
De afgelopen tien jaar heeft genomics de 
discussie over vee verbetering overheerst. 
Dankzij genetica- tests konden KI-centra 
hun allerbeste jonge stieren identifi ceren en 
zo werden de veehouders in staat gesteld om 
hun fokstrategieën aan te passen om zo de 
genetische vooruitgang van hun veestapel te 
versnellen. 

We zien echter dat melkveehouders overspoeld 
worden met genetische resultaten en informatie 
over hun dieren. Wat ontbreekt, is strategie en 
advies over het gebruik van al die informatie 
om op een eenvoudige manier management- en 
paringsbeslissingen te nemen.
Een groot deel van deze uitdaging is het begrijpen 
van het vrouwelijke component van genetische 
vooruitgang. Hoe identifi ceert u de allerbeste 
vrouwelijke dieren in uw veestapel? En hoe zorgt 
u ervoor dat zij bijdragen aan de genetische
vooruitgang op uw bedrijf?

HET AUTOMATISEREN VAN GENETISCHE 
FOKSTRATEGIEËN
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Semex deze 
vragen kan beantwoorden met de lancering van 
Elevate, de enige geautomatiseerde tool voor 
fokkerijstrategieën, beschikbaar voor veehou-
ders. Met Elevate krijgt u in één oogopslag een 
prachtig overzicht. Veehouders bepalen zelf hun 
fokdoelen en –strategie door de belangrijkste 
productie-, gezondheids- en exterieurkenmerken 
te identifi ceren. Vervolgens neemt het parings-
programma ProMate van Semex het over, waarbij 
vrouwelijke genomics profi elen worden gekop-
peld aan stieren die de veestapel verbeteren. Het 
selecteren van vrouwelijke dieren en het beheren 
van monsters gebeurt allemaal in de Elevate-app 
van Semex.
Wat Elevate uniek maakt is de eenvoud en het 
vermogen om een link te leggen naar Immunity+, 

waardoor veehouders de mogelijkheid hebben 
om hun ziekteresistente vrouwelijke dieren te 
identifi ceren.
De informatie over de Immunity+ status van uw 
vrouwelijke dieren is fantastisch, omdat uit onze 
oorspronkelijke data blijkt dat dieren die hoog 
scoren op immuniteit, 42% minder ziek zijn dan 
de dieren die laag scoren. Deze kennis is 
goud waard, omdat je op deze manier 
snel kan vaststellen welke pinken 
hoog, gemiddeld of laag scoren 
op immuniteit. Vervolgens kan je 
door het gebruik van Immunity+ 
stieren het immuniteitsniveau van 
de volgende generatie verhogen! 

FOKKERIJ MET VERTROUWEN
Toegang tot Immunity+ via Elevate speelt ook 
een belangrijke rol voor veehouders in het 
bepalen en uitvoeren van hun fokstrategie. Het 
identifi ceren van genetisch minderwaardige 
vaarzen zal de veehouder in staat stellen om 
managementbeslissingen te nemen, die een 
mogelijk economisch negatieve impact op het 
bedrijf minimaliseren. Hetzelfde geldt voor 
het identifi ceren van dieren met een hoog 
immuunrespons. Op deze vaarzen kan gesekst 
sperma gebruikt worden om de hoogste en snelste 
genetische winst voor de veestapel te behalen.
De aantrekkingskracht van Elevate zit ‘m 
misschien wel in zijn eenvoud. Je kunt echt alles 
via je telefoon doen – alles ligt in de palm van 
je hand. Je kunt het gebruiken om monsters te 
nemen en je monsters overzichtelijk te houden. 
Wij denken dat veehouders het ook leuk zullen 
vinden dat we hen gaan vertellen welke dieren 
getest moeten worden en welke niet.
Wereldwijd zijn veehouders op zoek naar een 
meer effi ciënte manier waarop zij hun geld 
kunnen investeren en Elevate kan daarin zeker 
helpen.

Elevate
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In het tijdperk van genomics is het 
succes van KI-centra in grote mate 
afhankelijk van de mogelijkheid om hun 
eigen topstieren te ontwikkelen. Het 
is u waarschijnlijk al opgevallen dat 
een groeiend aantal Semex stieren het 
Progenesis prefi x hebben, hoog tijd om 
hier een woordje uitleg over te geven.

Progenesis is het interne programma 
van Semex waar jonge topstieren worden 
geproduceerd die ervoor moeten zorgen 
dat we de beste genetica kunnen leveren, 
waar ook ter wereld. De opkomst van 
genomics heeft gezorgd voor signifi cante 
veranderingen in onze industrie. De 
snel veranderende wereld verplicht ons 
ertoe om de noden van de hedendaagse 
markten te begrijpen en evenzo te 
anticiperen op de toekomst; vooruit 

denken is de boodschap zodat we in staat 
zijn vandaag en in de komende jaren de 
juiste producten aan te bieden.
Het doel van Progenesis is om genetica 
van wereldklasse te produceren voor onze 
klanten, o.a. topstieren voor Semex en 
embryo’s voor de internationale markt. 
Semex heeft als doelstelling om 25% van 
de top 1000 GTPI-stieren in huis te hebben, 
waarbij het aandeel Progenesis 35 tot 45% 
bedraagt. Semex “oog op de toekomst” 
focust op het operationele aspect van 
onze klanten, zodat we beter begrijpen 
hoe we kunnen helpen om rendabel te 
zijn. Wat levert geld op, wat kost geld en 
wat bespaart tijd? Deze focus en het in 
huis hebben van een fokprogramma als 
Progenesis moet stieren afl everen die 
top zijn in 3 sleutelposities: productiviteit, 
gezondheid & vruchtbaarheid en functionele 

kenmerken zoals goede uiers en sterke 
benen. 
De eerste Progenesis dieren zijn geboren 
in 2016 en het programma is intussen 
enorm uitgebreid, waardoor we op dit 
moment met trots kunnen zeggen dat 
25 a 30% van s ‘werelds hoogste elite 
stieren in eigendom zijn van Semex! 
Progenesis vraagt enorme investeringen, 
maar onze klanten zullen er alleen 
maar van profi teren … Het aanbod van 
hoogwaardige stieren die voldoen aan 
een ieders eisen is nooit zo groot en goed 
geweest als nu. Door de grootte van het 
programma zijn we niet alleen in staat 
topgenetica te leveren met voldoende 
diversiteit in bloedlijnen, maar tevens 
diversiteit in productlijn: er is voor elk wat 
wils… Ook voor u is er vast en zeker een 
geschikte Semex stier.

Werken aan 
de toekomst met
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