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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, tocht- en drachtcontrole en
scannen behoren tot ons pakket.

Indexdraai zorgt voor
wat verschuiving
De indexdraai heeft hier en daar wat verschuivingen
gezorgd door een aanpassing in de indexberekening van
enkele kenmerken. Ondanks dat komen er toch weer een
aantal goede stieren bij op de kaart .

Zwartbont

‘Tabasco’

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.

TABASCO (Jacey x Bookem) is een
zeer hoge productie stier. Hij vererft
2413 kg melk met -0.41 vet (57kg) en
-0.07 eiwit (76 kg!!!!). Tabasco vererft
koeien met balans en kracht. Koeien
met breedte van voor tot achter met

behoud van conditie ondanks de hoge
productie aanleg. De uiers zijn goed
aangehecht met prima speenplaatsing. Het beenwerk is iets krommer
(102). De secundaire kenmerken zijn
ook prima, wat opvalt is de 109 voor
vruchtbaarheid. aAa 435
REFLECTOR (Mogul x Superstition) is
terug op de kaart. Reflector is nu weer
goed beschikbaar en in de tussentijd is
hij flink gestegen in de fokwaarde. Met
1608 kg melk met -0.29 vet en +0.00
eiwit is ook Reflector een hoge productiestier. Voor exterieur scoort Reflector
met 114 totaal exterieur zeer hoog.
De uiers (116) zijn zeer goed aangehecht met een ideale speenplaatsing
voor de robot. Reflector dochters ook
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prima beenwerk ( 107). Celgetal (109)
en vruchtbaarheid (102) zijn ook zeer
goed verzorgd. aAa534
FAUN (Fanatic x Mascol) fokt kleine
(95) brede koeien met een extra
spiertje erop. Pinkenstier (102) Faun
vererft prima uiers met een goede
speenplaatsing voor de robot. De
beenvererving is ook prima met 106
voor beengebruik. Voor alle secundaire kenmerken scoort Faun (zeer)
goed. aAa 543
REPAIRMAN (Maik x Snowman) is net

als Faun een stier die koeien fokt met
een extra spiertje. Pinkenstier (102)
Repairman vererft prima uiers met
wat langere spenen die robot geschikt
zijn. Het beenwerk is met 108 ook zeer
best. Vruchtbaarheid (99) en celgetal
(106). aAa 546
BGOOD (Robust x Massey) vererft
een prima productie, 842 kg melk
met +0.11 vet en +0.13 eiwit. BGood
vererft brede koeien met goed aangehechte uiers (110) en correct iets krom
beenwerk. aAa 342.

Actiestieren
Zwartbont
BOLT RF (21+4)
GUARD (21+4*)
RANSOM (20+5*)
LUCENT (20+5*)
MUFASA (21+8)
BABYLON (15+2)
SELECT
FAUN (13+2)
PRINCE (25+5)
Roodbont
JULANDY (15+2*)
ELWOOD CD (20+5)

Zwartbont
Genomics
SIMBA (Silver x Boss) is met 357 nvi
de hoogste stier van de kaart. Veel
kilo’s vet en eiwit. Simba vererft 114
voor uier en 109 beenwerk. aAa 243
BARKEEPER ( Battlecry x Galaxy)
vererft 800 kg melk met +0.52 vet en
+0.20 eiwit. Melktypische frames met
beste uiers (111) en goed beenwerk
(106) aAa 312
FIRST (Finder x Racer) vererft 840 kg
melk met +0.21 vet en +0.13 eiwit.
Pinkenstier (107) First vererft melktypische frames, beste uiers (114) en
toch robotgeschikt en prima beenwerk
(107). aAa 342
A-TEAM ( Modesty x Damaris) is een
outcross pinkenstier (106) en vererft
1170 kg melk met +0.14 vet en +0.07
eiwit. A-Team vererft correcte frames
met beste uiers (113) en prima beenwerk (105). aAa 324.

MRIJ
MOMBASA ( Baltimore x Daniel)
is een echte gehalte vererver. -547
kg melk , +0,86 vet en +0.35 eiwit.
Mombasa vererft beste uiers (106) en
correct beenwerk. aAa 534
ALDRIK ( Albert x Baltimore) vererft
170 kg melk met +0.13 vet en -0.07
eiwit. De correct gebouwde Aldrik
dochters hebben correcte uiers (101)
en gaan over goed beenwerk (105).
aAa 516

Roodbont
Genomics

MOMBASA (10+2)
Fleckvieh
WEISSBLAU BFG (10+2)
WALFRIED (10+2*)

Fleckvieh
‘Baltrum’

BALTRUM (Brasil rf x Nugget) heeft
voor roodbont een wat andere
bloedvoering. Pinkenstier(105)
Baltrum is breed inzetbaar, omdat
hij ook nog een foutloos exterieur
vererft en met een hoge productie. 1112 kg melk met+0.42 vet en
+0.03 eiwit. aAa 423
GONZALES (Great x Brekem rf)
vererft 1493 kg melk met +0.18 vet
en +0.15 eiwit ( 152 kg vet en eiwit).
Pinkenstier Gonzales vererft melktypische koeien met beste uiers( 114)
en correct, krom (102) beenwerk.
aAa nb
SAKAI ( Sveen P x Aikman) is een
outcross stier met een hoge productie
aanleg. 1649 kg melk, -0.06 vet en
+0.03 eiwit. Daarnaast fokt hij brede
koeien met beste uiers (112) en prima
benen (103). aAa 561
RED CARNA ( Carnival x Kodak) fokt
breedte in de koeien en niet te groot.
De uiers zijn goed aangehecht en
robotgeschikt. Ook het beenwerk is
prima (105). aAa 432

MOGUL ( Manigo x Vanstein) vererft +478
kg melk met +0.10 vet en +0.13 eiwit. Mogul
( geschikt voor de pinken (114) ) fokt goede
frames met beste uiers en beenwerk.

‘WOLFGANG’

WOLFGANG (Wille x Vanstein) is alleen in
Nederland getest en heeft dus geen fokwaarde
op Duitse Fleckvieh basis. De Nederlandse
dochters produceren veel melk met hoog eiwit.
De ruim gebouwde dochters hebben correcte
uiers en gaan over goed beenwerk. Wolfgang
scoort gemiddeld voor geboorte. aAa 351

