
Genetische vooruitgang was nog nooit zo eenvoudig met het 
gebruik van CRV Create. Create is het concept van CRV dat 
sperma van exclusieve stieren al in een zeer vroeg stadium 
beschikbaar maakt voor veehouders. Normaal zijn deze stieren 
alleen beschikbaar voor het eigen fokprogramma. U krijgt dus 
exclusieve vroege toegang tot Create-stieren. Dit stelt u in staat 
om de genetische winst van uw veestapel te versnellen. Door u 
aan te melden geniet u van de voordelen van het programma. 
U kunt namelijk onze exclusieve stiervaders gebruiken voordat 
deze openbaar beschikbaar zijn. Creëer vandaag uw toekomst 
met CRV Create!

Creëer exclusieve vooruitgangCRV 
CREATE

Delta Warren P RF  
(Warmond P x Nobel)

Ki-code: 942640

⊲  Gigantische melkaanleg
⊲  Hoge dochtervruchtbaarheid 
⊲  Super klauwgezondheid

De heterozygoot hoornloze Warren P RF heeft op basis van 
genoomfokwaarden een zeer hoge productievererving. 
Daarnaast scoort hij ook prima op de gezondheidskenmerk-
en en heeft een solide exterieurvererving. Hij vererft 109 
voor klauwgezondheid. Warren P RF zorgt voor een nieuwe 
bloedvoering en bezit ook A2A2.

Delta Warren P RF

€28/48

Delta Encourage  
(Fragrant x Trust)

Ki-code: 942674

⊲  Nummer 1 NVI
⊲  Erg hoge levensduur
⊲  Topper in CRV Efficiëntie en in voerefficiëntie

Encourage is niet zomaar een topstier, hij is de nummer 1 NVI 
van het moment. Zijn sterke punten zijn een ongekende pro-
ductie- en gehaltenaanleg, in combinatie met een erg hoge 
levensduur, erg laag celgetal en een prima klauwgezondheid. 
Voor CRV Efficiëntie is hij met +23 en voor voerefficiëntie 
met 112 de allerhoogste. Tevens bezit hij ook A2A2.

€34/54

Delta Encourage



Borax-Red  
(Freestyle x Jakarta)

Ki-code: 942706

⊲  Hoge levensduur
⊲  Goede productie
⊲  Best gevormde uiers

Borax is een absolute topstier in meerdere landen: nummer 
2 op NVI, nummer 2 op RZG in Duitsland en ook nummer 2 
in Spanje tussen de zwartbonte! Een stier met beste produc-
tie, hoge levensduur en best gevormde uiers. Daarnaast ook 
nog A2A2.

€34/54

Borax-Red

Voor bestellingen, neem contact op met uw 
fokkerijspecialist of met de CRV klantenservice

Aurora Tyrol

Aurora Tyrol 
(Parfect x Eisaku)

Ki-code: 942788

⊲  Krachtige frames
⊲  Robotgeschikte uiers
⊲  Prima dochtervruchtbaarheid

De Amerikaanse stier Tyrol combineert 3059 gTPI met een 
hoog exterieur (+2.26 gPTAT). Dit vertaalt zich in krachtige 
frames, uiers die robotgeschikt zijn en prima beenwerk bij zijn 
dochters. Ze gaan weinig ketosis ontwikkelen en laten zich 
snel melken.
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