
BFG Walfried 

• Geeft laatrijpe koeien met langere levensduur 

• Topstier voor uiergezondheid en persistentie 

• Let op iets langzamere melksnelheid 

• M.: >80.000kg melk. M.M.: >100.000kg melk 

99% Prod: +494kg melk, -0.02% vet, -0.04% eiwit. Ext: O:105 Besp:105 B:103 U:105  

Triple A 432 

Prijs € 20,- 

Zomeractie 

BFG Rijeka 

• Rijeka past goed op grasbedrijven en op grote koeien 

• Super voor uiergezondheid en dochtervruchtbaarheid 

• Vererft een ophangband als een staalkabel 

• Overgrootmoeder Liebe heeft onlangs voor de 22e keer gekalfd! 

 

99% Prod: +176kg melk, -0.09% vet, +0.11% eiwit. Ext: O:93 Besp:104 B:106 U:108  

Voor bestellingen of meer informatie informeer bij uw KI-organisatie of bel: 

 Arend Zendman 06-13301075 - Jan Hulshof 06-53713332 - Stef Beunk 06-51490052 

Triple A 432 

Prijs € 14,- 

BFG Wildfire 

• Goede bevruchter (+2%) 

• Topstier voor persistentie en uiergezondheid 

• Geeft laatrijpe koeien voor langere levensduur 

• Past goed op Holstein, ook vanwege hellende kruizen 

96% Prod: +405kg melk, +0.02% vet, +0.10% eiwit. Ext: O:103 Besp:94 B:105 U:102 

BFG Wolgasand 

• Geeft beresterke en laatrijpe koeien 

• Topstier voor persistentie en uiergezondheid 

• Zorgt voor extra levensduur 

• Past goed op scherpe Holsteinkoeien 

99% Prod: +52kg melk, +0.07% vet, +0.07% eiwit. Ext: O:109 Besp:112 B:112 U:102  

 

Prijs € 16,- 

Triple A 456 

Prijs € 18,- 

Actie geldig tot 31 juli uitsluitend op onderstaande stieren 

BFG Wilderness 

• Melkproductie als 2e kalfs al boven het bedrijfsgemiddelde 

• Geeft extra kracht aan scherpe Holsteinkoeien 

• Ideale kruisligging en klauwdikte 

• Zorgt voor langere levensduur 

 

93% Prod: +416kg melk, -0.08% vet, +0.06% eiwit. Ext: O:97 Besp:125 B:100 U:112 

 

Prijs € 18,- 

BFG Weissblau 

• Echte melkstier 

• Fokt zeer uniform 

• Topstier voor persistentie en uiergezondheid 

• Let op: geeft vlakke kruizen 

99% Prod: +668kg melk, -0.13% vet, +0.07% eiwit. Ext: O:96 Besp:100 B:104 U:105  

 

Prijs € 16,- 
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10 + 2     25 + 6     50 + 14     100 + 30 


