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BROWNSWISS-STIEREN VAN CRV
BEHOUDEN TOPPOSITIES
In deze nieuwsbrief is er weer veel positief nieuws te melden
betreffende het brownswissaanbod van CRV.
Ook na de basisaanpassing voert Vigor
de lijst aan met 195 NVI. Hiermee is Vigor de hoogst beschikbare NVI-stier ter
wereld! Vigor blijft ook de onbetwiste
kampioen op het gebied van levensduur.
De dochters van Vigor gaan gemiddeld
meer dan één lactatie langer mee dan
de gemiddelde koe in Nederland!
Brookings heeft inmiddels zijn eerste
melkende dochters in Nederland. Op
Lost Elm Berretta

Lobje 2992, dochter van Vigor

het gebied van bevruchting steekt Brookings er met kop en schouders bovenuit, hij wordt nu ingezet als bulls-eyestier.
Cadence en Jackson behouden hun
goede posities in de Amerikaanse topgenoomlijst. De fokwaarden van deze
stieren die in het CRV-stierenaanbod
staan, komen voort uit een interne omrekening, gebaseerd op de huidige Interbull-factoren voor brownswissfokstieren.
Met name op productiegebied hebben
Cadence en Jackson nog meer in hun
mars.

Als coöperatie streeft CRV ernaar om
voor elke veehouder de passende
stieren voor zijn veestapel te leveren.
Daarom biedt CRV een uitgebreid
aanbod rassen en stieren aan.
Van veel rassen heeft CRV zelf
uitgebreide fokprogramma’s in zowel
binnen- als buitenland. Voor brown
swiss werkt CRV nauw samen met
New Generation Genetics uit Amerika.
New Generation Genetics voert een
progressief fokprogramma waarbij
de beste dieren uit zowel Amerika
als Europa gebruikt worden. Jaarlijks
worden er 15 tot 20 genoomstieren
ingezet.

CRV heeft haar aanbod brown swiss uitgebreid met Berretta. Deze stier stellen
we graag aan u voor:
Berretta (Vigor x Dalton)
Wat betreft levensduur treedt Berretta
in de voetsporen van zijn succesvolle
vader Vigor. Hij dankt zijn hoge score
ongetwijfeld aan het heel sterke beengebruik van zijn dochters. De benen
en klauwen zijn al een écht pluspunt bij
brown swiss, Berretta hoort nog eens bij
de top van het ras en dat geldt eigenlijk
voor zijn hele vererving, waarmee hij in
de bovenste regionen van de Interbulllijst staat.
Berretta zorgt voor koeien met gemiddelde afmetingen, prima uiers én een
prima melksnelheid. Ook het celgetal
en de vruchtbaarheid zijn dik in orde,
waardoor hij ook de gezondheid van de
koeien verbetert. De dochters van Berretta hebben een gemiddelde ontwikkeling, met heel sterke benen die iets
recht zijn, maar een erg hoge waardering krijgen voor het beengebruik. De uiers zijn heel goed aangehecht met een
prima speenplaatsing en de achteruiers
vallen op in hoogte, breedte en ophangband.
De melksnelheid ligt in Amerika heel
ruim boven het gemiddelde van de
brownswisspopulatie.

Kijk voor meer informatie op www.crv4all.nl of www.crv4all.be
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