BROWN SWISS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017

TONKA (DRIVER X JOEL X PRONTO)

‘De melk
snelh
flink bove eid van Tonka ligt
n het gem
iddelde’

NIEUWE TOPPER UIT EXCELLENTE COZY NOOK-KOEFAMILIE

Cozy Nook Tonka Abbralee

Cozy Nook Driver Tonka

Met een afstamming zonder Vigor, Brookings, Wonderment,
Huray en Glenn heeft de brownswiss-stier Tonka een bijzondere bloedvoering. ‘Zijn moeder is de droom van eigenlijk
elke veehouder’, geeft Dan Gilbert, fokkerijspecialist van New
Generation Genetics, aan. ‘Ze kalft ieder jaar en maakt lijsten
van 11.500 kg melk met bijna 4% eiwit.’ Deze Cozy Nook Joel
Tipper heeft al vier lactaties afgesloten met haar excellente uier
en laag celgetal.
De grootmoeder van Tonka is de bekende Cozy Nook Pronto
Twylight, opgenomen met 92 punten en een levensproductie
tot nu toe van bijna 140.000 kg melk. ‘Haar tien dochters zijn allemaal met minimaal 85 punten opgenomen’, voegt Dan toe.
Tonka is de hoogst beschikbare zoon van Driver en valt op
met zijn rondom positieve fokwaarden en heel sterk exterieur.
‘Zijn dochters zijn gemiddeld van hoogtemaat, extra breed,

vruchtbaar en produceren melk met hoge gehalten’, weet
Dan, die toevoegt dat de melksnelheid van Tonka flink boven
gemiddeld ligt. ‘In combinatie met wat langere spenen past
Tonka heel goed op bedrijven met een robot. Voor veehouders die kruisen, zal Tonka de uiers en de gezondheid verbeteren en meer breedte aan de koeien toevoegen.’

Als coöperatie streeft CRV ernaar om
voor elke veehouder de passende stieren
voor zijn veestapel te leveren. Daarom

• aAa-CODE: 531
• OUTCROSS VOOR BROWN SWISS
• KRACHT EN BREEDTE
• FRAAIE UIERS
• BOVENGEMIDDELDE MELKSNELHEID
• HOGE GEHALTEN
• GEZOND EN VRUCHTBAAR

biedt CRV een uitgebreid aanbod rassen
en stieren aan. Van veel rassen heeft CRV
zelf uitgebreide fokprogramma’s in zowel

binnen- als buitenland. Voor brown
swiss werkt CRV nauw samen met
New Generation Genetics uit Amerika.

Kijk voor meer informatie op www.crv4all.nl of www.crv4all.be
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