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.

Toegang tot deze informatie is essentieel voor de toekomst van de
melkveehouderij wereldwijd.
Elevate ontkracht fabels over genomics.
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Inclusief vrouwelijke genomics immuniteit resultaten, waardoor het
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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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Exclusief beschikbaar voor Elevate klanten, een
Immunity-test voor uw vrouwelijke dieren. Dit is de meest
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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!

DOOR DE COMBINATIE VAN DE
IMMUNITY-TEST VOOR UW VROUWELIJKE
DIEREN & ELEVATE ZAL UW KUDDE
GEZONDER EN WINSTGEVENDER
WORDEN.

