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Voorwoord
Dit is de nieuwsbrief van ProPos, een onafhankelijke KI-organisatie. ProPos is van start
gegaan in 2001 en werkt vanuit Gemert.
Van daaruit bedienen we de regio’s Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Voor de
doe-het-zelf-KI is de laatstgenoemde regio
zelfs uitgebreid tot de hele provincie. Ook
transplanteren en tocht- en drachtcontrole
behoren tot ons pakket.

Goede indexdraai
augustus
Met het inseminatie seizoen voor de deur kunnen we
stellen dat we een goede indexdraai hebben gehad in
augustus. De meeste stieren die we op de kaart hebben
staan zijn stabiel gebleven of gestegen. Ook hebben we
weer een paar nieuwe stieren die op de kaart komen.

Zwartbont

www.ki-propos.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website,
www.ki-propos.nl, voor af en toe een
nieuwtje of voor een bestelling. U vindt
hier ook de stierenkaarten van de verschillende rassen.

‘Bolt RF’

BOLT RF (Bookem x Spencer) komt
weer terug op de kaart. Als genomics stier heeft Bolt Rf ook op de
kaart gestaan en nu heeft hij op
basis van Nederlandse dochters een

prima fokwaarde gekregen. Met
970 kg melk, -0.05 % vet en een
mooie +0.10% eiwit heeft Bolt Rf
een hele mooie productie opbouw.
Bolt Rf vererft prima frames met
voldoende breedte. De uiers zijn
goed aangehecht met een ideale
speenplaatsing(robotgeschikt). Ook
het beenwerk is best met een ideale
beenstand van achter en opzij. De
secundaire kenmerken zoals celgetal
(111) en vruchtbaarheid(102) zijn
zeer goed. aAa 342.
RABO (Mogul x Observer) is een stier
met een wat andere bloedvoering.
Hij vererft 774 kg melk met +0.21
vet en -0.03 eiwit. Rabo vererft ook
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goede frames met hellende (101)
en brede kruizen(105). De uiers
zijn zeer goed aangehecht met een
goede speenplaatsing (105) die ook
geschikt is voor robot bedrijven. Het
beengebruik is met 107 ook zeer
goed verzorgd. Het celgetal (107) en
de dochtervruchtbaarheid (102) is
ook prima. Rabo is pinkenstier (103)
met aAa 315.
‘Rabo’

Zwartbont Genomics
SILVERADO ( Spring x Supersire) is
hoge productie stier met 1152 kg melk,
+0.27 % vet en +0.04 % eiwit. Silverado
vererft melktypische frames met prima
uiers. De aanhechting is rondom goed
verzorgd met een goede speenplaatsing
(robotgeschikt). Ook het beenwerk is
goed met een beengebruik van 105. Voor
celgetal( 103) en vruchtbaarheid (100)
scoort Silverado netjes. Ook zijn Gtpi
score van 2727 is goed. aAa 432

ROXY B (Balisto x Mogul) heeft een
mooie productie opbouw met 785 kg
melk, +0.00 % vet en +0.05 % eiwit.
Roxy B vererft melktypische frames
met een prima kruispartij. De uierverving is zeer goed te noemen. De
uiers zijn zeer vast aangehecht, hoog
en breed. Met een ideale speenlengte
(103) en goede speenplaatsing is Roxy
B ook robotgeschikt. Voor celgetal
scoort hij met 108 prima. aAa345

Actiestieren
Zwartbont
WONDER CV (10+2)
BOLT RF (20+5)
RANSOM (10+2 / 20+5*)
BABYLON (15+2)
CEASAR (20+5)
BILLARD
MUFASA (21+8)
IOTA (12+3)
PRINCE (25+5)
BRENTANO (20+5*)
SILVERADO (20+5*)
ROXY B (20+5*)
CHELSEA (20+2)
CAINE (20+2)
Roodbond
JULANDY (15+2*)
Fleckvieh
MELCHIOR BFG (10+2)

Nieuwe stieren
Zwartbont
RABO
BOLT RF
SILVERADO
ROXY B
Flechvieh
MELCHIOR BFG

Roodbont

Fleckvieh

LA LANSLIDE BFG

Bij roodbont hebben we geen nieuwe
stieren toegevoegd. Maar de meeste
stieren hebben het deze draai wel
prima gedaan, zoals Fageno (+30nvi),
Jotani (+41nvi), Martijn (+22) en
Special ( +24).

Rinie Emons
12,5 jaar in
dienst
Rinie is 1 maart 2005 bij
ProPos aan het werk gegaan. In die jaren heeft
hij bijgedragen aan de
groei en goede service
van ProPos. Rinie is van
alle markten thuis. Hij insemineert en
zet embryo’s in. Verder doet hij drachtcontroles en sinds een paar jaar ook
scannen. Maar ook voor fokkerij advies
kunnen je altijd bij Rinie terecht.

‘Melchior’

MELCHIOR BFG (Mercator x Mandela)
is een beste productie stier met 996 kg
melk, +0.00 %vet en +0.04% eiwit.
Melchior vererft goede koeien met
veel lengte. Het beenwerk is goed van
kwaliteit met prima klauwen. De uiers
zijn lang en goed aangehecht.
LA LANSIDE BFG (Wildwest x Manitoba) vererft 869 kg melk met +0.06
vet en +0.05 eiwit. La Lanside vererft
een gemiddelde hoogtemaat maar wel
veel lengte in het frame. De benen zijn
iets krommer, maar wel sterk in de
koten. De lange uiers zijn met name
voor goed aangehecht.

Opgave
We onderscheiden ons door onze zeer sterke
service, dat hadden we u al verteld. Die
uit zich onder meer in de ruimst denkbare
opgavetijden. We rijden een twee-routensysteem. Wie ’s avonds tot 23.00 uur belt,
kan ’s morgens in de eerste ronde mee.
Belt u ’s morgens vóór 11.00 uur, dan wordt
u bezocht in de tweede ronde. Op zondag
rijden we 1 route, hiervoor kunt u bellen tot
9.00 uur.

