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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.

Indexdraai levert
nieuwe stieren op
Deze indexdraai heeft weer een aantal nieuwe stieren
opgeleverd die we hier verder gaan toelichten.
Een aantal stieren zijn (tijdelijk) van de kaart door
leveringsproblemen (Reflector en Topsy).

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.

ERIC (Robust x Ramos) heeft al meerdere indexdraaien gehad en blijft maar
stijgen. Eric is een pinkenstier (106)
met een zeer hoge levensduur(862).
Eric vererft 668 kg melk met vlakke gehaltes. De Eric dochters hebben goede
kruizen, goed beenwerk (105) en prima
uiers (107) die ook zeer geschikt zijn
voor de robot. Ook voor celgetal(106)
, vruchtbaarheid (102) en melkbaarheid(103) scoort Eric goed. aAa 423
TAPIC (Epic x Freddie) vererft ruim
gebouwde koeien met goede kruizen
en zeer goed aangehechte uiers met
een ideale speenplaatsing voor de robot. Ook het beenwerk wordt goed gebruikt. Tapic vererft bijna 900 kg melk
met -0.27 vet en -0.10 eiwit. Tapic
scoort voor de secundaire onderdelen

ook best, celgetal 104, vruchtbaarheid
102, persistentie 110 en laatrijpheid
104. aAa 432
DANSHOT (Danillo x Shottle) fokt
brede koeien met beste benen(108) en
prima uiers (112) die ook nog zeer geschikt zijn voor de robot. Danshot vererft 775 kg melk met vlakke gehaltes.
De Danshot dochters zijn zeer persistent( 111) en laatrijp (104). aAa 234
FILOU RF (Fanatic x Elburn) vererft
een wat kleinere, maar brede koe
(103) met beste kruizen. Pinkenstier(103) Filou rf vererft goed aangehechte uiers die ook robot geschikt
zijn. De benen worden goed gebruikt
en hebben beste klauwen (106). Ook
voor secundaire kenmerken scoort
Filou rf boven gemiddeld. aAa 315

ProPost | 22
JANUA R I

KI-service ProPos
Witte Brug 12
5421 XX Gemert

T 0492 344766
F 0492 344675
E ki-propos@hetnet.nl

2 0 1 7

‘Guard’

GUARD (Guarini x Leif) is een een
echte eiwit topper met ruim 400 kg
melk +0.27 vet en +0.39 eiwit!! Voor
exterieur scoort Guard overal rond
het gemiddelde, en past zeer goed op
grote koeien. De secundaire kenmer-

ken zijn bij Guard ook goed, celgetal
105 en vruchtbaarheid 102. aAa 234
FOSTER (G-Force x Mascol) fokt ook
middelgrote koeien (101) met goede
uiers die zeer geschikt zijn voor de
robot. Het beenwerk wordt goed gebruikt (107). Pinkenstier Foster vererft
daarnaast ruim 500kg melk 0.00 vet
en +0.19 eiwit. aAa 135
SELECT (Snowman x Planet) fokt ook
middelgrote koeien met goed beenwerk (104) en ook de uierverving is
goed (105). Met ruim 1100 kg melk
-0.09 vet en +0.00 eiwit is het een
mooie allround stier die we als actie
stier voor €12 op de kaart zetten.
aAa 423

Actiestieren
Zwartbont
WONDER CV (10+2)
BOLT RF (21+4)
RANSOM (20+5)
BABYLON (15+2)
MUFASA (21+8)
CEASAR (20+5)
GUARD (21+4)
SELECT
PRINCE (25+5)
B52 (20+5*)
BRENTANO (20+5)
SILVERADO (20+5)
ROXY B (20+5)
Roodbont
JULANDY (15+2)
Fleckvieh
WALFRIED BFG (10+2)

Zwartbont
Genomics

‘Backstage’

BACKSTAGE (Battlecry x Boss) vererft
1496 kg melk met +0.05 vet en +0.03
eiwit, zeer veel kg vet en eiwit. Backstage vererft middelgrote koeien met
voldoende breedte. Het beenwerk is met
105 ook goed. De uiervererving is 112
maar toch nog robot geschikt. aAa 423
BALOU (Baltikum x Epochal) vererft
1334 kg melk met +0.03 vet en +0.03
eiwit. Pinkenstier (107) Balou scoort
met 109 ook best voor exterieur,
goede uiers ( robot geschikt) en goed
beenwerk. aAa432
B52 (Delta x Bob) vererft 618 kg melk
met +0.51 vet en +0.10 eiwit. Voor exterieur scoort hij overal goed metname
de uiers zijn vast aangehecht. aAa 423
BARBAROS (Balisto x Sudan) is een
pinkenstier (105) die met 371 kg melk
en +0.48 vet en +0.25 eiwit een goede
gehalte vererver is. Barbaros geeft middelgrote koeien met goede kruizen. Het
beenwerk is rondom correct net zoals de
uiervererving ( robotgeschikt) aAa 246

Roodbont
SALVE (Sahara x Baxter) is een stier
met een hele andere bloedvoering.
Pinkenstier Salve vererft 312 kg melk
met +0.53 vet en +0.02 eiwit. Met
110 exterieur laat Salve ook van zich
horen. De dochters zijn goed in balans
met breedte van voor tot achter. De
uiervererving (109) is ook best en ook
de benen (105) worden goed gebruikt.
aAa135
KOMAN (Kodak x Oman) is een pinkenstier (107) met een flinke productie
aanleg. 1390 kg melk met -0.02 vet
en -0.09 eiwit. Koman vererft gemiddeld ontwikkelde koeien met prima
uiers(107) die de productie goed aankunnen. Voor beenwerk scoort Koman
gemiddeld. aAa 312

Roodbont
genomics
AHOY Pp (Amax x Kanu P) is ook een
stier met een aparte bloedvoering.
Met ruim 1200 kg melk -0.17 vet en
-0.10 eiwit vererft hij 72 kg vet en
eiwit. Ahoy P vererft wat kleinere
koeien met prima uiers en beenwerk.
Voor de secundaire kenmerken scoort
Ahoy P best, 111 celgetal, dochtervruchtbaarheid 101 en levensduur
821. aAa 354

WESTKREUZ BFG (10+2)

Facturen
We willen graag per 1 Januari 2018 de
facturen via de mail willen verzenden. Graag
even mailen naar ki-propos@hetnet.nl op
welk emailadres u de facturen wilt ontvangen. Als u de facturen gewoon via de post
wil ontvangen dan hoeft u niet te reageren.

Guus Janssen
gaat stoppen bij
ProPos
Guus heeft ongeveer 4 jaar als vertegenwoordiger gewerkt. In die jaren heeft hij
een mooie vaste klantenkring opgebouwd.
Nu is hij thuis druk met zijn eigen melkveebedrijf. Wij wensen Guus veel succes in de
toekomst.

