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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.

3 nieuwe fokstieren met
outcross bloedvoering
De laatste indexdraai van 2014 is weer achter de rug en
dat heeft weer enkele interessante stieren opgeleverd. Bij
de fokstieren 3 nieuwe stieren met outcross bloedvoering
en bij de genomics een paar echte toppers. Ook komt er
een nieuwe Belgische blauwe bij met vlotte geboortes en
een top bevruchting.

Zwartbont
fokwaarde fors (+39nvi) gestegen. Zijn
productie index is van een mooi en hoog niveau. Met bijna 1300 kg melk en een kleine
min vet (-0.08) en het eiwit vlak (+0.00)
vererft hij veel kg vet en eiwit. Massey fokt
middelgrote koeien met veel breedte in de
voorhand (105) en in het kruis (107). Het
beenwerk is rondom goed verzorgt met
gezonde klauwen. De gezonde en ondiepe

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.

uiers zijn sterk aangehecht met een goede
‘Massey’

speenplaatsing. Met een celgetal van 112
en dochtervruchtbaarheid van 102 scoort

MASSEY (Mascol x Brett) is de hoogste

Massey prima voor de secundaire kenmer-

Mascol-zoon . Met het aan de melk komen

ken en met een geboortegemak van 103 te

van zijn Nederlandse dochters is zijn

gebruiken bij de pinken. aAa 435
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steeds meer geven. De dochters van
Prince zijn gemiddeld van hoogtemaat

Actiestieren

maar wel breed in het kruis (108). Met

Roodbont

110 voor beenwerk scoort Prince als een

TABLEAU (10+1)

van de beste. Ook voor de secundaire

JOTAN (10+1)

kenmerken als celgetal (111) vruchtbaarheid (106) scoort deze pinkenstier (104)
uitstekend.aAa234

EPIC (Super x Baxter) is een stier die

ELWOOD (10+1)
Zwartbont
WONDER CV (13+2)

veel kracht vererft. Epic dochters zijn

GOLDFARM (21+4)

ruim gebouwde koeien met veel breedte

WYMAN (21+4)

in de voorhand (107). Ze hebben goed

DAKOTA (10+2)

PRINCE (Britt x Mtoto) is een outcross

beenwerk met gezonde klauwen. De

stier die al lang meedraait. Hij blijft

uier vererving is ook zeer goed. Goed

DOUGLAS (10+2)

maar stijgen met zijn nvi niveau. Voor

aangehecht met voor de robot ideale

levensduur is hij de absolute NR 1 met

speenplaatsing en ophangband. Met 103

946 dagen. Zijn dochters zijn laatrijp

voor geboortegemak kan hij ook gebruikt

en gaan daarom in de 2e en 3e lactatie

worden bij de pinken. aAa432

‘Prince’

Zwartbont Genomics

BOLT RF (15+2)

Belgisch Blauw

De benen worden goed gebruikt en zijn van

JAPIO is een nieuwe geteste belgische witblau-

achter mooi parallel geplaatst. De uiers zijn

we. Japio scoort 85 voor geboorte gemak en is

goed aangehecht met een ideale speen-

met +5 ook een top bevruchter.

plaatsing voor robotgebruik. aAa213

BELADI (Bookem x Massey) is met 320
nvi ook een zeer hoge stier. Met ruim
1000kg melk een kleine min voor vet en
een plusje eiwit (+0.03) heeft Beladi een
mooie productie index. Hij vererft middelgrote koeien met een brede voorhand
‘Beladi’

(104). De benen zijn correct van stand,
een beetje krom wat zeer goed past op

BALISTO (Bookem x Watson) is een abso-

te steile benen. Ook de uiervererving laat

lute nvi topper (357). Met zijn hoge produc-

geen fouten zien en is ook prima geschikt

tie index met ruim 1600 kg melk +0.02 vet

voor de robotmelkers. Voor celgetal (109),

en +0.11 eiwit (138 kg vet en eiwit) is deze

vruchtbaarheid (104), klauwgezondheid

pinkenstier (109) zeer gewild. Balisto fokt

(105) en afkalfgemak (112) scoort Beladi

koeien met een gemiddelde hoogtemaat en

zeer goed. Pinkenstier (105) Beladi heeft

brede voorhand met een breed kruis (106).

aAa 435.

Roodbont Genomics
DALMAN (Dakker x Jerudo)heeft een
hoge productie index met 1485 kg melk
en -0,30% vet en -0.05 eiwit. Voor
exterieur scoort Dalman zeer allround
zonder zwakke plekken. Dalman fokt
zeer laatrijpe dochters (111) die voor de
secundaire kenmerken celgetal(105) en
vruchtbaarheid (104) prima scoort. Met
103 kan Dalman ook gebruikt worden bij
de pinken. aAa264
‘Dalman’

Leonidas RF
Leonidas RF heeft een goede indexdraai
achter de rug, maar de stier leeft niet meer.
De voorraad is dus beperkt en de prijs is per
direct verhoogd naar €25,-. Het kan zijn dat
er niet genoeg sperma is tot aan
de volgende stierenkaart.

Mark Peters
Ik ben Mark Peters uit Boekel. Ik ben 24
jaar en run samen met mijn ouders een
melkveebedrijf met 80 koeien. Ruim 4 jaar
geleden ben ik thuis begonnen met insemineren. Ik kom het ProPos-team 2 dagen per
week versterken als inseminator.

Scannen
Met vruchtbaarheidsbegeleiding kunt u
voortaan ook kiezen voor scannen. Dit gaat
op afspraak. Voor inlichtingen bel even met
Antoon: (06) 22 20 68 66

