
Neem vandaag nog contact op met uw Semex vertegenwoordiger 

voor toegang tot de engie automatische genetische selectie 

tool in de branch, met exclusieve prijzen, resultaten in de app en 

paringsadviezen! 

Inclusief vrouwelijke genomics immuniteit resultaten, waardoor het 

nog makkelijker wordt om het niveau van uw veestapel te verhogen!
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ELEVATE YOUR HERD

ELEVATE™ YOUR HERD

De enige automatische 
genetische selectie tool

Sinds 2008 was genomics wereldwijd het 
hoofdonderwerp in de discussie over veeverbetering. 
KI-organisaties hebben het voortouw genomen door 
jonge stieren te testen en er zo voor te zorgen dat 
de allerbeste stieren beschikbaar zijn om genetische 
vooruitgang te boeken. Melkveehouders hebben 
hun fokstrategie aangepast, waardoor krachtige 
jonge genomic stieren eerder en met een ongekend 
vertrouwen gebruikt werden.

Wat er nu nog ontbrak binnen deze fokkerijstrategie 
waren de vrouwelijke dieren. Tot nu toe was het slechts 

een droom om de allerbeste vrouwelijke dieren in 
de veestapel te kunnen identificeren en effectief te 
gebruiken. Melkveehouders vonden het een duur, 
ingewikkeld en omslachtig proces.

Het Elevate-programma van Semex verandert dat 
allemaal. Het geeft u snel en eenvoudig toegang 
tot vitale vrouwelijke genomic informatie. Elevate 
vergroot de genetische vooruitgang, corrigeert 
fouten in de afstamming, managet inteelt en helpt u 
om zelfverzekerd paringsbeslissingen te nemen en 
waardevolle genetische vooruitgang te boeken.
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Toegang tot deze informatie is essentieel voor de toekomst van de 
melkveehouderij wereldwijd.  

Elevate ontkracht fabels over genomics.



Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 
Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.
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PARENT AVERAGE IS A GOOD INITIAL SORT
GENOMIC INFORMATION ADDS REFINEMENT
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Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 
Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.
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GENOMIC INFORMATIE 
VERFIJNT

FABEL #1 
Ouder 

Gemiddelden       
Zijn Goed 

Genoeg

Een algemeen aanvaarde overtuiging is 

dat oudergemiddelde (PA) goed genoeg 

is om beslissingen te nemen voor uw 

paringen, pinken en de toekomst van 

uw veestapel. Maar dat is misschien niet 

het geval. Gegevens van Holstein USA, 

gepresenteerd door dr. Tom Lawlor, 

Directeur, Research & Development, 

Holstein Association USA, 2011 (Bron: 

Making Genomic Testing Work for You) 

geven aan dat oudergemiddelde een 

goed uitgangspunt is... Maar laat de 

vraag:  ‘Wat mis je?’

 

Volgens deze gegevens zou je veel 

kunnen missen, waaronder zowel 

de extreem hoge als extreem 

lage dieren. Genomic profielen 

bieden de nauwkeurigheid van 

nakomelingenonderzoek gebaseerd 

op 20 melkgevende dochters, terwijl 

traditionele oudergemiddelden gelijk 

zijn aan slechts zeven dochters. De 

verwachte winst op het gebied van 

genetische meerwaarde, ouderschaps- 

verificatie en inteelt kunnen voor 

uw veestapel van enorme financieel 

toegevoegde waarde zijn.

GENOMIC INFORMATIE               OUDERGEMIDDELDE

OUDERGEMIDDELDE IS EEN  
GOED UITGANGSPUNT
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Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 

Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.

Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 
Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.
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WHAT ABOUT CULLING THE LOWEST 10?
AVERAGE OF THE REMAINING ONES IS +$99.2 HIGHER
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MOET JE DE LAAGSTE 10 
DIEREN AFVOEREN?

HET GEMIDDELDE VAN DE 
RESTERENDE DIEREN IS +$99.2 

HOGER

FABEL #2 

Het is  
Duur
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Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 

Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.

Source: Making Genomic Testing Work for You, presented by Dr. Tom Lawlor, 
Director, Research and Development, Holstein Association USA, 2011.
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WHAT ABOUT CULLING THE LOWEST 10?
AVERAGE OF THE REMAINING ONES IS +$99.2 HIGHER
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Als onderdeel van uw zakelijke uitgaves is 

een genomic Elevate test meer dan alleen 

een goede investering; het kan u heel 

goed redden van beslissingen die op de 

lange termijn een negatieve economische 

impact kunnen hebben. Elevate is 

beschikbaar tegen een scherpe prijs, maar 

het brengt je meer dan alleen de kosten 

van een test, het is wat Elevate kan doen 

met de resultaten!

TWEE SCENARIO’S: 

1.  Melkveehouders maken op grote schaal 

gebruik van Semex Vleesstieren op hun 

genetisch mindere pinken. Dit zorgt voor 

extra waarde voor de stierkalveren en 

zorgt ervoor  dat de mindere genetica 

niet verder door fokt in uw veestapel. 

Semex Elevate identificeert deze 

pinken voor u en zorgt ervoor dat ze 

niet onbewust uw veestapel binnen 

komen, wat van negatieve invloed kan 

zijn op uw winst. 

2. Door uw hoge genomic pinken te 

identificeren, kunt u Semexx™  gesekst 

sperma optimaal inzetten! Met Elevate 

identificeert u gemakkelijk hoge pinken 

en kunt u vol vertrouwen uw investering 

in Semexx gesekst sperma inzetten 

om op een snelle manier de hoogst 

mogelijke genetische winst te behalen.

Exclusief beschikbaar voor Elevate klanten, een 

Immunity-test voor uw vrouwelijke dieren. Dit is de meest 

waardevolle investering die u op uw bedrijf kan doen. 

Wereldwijd een gewild gezondheidskenmerk: testen op 

immuniteit bij uw vrouwelijke dieren is de enige manier 

om de gezonheid van uw veestapel te verbeteren!

DOOR DE COMBINATIE VAN DE 
IMMUNITY-TEST VOOR UW VROUWELIJKE 

DIEREN & ELEVATE ZAL UW KUDDE 
GEZONDER EN WINSTGEVENDER 

WORDEN.  

FABEL #5 

Vrouwelijke Genomics 
Immuniteit-testen 
Zijn Niet Beschikbaar

Dit is een veel voorkomende frustratie 

van melkveehouders die verdrinken in 

de cijfers. Met Elevate is er geen gedoe 

meer met spreadsheets! Eerst bepaalt u 

uw eigen fokdoelen en -strategie door de 

belangrijkste productie- gezondheids- en 

exterieurkenmerken te bepalen. Eenmaal 

gestest, wordt de genomics informatie 

van uw dieren gedownload en neemt 

Semex ProMate™ het over, waarbij de 

vrouwelijke genomics profielen worden 

gekoppeld aan de stieren die uw veestapel 

zullen verbeteren.

Het kan echt niet eenvoudiger!

FABEL #4 

Het Zijn  
Getallen Die 
Ik Nooit Zal 

Gebruiken

FABEL #3 

Het is een 
Gedoe

Eerdere methodes waren omslachtig, met 

monsters, spreadsheets en gegevens die 

verwarring veroorzaakten. Dit heeft ertoe 

geleid dat veel bedrijven zijn gestopt met 

genomics testen.

Elevate is het enige programma dat 

genomics testen overzichtelijk maakt!  

De Semex App verzamelt en identificeert 

eenvoudigweg de genomics monsters. Zo 

kost het zo min mogelijk moeite en tijd.

Het kan echt niet makkelijker!


