
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!

Peak Fugleman

Peak Fugleman 
AltaZazzle x Positive

Ki-code: 942510 

⊲ Dikke melk
⊲ Goede gehalten
⊲ Beste uiers

Zonder twijfel is Fugleman met 3016 gTPI ons vlaggenschip. 
Daarbovenop scoort hij in heel wat landen hoog, dit is iets 
wat minder frequent voorkomt. Hij is een grensverlegger voor 
kilogrammen melk, vet en eiwit, met daarnaast zeer goede uiers 
en een echte pinkenstier.

Fustsyn Parker 
Parfect x Brass

Ki-code: 942587 

⊲ Leider in productie en type
⊲ Elite TPI
⊲ Positieve speenlengte

Voor een topper in productie en een hoog vetgehalte moet 
u bij Parker zijn. Ook een beste uier en prima levensduur 
maakt Parker een aanwinst in uw veestapel.

€40/80
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S-S-I Moonray Myesha (overgrootmoeder Lavezzi)

Car-Roy-Al Jennie 4713-ET (grootmoeder Zuri)

Progenesis Grandmaster ET

Krijg exclusieve vroege toegang tot Create-stieren. 
Meld u aan en geniet van de voordelen van het programma.  
U kunt namelijk deze exclusieve stiervaders gebruiken voordat 
deze openbaar beschikbaar zijn. 

Terra-Calroy Zuri 
AltaZazzle x Tahiti

Ki-code: 942585 

⊲ Elite TPI
⊲ Positieve gehalten
⊲ Efficiëntietopper 

Zuri is één van de beste stieren die scoort op het gebied van 
efficiëntie. Nakomelingen van Zuri combineren een mooie 
plas melk met een hoge levensduur en voerefficiëntie.

Peak Lavezzi  
AltaZazzle x Pursuit

Ki-code: 942657 

⊲ Elite gTPI (3039), gPFT en gRZG
⊲ Afkalfgemak (109)
⊲ Beste uiers

Lavezzi is een absolute topstier die uitblinkt in kg vet en eiwit, 
in combinatie met een geweldig uier, een hoge melksnelheid 
en dieren die groter en melktypischer zijn dan gemiddeld.

Progenesis Grandmaster ET 
AltaZazzle x Tahiti

Ki-code: 942579 

⊲ Excellente gehalten
⊲ Positief voor alle gezondheidskenmerken
⊲ Gemakkelijk afkalven

Met Grandmaster fokt u gezonde nakomelingen. Zijn 
dochters zorgen voor een mooie plas melk die excellente 
gehalten bevat (0,65% vet en  
0,22% eiwit). 
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