,53 +2,70 +2,69 +2,07 +3,24 +3,76 +3,07 +2,09 +2,01
+2,40 +2,62 +4,10 +3,18 +2,58 +3,89 +4,35 +3,31 +2,60 +2,67
+0,56 +1,85 +0,93 +1,24 +2,07 +1,12 +1,67 +1,21 +0,81 -0,04
+0,52 +2,24 +2,10 +2,07 +1,53 +1,98 +3,09 +2,34 +1,44 +1,39
+0,83 +1,26 +0,77 +1,65 +0,91 +1,33 +1,61 +2,17 +0,42 +0,31
+1,34 +1,53 +0,49 +1,51 +1,15 +1,26 +1,64 +1,49 +0,22 +0,14
-1,16 -0,45 -0,62 -0,77 -0,53 -0,16 -0,49 -0,26 -0,47 -0,23

342 423 423 246 315 342 423
4,5 6,7 6,6 8,0 6,4 7,1 6,1 7,6 4,0 6,7

€19,- €25,- €27,-/**€44,- €27,- €32,- €24,- €27,- €29,- €27,-/**€44,- €27,-

29HO17443 29HO18806 29HO18731 29HO17425
BELLWETHER BOXCAR BURNETT CLINTON
ALTATOPSHOT GROWL BURLEY SUPERHERO

SILVER DELTA YODER SILVER
78.1442 78.1687 78.2147 78.1238

NL 742757381 US 3141494563 US 3138573646 NL 677776684
80 / G 79 / G 80 / G 79 / G
1433 1454 841 1081

95 76 135 86
+0,15 +0,08 +0,37 +0,16

67 65 52 57
+0,08 +0,07 +0,09 +0,09
A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2

78 / +1,47 77 / +1,59 77 / +2,15 77 / +2,31
+1,69 +2,19 +1,89 +2,15
+1,01 +1,13 +1,80 +1,01
+0,07 -0,39 +0,29 +0,75
+1,18 +0,66 +1,77 +1,55

2,67 2,91 2,87 2,75
+1,5 +1,2 -1,1 -0,1

- 0 + +
+6,6 +6,5 +4,3 +5,5
2756 2676 2721 2617
940 863 929 777

+1,34 +0,35 +1,52 +1,85
+0,30 -0,14 +0,80 +0,96
+0,15 -0,33 +0,90 +0,62
+1,20 +0,94 +1,89 +1,24
+0,23 -0,13 -1,38 -0,05
+0,55 +0,56 +1,06 +0,98
+0,67 +0,33 +0,03 +0,08
+1,13 +1,04 +2,15 +1,16
+1,09 +1,14 +1,22 +1,53
+1,20 +1,09 +1,96 +1,28
+1,96 +2,28 +1,66 +2,80
+2,75 +2,72 +3,17 +3,17
+1,09 +1,22 +1,36 +1,07
+1,37 +2,06 +1,28 +2,14
-0,13 +0,78 +0,56 +0,89

+0,26 +0,65 +0,63 +0,51
+0,79 -0,97 +0,11 -1,03

342 243
6,5 7,5 8,4 8,2

€22,-/**€39,- €21,-/**€39,- €22,- €19,-
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+ 150 + 150

+ 150+ 150

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2020, 
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. Heemskerk international B.V. en 
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuiste informatie van welke aard dan ook.

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2020, 
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. Heemskerk international B.V. en 
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuiste informatie van welke aard dan ook.
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+

+

+ TOPGENETICA
+ UITSTEKEND BEVRUCHTEND + VAARSKALF

+ MEER OPBRENGST 
+ BRITISH BLUE

+ GEBOORTEGEMAK + KWALITEIT KALF

=

=

+

+

+ SNELLE GENETISCHE 
VOORUITGANG, 

+ MEER RENDEMENT

WINTER 2020

Vader
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

- stĳ l + krom

- hakkige + recht

- laag + stĳ l 

- matig + goed

- los + vast

- laag + hoog

- zwak + sterk

- diep + ondiep

- wĳ d + nauw

- wĳ d + nauw

- kort + lang

De imponerende Buisweerd Tonnia 8 is dit keer ons covermodel. De krachtige 
Hamletdochter van V.O.F. Garritsen uit Laren heeft de capaciteit om veel ruwvoer te 
verwerken en geeft dan ook probleemloos ruim 40 liter melk per dag. De gitzwarte 
vaars is ingeschreven met AV 86, wat ze mede te danken heeft aan haar sublieme 
uierkwaliteiten die met 88 punten werden gewaardeerd. Haar 305-dagen productie 
wordt voorspeld op 10.777 kg melk met 3,84% vet en 3,32% eiwit. 
We werden al enthousiast van de degelijke pinken die we onderweg tegenkwamen. 
Maar nu we de eerste dochters in zijn index terugvinden, wordt ons vertrouwen in 
Hamlet alleen maar bevestigd. Hij plust in zijn gehalten en vererft met 1531 ponden 
een mooie melkplas. Zijn dochters laten breedte in het frame zien en hun langere 
spenen maken Hamletdochters interessant voor robotbedrijven. 

