ProPost | 25
JAN UAR I

2 0 1 9

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 laat
stabiliteit zien
De indexdraai van december heeft vooral stabiliteit laten
zien van de meeste stieren. Pinkenstier Lucent heeft
daarbij de hoogste progressie gemaakt +50 NVI. Bij
roodbont zien we hetzelfde beeld. Betrouwbare fokstieren
geeft dus minder verassingen. We hebben natuurlijk
ook weer een paar nieuwe stieren geselecteerd die de
kwaliteit van de kaart weer verbeteren.

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.

‘Barcley’

BARCLEY (Balisto x Epic) is een van
de eerste Balisto zonen die een index
kreeg. Wat productie betreft overtreft
hij zijn vader net. Met 1167 kg melk en

+0.42 vet en +0.34 eiwit is het een zeer
hoge productie stier. Het exterieur is ook
van een goed niveau. Pinkenstier(106)
Barcley scoort 106 voor celgetal en de
dochters zijn daarbij ook nog zeer persistent (113) en laatrijp (103). aAa 324
GO NOW RF (G-Force x Ralstorm)
is een hoge roodfactor stier die voor
rood- en zwartbont ook een outcross
bloedvoering kent. Met bijna 1600 kg
melk met +0.08 vet en +0.14 eiwit is
ook Go Now RF een zeer hoge productiestier. Het exterieur valt te omschrijven als zeer allround. Go Now RF is
met 102 voor geboortegemak ook te
gebruiken op de pinken. aAa 234
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POWERBOSS (Boss x Numero Uno)
is ook een prima productie stier met
727 kg melk met +.032 vet en +0.13
eiwit. Daarbij scoort Powerboss zeer
best voor exterieur. Met name de
beste uiers springen in het oog, maar
is voor de robot melkers nog zeker
geschikt. Het beenwerk wordt ook
goed gebruikt(105). Celgetal (107)
en vruchtbaarheid (101) is ook prima
verzorgd. aAa423
BRENTANO (Balisto x Sudan) heeft
met zijn eerste dochters zijn fokwaarde netjes op peil gehouden. Met 248
kg melk en +0.45 vet en +0.29 eiwit
is het een echte gehalte vererver. De
jeugdige vaarzen hebben daarbij zeer
beste uiers met een ideale speenplaatsing voor de robot. De kruizen zijn
ook ideaal, 100 kruisligging en 105
breedte. Brentano is geschikt voor
de pinken (105). De persistente(106)
Brentano’s hebben ook nog een zeer
goed celgetal(112). aAa342

Roodbont

Zwartbont
genomics

Actiestieren
Zwartbont
GUARD (21+4*)
BOLT RF (21+4)
BRENTANO (13+2)
LUCENT (20+5*)
GO NOW RF (21+4)
MUSAFA (21+8)
SELECT
FAUN (13+2)
PRINCE (25+5)
FIRST (21+4*)

‘Ballman’

BALLMAN (Bandares x Supershot)
is een stier met een goede productie
index: 1383 kg melk en +0.24 vet en
+0.10 eiwit. Ballman fokt niet te grote
koeien(103) met goede uiers die zeer
geschikt zijn voor de robot. Voor secundaire kenmerken celgetal(108) en
vruchtbaarheid (105) en persistentie
(110) scoort pinkenstier (104) Ballman
prima. aAa234
CONVERSE (Concert x Silver) heeft
een mooie productie index: 1261 kg
melk met +0.01 vet en +0.00 eiwit.
Voor exterieur scoort hij overal goed tot
zeer goed. Converse fokt ideale frames,
niet te groot met voldoende breedte en
beste kruizen. De uiervererving (114) is
best en ook voor de robotmelkers. Met
107 voor beenwerk gaan ze over goede
benen. Pinkenstier Converse scoort ook
sterk voor celgetal(105) en vruchtbaarheid (108). Verder zijn ze ook persistent en laatrijp. aAa432

Roodbont
JULANDY (15+2)
EDELMUT (20+5)
MOMBASA (10+2)
Fleckvieh
WISCONA (15+2)
WOLFGANG (21+4)

Fleckvieh

‘Camille CD+’

CAMILLE CD+ (Camion x Jerudo) vererft 532 kg melk en +.016 vet en +0.8
eiwit. Camille is derhalve een mooie
gehaltestier die ook nog eens geschikt
is voor de pinken (103). Voor exterieur vallen met name de goede kruizen
op. De uiervererving is goed(109) en
ook zeer geschikt voor de robot. Het
beenwerk(108) wordt ook zeer goed
gebruikt. Het celgetal (110) is zeer goed
en ook de vruchtbaarheid (101) is goed.
De melksnelheid is 99 en dus veel beter dan van vader Camion. aAa342
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UNDERCOVER (Brasil rf x Aikman rf)
is een outcross stier voor roodbont
met een mooie productie index. Met
647 kg melk en +0.15 vet en +0.16
eiwit . Het exterieur van pinkenstier
Undercover is werkelijk foutloos, goede
kruizen, prima uiervererving en goed
beenwerk wat iets krommer(101) is
dan gemiddeld. Het celgetal (109) en
vruchtbaarheid (102) is goed net als
de persistentie(107).aAa 342

‘Wiscona’

Wiscona (Wille x Ruap) heeft inmiddels
bijna 700 dochters in de fokwaarde en wordt
steeds beter. Zijn productie index is: 417 kg
melk -0.07 vet en +0.13 eiwit. Het exterieur
is zeer allround en laat nergens steken vallen. De persistente dochters hebben beste
uiers en gaan over goed beenwerk. aAa nb

