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Brown-Swisstoppers van CRV
CRV heeft naast Vigor haar huidige aanbod brown swiss uitgebreid
met drie veelbelovende stieren, die de productie van Vigor al evenaren. Op basis van de index neemt Dario in zijn geheel al een voorsprong op Vigor. Graag stellen we deze toppers, die veel potentie
voor de toekomst bieden, aan u voor.
Dario (Payssil x Alibaba)
Dario is een nieuwe genomicstier met
outcrossbloedvoering. Hij is een van
de hoogste nieuwe stieren qua Net
Merit-index. Deze topper vererft veel
kilogrammen melk met een positief eiwitgehalte.
Naast efficiëntie en gezondheid vererft
Dario een hoge levensduur. Dario fokt
hellende kruizen, goede vooruiers en
een goede speenplaatsing.

Dane (Cadence x Alibaba)
Dane doet qua productie hetzelfde als
zijn halfbroer Dario. Hij vererft veel melk
met positieve gehalten.
Verder lijkt hij zeer veel op zijn vader
Cadence. Dane vererft meer kracht en
ribwelving dan zijn broer. Met een parallelle stap gebruiken zijn dochters de
benen goed. De voorspenen staan centraal geplaatst aan de zeer beste vooruiers. Dane is een goede pinkenstier.

Kobe (Jackson x Torch)
Kobe komt uit een koefamilie met een
beste productie. De dieren geven niet
alleen veel melk, ook de gehalten zijn
zeer hoog. Dit zie je terug in de productiefokwaarde van Kobe.
Het exterieur zit meerdere generaties
goed verankerd in deze moederlijn.
Kobe fokt ondiepe uiers die van voren
vast zijn aangehecht.

Switzer Tals Pyssli Dario

Switzer Tals Cdnc Dane

Hilltop Acres Jk Kobe

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

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.
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