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Pakketten met alle Immunity+ stieren zijn mogelijk! 
Bij 50 rieten krijgt u er 20 gratis. 

Pakketprijs voor deze 5 stieren 
(50+20) = 24,42€/riet!

4 croteau Lesperron unix: 
     numero uno x domain x goldwyn : 42€

2975 LPI
+925 M -0,08%V -0,04% E

+13 exterieur
Bewezen fokstier met een gouden randje

4 Progenesis kane: 
     Bombero x Mogul x MoM: 28€

+2323 M -0,15%V -0,01%E
+11 exterieur

super melkstier met prachtige fokwaarde 
in canada en us 

4 wilder Mark rF: 
     apprentice x supershot x Picanto: 32€

+2033M +0,02%V +0,01%E
+10 exterieur

red factor en pinkenstier

4 Progenesis dartagnan: 
     eugenio x spring supersire: 34€

+1337M +0,14%V +0,07%E
+10 exterieur

Fitnesstopper

4 claynook dupont: 
     Fortune x Montery: 35€

+765M +0,26%V +0,16%E
+12 exterieur

gehaltes, volle broer van gtPi topper disc jockey 

BETERE BIEST 
MINDER ZIEKTE & STERFTE
GEZONDERE VEESTAPELS 

20%  MINDER Sterfte    
17%  MINDER Aanhoudende Mastitis

16%  MINDER Kalversterfte 

10% MINDER Mastitis 
12%  MINDER Kreupelheid   
9%  MINDER Ziektes in het algemeen

5%  MINDER Kalverdiarree 

2%  MINDER Kalveren Longontsteking 

AFNAME IN ZIEKTE FREQUENTIE (%) 
VAN IMMUNITY+ GEFOKTE KOEIEN & KALVEREN 

Geschat verschil in ziektepreventie tussen een Immunity+ gefokt dier en een dier 
gefokt met een andere stier. Gegevens verzameld en gepubliceerd in “Hoge Immuun  
Response Stieren Verminderen Ziekte Incidentie bij Noord-Amerikaanse grote 
Commerciële Melkveepopulaties”.

Larmer et al., 2017. Cattle Practice. 2:2, (74-81)

actie!

Naast ons traditioneel stieradvies bieden wij sinds enige tijd ook ProMate aan. Dit is een zeer professioneel parings-
programma dat steeds meer mensen kan charmeren. Het is vooral bedoeld voor klanten die graag gebruik maken van de 
nieuwste generatie stieren en houdt rekening met o.a.  inteelt en haplotypes. ProMate is gebaseerd op pedigree informatie 
en maakt paringen op basis van uw wensen en behoeftes. ProMate is 100% compatibel met SemexWorks waardoor u ook 

een logische stierenkeuze krijgt.

Voor diegenen die nog een stapje verder willen gaan, hebben we nu ook Elevate: het programma waarmee Semex DNA 
testen uitvoert van uw jongste generatie dieren. Deze informatie komt rechtstreeks in ProMate te staan, waardoor de 
betrouwbaarheid en de accuraatheid van de paringen nog beter wordt! Wat Elevate extra speciaal maakt, is dat ook de 
Immunity+ status van uw pinken aangetoond wordt. Een ongelooflijk hulpmiddel om nog beter te kunnen selecteren met 

welk jongvee er het beste verder gefokt kan worden.

Nieuwsgierig? Vraag meer info of een demo aan uw vertegenwoordiger!

ProMate en elevate: 
een winnend teaM!
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