Merkertesten

Bedrijfsinspectie

Heeft u interesse in stieradvies met CRV?

Streeft u vooral naar een efficiënte, hoogproductieve

Wat vinden veehouders van
merkertesten?

Werken met mooie koeien zorgt voor plezier én

Neem contact op met onze klantenservice, vraag uw

veestapel, of ligt de nadruk meer op gezondheid of

Melkveehouder Kees Simons gebruikt al sinds 2014

rendement. Evaluatie van de bedrijfsinspectiegegevens

veestapeladviseur naar de mogelijkheden of kijk op

een goed exterieur? Ontdek de genetische verschillen

merkertesten en hij vertelt in het filmpje wat ze hem

van ruim 230.000 vaarzen toont aan dat koeien met

onze website CRV4all.nl of CRV4all.be.

in uw veestapel en maak slimme fokkerijkeuzes.

hebben opgeleverd.

een goed exterieur ook een hogere levensproductie

Met merkertesten merkt u het genetisch verschil!

realiseren. Met bedrijfsinspectie heeft u direct zicht

CRV Klantenservice

Een merkertest geeft u inzicht in de genetische

op de sterke en de zwakke punten van afzonderlijke

Nederland: 088-00 24 440

aanleg van uw vrouwelijke dieren. In de handige

dieren in uw veestapel en heeft u in één oogopslag

België:

digitale fokkerijtool HerdOptimizer komt alle informatie

zicht op genetische vooruitgang. Daarnaast worden

samen en worden dieren gerangschikt op basis

de gegevens ook ingezet voor het bepalen van de

van uw persoonlijke fokdoel. Zo kunt u eenvoudig

fokwaarden van stieren en koeien.

fokkerijbeslissingen nemen, zoals welke dieren u

U werkt samen met Coöperatie CRV aan de toekomst

aanhoudt voor de opfok en welke paringen gaan zorgen

van de veehouderij.

voor betere nakomelingen.


Scan
de QR-code voor de
video van Kees Simons

Wist u dat bedrijfsinspectiegegevens
ook meegenomen worden in het
SAP-advies om zo nog betrouwbaardere paringen te maken?

Met merkertesten merkt u het genetisch verschil!

078-15 44 44

Stieradvies
met CRV

Voor een gezonde en
efficiënte veestapel

Stieradvies met CRV
Een goed presterende veestapel is de wens van iedere veehouder.
Met fokkerij legt u de basis voor uw veestapel van de toekomst.
U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden
en toekomstplannen. Fokkerij lijkt soms een puzzel. Welke stieren uit
het uitgebreide aanbod passen het beste bij uw fokdoel?

StierAdviesProgramma
SAP bewijst zich al 40 jaar in de praktijk. Niet alleen met
cijfers, maar vooral met persoonlijke begeleiding op
maat, objectief advies en best passende paringen.

⊲ Best passende paring
Op basis van alle beschikbare data, zoals
merkerfokwaarden, exterieurbeoordeling,
aAa-codering.

Wist u dat SAP vernieuwd is?
U kunt nu ook fokken op de kenmerken
voerefficiëntie, persistentie, laatrijpheid
en voorbeenstand.
Wat vinden veehouders van SAP?

Fokkerijadvies achter de koe

Familie Versteeg-Nieuwenhuizen maakt al 40 jaar

Heeft u een specifieke bedrijfssituatie en wilt u advies

gebruik van SAP. Nieuwsgierig naar wat het stieradvies

op maat? Dat kan. Met Fokkerijadvies achter de koe haalt

heeft opgeleverd in 40 jaar? Bekijk dan hier de video.

u een fokkerijexpert van CRV in de stal om samen met u
het paringsadvies te maken.
Tijdens de advisering maken we gebruik van de

SAP is meer dan alleen een paringsprogramma: het helpt
om maximale vooruitgang met minimale inspanning te

beschikbare gegevens, zoals het SAP-advies,

⊲ Persoonlijke begeleiding

fokwaarden, mpr, bedrijfsinspectie, afstamming, aAa-

Uw eigen SAP-adviseur ondersteunt u bij
het opstellen van uw fokdoel en geeft inzicht
in de genetische vooruitgang.

behalen.
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⊲ Objectief advies op maat

code en uw eigen ervaring met het individuele dier.
Uiteindelijk maken wij een paringsadvies op maat
voor uw veestapel, of het nu gaat om zuivere fokkerij

=

of inkruisen.

Ervaringen van veehouders

Aangepast aan uw wensen en met
maximumgrenzen om inteelt te beperken.

‘Door samen met een adviseur naar de dieren te kijken
maak je nog betere paringen’ is de ervaring van Jeroen
Los en Jan en Marc Dijkhuizen uit Wilhelminaoord met

233560 (654-21)

Fokkerijadvies achter de koe.


Scan
de QR-code voor het filmpje van
de familie Versteeg-Nieuwenhuizen

Benieuwd naar hun verhaal?
Scan de QR-code

Fokkerijadvies achter de koe,
altijd een expert aan uw zijde