1e uitgave

2020
Winter 2020
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ABS Sexcel

Sexcel en NuEra 
een gouden combinatie

De fokkerijkeuzes op uw bedrijf zijn 
gericht op een effi ciënte productie. 
Door het gebruik van Sexcel sperma 
kunt u heel gericht sturen in het 
benodigd aantal vaarskalveren en zet 
u de genetische vooruitgang op uw 
bedrijf in de hoogste versnelling. 
Dieren waarvan u geen nakomelingen 
aan wilt houden, kunt u paren met stieren 
uit het fokprogramma NuEra Genetics. 
Dit zijn British Blue stieren die uitblinken 
in geboortegemak en uitermate geschikt 
zijn voor gebruikskruisingen. 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 combineren haalt 
u het maximale uit uw veestapel. 
GMS is het ideale instrument om u 
hierin te ondersteunen. De beschikbare 
Sexcelstieren vindt u hierboven. 
Uw rundveespecialist kan u meer vertellen 
over de beschikbare British Blue stieren.

29HO17443 29HO18806 29HO18858 29HO18689 29HO18966 29HO18697 29HO17442 29HO18490 29HO18611
BELLWETHER BOXCAR ENTITY HONDA RADICAL SASSAFRAS SHIMMER*RC SEVILLE SKYWALKER (H5)
ALTATOPSHOT GROWL MATTERS LYLAS ACHIEVER SPECTRE SALVATORE RC SUPERSHOT JEDI

SILVER DELTA RUBICON MONTROSS RUBICON RUBICON RUBICON MONTROSS CABRIOLET
78.1442 78.1687 78.1689 78.1366 78.1818 78.1301 78.1378 78.0413 78.0843

NL 742757381 US 3141494563 US 3141494670 US 3140503758 US 3145288734 US 3141494322 NL 715952043 US 3134408139 US 3137878481
80 / G 79 / G 80 / G 80 / G 79 / G 79 / G 78 / G 81 / G 81 / G
1433 1454 1530 1613 1248 746 2156 1284 1492

95 76 117 77 116 119 79 65 70
+0,15 +0,08 +0,21 +0,06 +0,25 +0,33 +0,00 +0,06 +0,05

67 65 62 62 50 48 64 56 71
+0,08 +0,07 +0,05 +0,04 +0,04 +0,09 -0,01 +0,06 +0,09
A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A2/A2

78 / +1,47 77 / +1,59 76 / +1,26 79 / +2,30 77 / +1,84 77 / +1,59 77 / +2,73 79 / +1,04 78 / +1,47
+1,69 +2,19 +1,47 +2,77 +2,06 +1,63 +2,52 +1,66 +1,90
+1,01 +1,13 +0,91 +1,86 +1,83 +1,42 +2,31 +0,52 +0,75
+0,07 -0,39 +0,06 -0,50 +0,12 -0,23 +0,15 +0,34 -0,20
+1,18 +0,66 +0,73 +1,25 +0,66 +1,21 +1,98 +0,30 +0,93

2,67 2,91 2,73 2,70 2,76 2,89 2,60 2,76 2,86
+1,5 +1,2 +1,2 +1,6 -0,1 +0,4 -0,1 +2,3 +2,0

- 0 - 0 0 0 0 0 0
+6,6 +6,5 +7,1 +5,6 +5,8 +6,4 +7,6 +5,8 +6,0
2756 2676 2812 2778 2752 2711 2796 2527 2703
940 863 1029 873 952 955 924 731 866

+1,34 +0,35 +0,25 +0,96 +0,55 +0,77 +1,61 +0,02 +0,40
+0,30 -0,14 +0,33 +0,06 +0,28 +0,19 +0,85 +0,49 +0,27
+0,15 -0,33 +0,02 +0,18 -0,14 +0,35 +0,95 -0,31 +0,19
+1,20 +0,94 +0,68 +1,71 +0,60 +1,35 +2,22 +0,02 +0,96
+0,23 -0,13 -0,27 +1,47 -0,06 +0,67 -0,75 +0,28 +0,06
+0,55 +0,56 +0,50 +0,16 +0,48 +0,37 +0,78 +0,07 -0,32
+0,67 +0,33 +0,06 -1,49 -1,07 -0,47 +0,15 -0,88 -2,09
+1,13 +1,04 +1,30 +1,68 +2,34 +1,76 +2,72 +0,44 +0,64
+1,09 +1,14 +0,48 +2,07 +1,34 +0,88 +1,64 +0,60 +0,90
+1,20 +1,09 +0,79 +1,92 +1,66 +1,41 +2,44 +0,45 +0,76
+1,96 +2,28 +1,55 +2,70 +2,28 +2,16 +3,02 +2,04 +2,09
+2,75 +2,72 +2,01 +4,10 +2,85 +2,09 +3,67 +2,32 +2,60
+1,09 +1,22 +0,78 +0,93 +0,94 +0,46 +1,10 +0,40 +0,81
+1,37 +2,06 +0,79 +2,10 +1,39 +1,59 +1,87 +0,83 +1,44
-0,13 +0,78 +1,19 +0,77 +1,14 +1,55 +1,64 +0,32 +0,42

+0,26 +0,65 +1,50 +0,49 +1,54 +1,19 +1,44 +0,03 +0,22
+0,79 -0,97 -0,54 -0,62 -0,80 -1,18 -0,39 +0,34 -0,47

342 165 423 342 243 243 456 342
6,5 7,5 6,8 6,6 6,0 5,3 5,7 6,0 4,0

€22,-/**€39,- €21,-/**€39,- €54,- €27,-/**€44,- €44,- €46,- €46,- 37,- €27,-/**€44,-
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Stierenkaart
®

Ingenieursbureau 
Heemskerk B.V.
T: 013 - 505 1658

Heemskerk België bvba
T: 014 - 479 544

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

*  Prijzen op basis van levering in eigen vat. 
Prijzen geldig tot 30 april 2020, 
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. Heemskerk international B.V. en 
gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuiste informatie van welke aard dan ook.
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