Waarom Fokken
met gesloten beurs?
Extra rendement
–	Strategische fokkerijaanpak die
verborgen rendement omzet in
harde euro’s
–	Bijdrage aan een beter
bedrijfsresultaat door hogere
kalveropbrengsten en genetisch
betere vaarskalveren
Hogere genetische aanleg
–	Hoogwaardige embryo’s uit het
CRV-programma Delta Satelliet
–	Vaarskalveren uit uw beste dieren
via SiryX
–	SiryX van ruime selectie topstieren
–	SiryX mannelijk van Belgischwitblauw-gebruikskruisingsstieren
wilt u ook rendement
vangen?
INFORMEER nU BIJ UW
VERTEGENWOORDIGER EN
BEREKEN SAMEN UW VOORDEEL

CRV KLANTENSERVICE
NEDERLAND
088 00 24 440 | CRV4ALL.NL
BELGIË
078 15 44 44 | CRV4ALL.BE

Resultaatgerichte begeleiding en
unieke tools
–	Begeleiding door de eigen
vertegenwoordiger op basis van
een bewezen aanpak
–	Nieuwe reken- en monitoringstools
voor maximaal resultaat
–	Via SAP/Stierwijzer optimale inzet
genetica

Hoe vang ik
verborgen
rendement?

VERBORGEN RENDEMENT VANGEN
Door Fokken met gesloten beurs

verborgen
rendement

Pakketaanbieding

Begeleiding

SAP

Verborgen rendement vangen!
Een gemiddeld melkveebedrijf laat zo
maar 10.000 euro rendement liggen.
CRV brengt dit verborgen rendement
van uw veestapel in kaart en helpt u
om deze euro’s te cashen.
We presenteren Fokken met gesloten
beurs: een financieel en foktechnisch
interessante aanpak waarmee u
binnen een jaar extra rendement
realiseert. Uw winst? Op korte termijn
profiteert u van hogere kalveropbrengsten. Tegelijkertijd zorgt de
genetische vooruitgang van uw
veestapel ook voor extra melkgeld,
extra rendement. Ieder jaar weer.
Hiermee vangt u optimaal uw
verborgen rendement!

1 ✔ ✔ ✔✔ € € €
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Een simpel rekensommetje
Hiernaast ziet u wat het inzetten van
embryo’s, SiryX en Belgischwitblauwstieren u oplevert. Deze
berekening is gebaseerd op een bedrijf
met 100 melkkoeien, 25 pinken en 30
kalveren. Het bedrijf heeft een gemiddeld
niveau voor genetische aanleg, gezondheid en vruchtbaarheid.

Door de inzet van SiryX op de beste
pinken en koeien komt er op dit bedrijf
veel meer ruimte beschikbaar voor het
inzetten van embryo’s en (gesekste)
Belgisch-witblauwstieren op het ondereind
van de veestapel. Dit levert 4.500 euro
extra kalveropbrengsten op. Door de
investering in SiryX en embryo’s gaat het

genetisch niveau van de veestapel
omhoog, wat nog eens resulteert in
jaarlijks zo’n 5.500 euro’s extra melkgeld.
Hiermee levert deze aanpak uiteindelijk
jaarlijks 10.000 euro extra rendement op,
ieder jaar weer. Op korte termijn, binnen
een jaar, wordt al geprofiteerd van de
hogere kalveropbrengsten.
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