
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 Delta 
Warren P RF is de nummer twee op 
de NVI-lijst. Hij heeft (op basis van 
genoomfokwaarden) een zeer hoge 
productievererving. Warren scoort ook 
prima op de gezondheidskenmerken 
en heeft een solide exterieurvererving. 
Hij vererft ook nog eens 105 voor 
uiergezondheid met o.a. 110 voor 
celgetal. Warren P RF zorgt voor een 
nieuwe bloedvoering en is de eerste 
exclusieve NVI-stier in het Create-
aanbod. Zijn moederlijn voert terug op 
de Mars Froukjefamilie van Tsjerk van 
Essen uit Marssum.

Delta Warren P RF

Warren P, Palomine en Sortudo komen per 1 oktober beschikbaar.

€28/48



Voor bestellingen, neem contact op met uw 
veestapeladviseur of met de klantenservice

Peak Palomine

Peak Sortudo

Peak Palomine 
(AltaHailed x AltaBundle)

Ki-code: 942696

⊲ Super achteruiers met iets langere spenen
⊲ Zeer hoge melkaanleg
⊲ 2982 gTPI

Met super uiers springt Palomine er echt uit in dit aanbod. 
Niet alleen het uier maar ook het totaal exterieur is van hoog 
niveau. Een beste uiergezondheid is natuurlijk niet te missen 
met deze uitmuntende uiervererving. 

Peak Sortudo
(Helix x AltaMilestone)

Ki-code: 942683

⊲ 2984 gTPI
⊲ Enorme melkaanleg met prima gehalten
⊲ Krommere beenstand

Sortudo is een geschikte kandidaat voor koeien met rechtere 
benen. Het zijn productiekanonnen met beste gehalten. 
Grotere, heel open gebouwde koeien met prima uiers die van 
een correcte speenlengte zijn voorzien. 
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€34/54

€32/52

Fustsyn Parker  
(Parfect x Brass)

Ki-code: 942587

⊲ Leider in productie en type
⊲ Elite TPI: 3022
⊲ Positieve speenlengte

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

€36/55

Fustsyn Parker


