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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.

Prima indexdraai
gehad in april
Met het voorjaar voor de deur hebben we een prima
indexdraai gehad in april. We hebben met Boss en
Balisto de nummers 1 en 2 van de nvi rangschikking op
de kaart. Verder hebben we nog verschillende stieren
hoog in de lijst. Zoals nieuwkomer Nirvana op plek 8.
Ook bij roodbont 2 interessante nieuwe stieren

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.

NIRVANA (Mogul x Planet) is een
allround topper die 1540 kg melk en
-0.02 vet en +0.07 eiwit vererft. In
totaal is Nirvana goed voor 124 kg
vet en eiwit. Ook voor exterieur is
hij foutloos, beste frames die goed
in balans zijn met prima kruizen. De
uier vererving is ook zeer goed (111)
maar zeker nog zeer geschikt voor de
robot. Het beenwerk (106) wordt ook
prima gebruikt. Het celgetal is 110.
aAa 342
LUCENT (Ransom x Snowman) is ook
een echte allrounder die geen zwakke
plekken kent. Met 779 kg melk -0.14
vet en +0.06 eiwit heeft hij een mooie
productie opbouw. Pinkenstier (104)

‘Lucent’

Lucent vererft correcte frames met
goede kruizen. Voor de secundaire
kenmerken scoort hij overal boven
gemiddeld. aAa 315
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Actiestieren
Zwartbont
WONDER CV (10+2)
GUARD (21+4)
RANSOM (20+5*)
BABYLON (15+2)
LUCENT (20+5*)
BOLT RF (21+4*)
MUFASA (21+8)
‘Brand’

Zwartbont
genomics
BRAND (Balu x Mahuva) is een zeer
hoge genomics stier. Brand die ook
pinkenstier (104) is vererft, 1927 kg
melk met -0.12 vet en +0.04 eiwit.
Ook voor exterieur doet hij het prima,
goede uiers en prima beenwerk. Het
celgetal (109) en vruchtbaarheid (104)
zijn prima. aAa432

‘Oscar’

Belgisch blauw
OSCAR is een nieuwe Belgische
Blauwe waarvan al vele kalveren vlot
zijn geboren. Zijn geboorte index is
van 99 naar 112 gestegen en zal zeer
waarschijnlijk nog gunstiger worden.
De veehouders die Oscar getest hebben blijven hem gebruiken.

SELECT
PRINCE (25+5)
SILVERADO (20+5)
B52 (20+5*)
ROXY B (20+5*)
Roodbont
JULANDY (15+2*)
ELWOOD CD (20+5)
Fleckvieh
WELFENPRINZ BFG (10+2*)

Nieuwe Stieren
Zwartbont
NIRVANA
LUCENT
BRAND

Roodbont

Roodbond

DALMAN (Dakker x Jerudo) is zeer
outcross en heel allround. Dalman
vererft veel melk (1705kg) -0.38 vet
en -0.09 eiwit, goed voor 91 kg vet
en eiwit. Dalman vererft beste frames
met prima kruizen. De uiers zijn prima
aangehecht en prima robot geschikt.
Het celgetal (107) en vruchtbaarheid
(104) zijn prima verzorgd. aAa 264
EDELMUT (Ellmau x Sterngold) is
net als Dalman zeer outcross in de
Nederlandse veestapel. Voor productie
scoort Edelmut +821 kg melk , -0.04
vet en -0.04 eiwit. Het exterieur is
van zeer hoog niveau . De melktypische koeien hebben beste kruizen
en gaan over prima benen (104) met
gezonde klauwen (102). De uiervererving (118) is super met een ideale
speenplaatsing voor de robot. Het
celgetal (105) en de vruchtbaarheid
(102) zijn allebei goed. Edelmut is
overigens ook geschikt voor de pinken
(102). aAa324.

Belgisch blauw

EDELMUT
DALMAN
OSCAR
Fleckvieh
ERBHOF BFG
‘Welfenprinz BFG’

WELFENPRINZ BFG
WEISBLAU BFG

Fleckvieh
ERBHOF BFG (Eilmon x Weinhold)
staat hoog in de totaalindex. Hij vererft
808 kg melk, -0.08 vet en +0.14 eiwit.
Erbhof vererft wat kleinere koeien met
prima uiers en beenwerk. aAa 513
WELFENPRINZ BFG (Watnox x Rau )
vererft 345 kg melk met +0.05 vet en
+0.04 eiwit. Welfenprinz vererft ruime
frames met een goed beenwerk en
prima uiers. aAa 432
WEISBLAU BFG ( Wille x Merkur) vererft 913 kg melk -0.19 vet en +0.04
eiwit. Voor exterieur is Weisblau een
sterke allrounder. aAa nb.

BTW Nummer
Per 1 januari 2018 zijn we verplicht uw btw
nummer in onze administratie op te nemen.
Graag via de mail ki-propos@hetnet.nl of
aan onze medewerkers doorgeven.

