
   

Nieuw-Zeeland 
zwartbont Holstein
De zwartbonte stieren Delsanto en Quantico  

blinken uit in grazen, outcrossbloedvoering 

en aAa-codes. Beide stieren vererven een 

bovengemiddelde productieaanleg en zeer hoge 

gehalten. Eiwitpercentages van 3,80 tot 3,90 en 

vetpercentages van 4,40 tot 4,70 – geproduceerd  

bij enkel beweiden – spreken voor zich. 

Verder kunt u iets kleinere, rondere, koeien 

verwachten die gemakkelijk conditie behouden  

en vruchtbaar zijn. Vanwege hun complete 

outcrossbloedvoering zijn deze stieren breed 

inzetbaar.

Meer informatie en bestellen
Wilt u meer informatie, neem dan contact op  

met uw veestapeladviseur of de klantenservice. 

De stieren zijn te bestellen via de webshop, u kunt 

ze vinden bij het zwartbont- en grazing-aanbod.  

LORNLACE FREE DELSANTO
(Hazael Dauntless Freedom x Fairmont Mint Edition)

Ki-code: 78-0839, artikelnummer: 232026

• top melkproductie
• hoog vetpercentage
• aAa-code: 561

MEANDER SB QUANTICO
(San Ray FM Beamer ET S2f x Kahurangi GB Topgun)

Ki-code: 78-0840, artikelnummer: 232085

• dochtervruchtbaarheid
• hoog eiwitpercentage
• aAa-code: 516

Past u op uw bedrijf grazing toe? En fokt u specifiek op minder zware 
koeien met een goede capaciteit en robuustheid en met gehalten?  
Bekijk dan deze grazing-stieren, die vanuit Nieuw-Zeeland nu beschikbaar 
zijn voor de Nederlandse/Vlaamse markt. 

NIEUW: 

NZ GRAZING-STIEREN
Meer melk, hogere gehalten en betere vruchtbaarheid 



CRV4ALL.NL, CRV4ALL.BE

BRADENE PAS TRIPLESTAR
(Superstition x Likabull)

Ki-code: 78-0089, artikelnummer: 224732

• jerseystier met hoogste percentage eiwit
• ruime conditie
• veel capaciteit
• dochtergetest
• aAa-code: 516

ARDACHIE OVERLORD PP
(Broadlin Aussiegold P x Pan Ilex P)

Ki-code: 78-0838, artikelnummer: 232500

• goede dochtervruchtbaarheid
• hoornloos
• hoog eiwit
• aAa-code: 516

PUKETAWA KING CONNACHT JG
(Kingpin x Maumau)

Ki-code: 76-9864, artikelnummer: 224878

• goede dochtervruchtbaarheid
• hoge gehalten
• veel capaciteit
• super uiers
• aAa-code: 561

Nieuw-Zeeland 
jersey-stieren
Vanaf nu is er ook een drietal jerseystieren 

uit Nieuw-Zeeland beschikbaar voor de 

Nederlandse/Vlaamse markt. Deze stieren geven 

minder zware koeien met een goede capaciteit 

en robuustheid. Ze hebben hogere gehalten 

en zullen echte graaskoeien produceren. 

Daarnaast zijn ze A2A2 en hebben ze BB 

voor kappa-caseïne. Deze drie stieren passen 

geweldig goed in een CrossFit Efficiëntie-rotatie-

kruising, maar ze bieden ook door hun complete 

outcrossbloedvoering veel mogelijkheden 

binnen de zuivere jerseyfokkerij.

Meer informatie en bestellen
Wilt u meer informatie, neem dan contact op  

met uw veestapeladviseur of de klantenservice. 

De stieren zijn te bestellen via de webshop,  

u kunt ze vinden bij het jersey- en grazing-aanbod.   


