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s e m e x  s o l u t i o n s

Wanneer u als veehouder de genetische vooruitgang op 
uw bedrijf wilt stimuleren, zijn er meer middelen dan 
het gebruik van top sperma alleen. Via Elevate is het 
mogelijk om het kaf van het koren te scheiden en op 
de beste pinken gesekst sperma te gebruiken. Maar, 
wat doe je met de minste pinken? Een intrigerende en 
nieuwe oplossing is het inplanten van Semex embryo’s 
uit het vermaarde Progenesis programma!

Semex is het enige bedrijf ter wereld dat embryo’s kan 
leveren die op DNA getest zijn. Dit betekent dat elke 
embryo een soort paspoort heeft waarop het genetisch 
profiel te lezen is. LPI, TPI, Net Merit, PTAT etc., alles is 
al bekend en bovendien zijn deze embryo’s 100% vrou-
welijk. Het inplanten van uitsluitend vrouwelijke em-
bryo’s heeft alleen maar voordelen: geen ontgoocheling 
bij de geboorte van een stierkalf en over het algemeen 
lichtere kalveren, wat zorgt voor een vlotte opstart bij 
de draagster.

Wanneer er op het bedrijf goede resultaten gehaald 
worden bij het insemineren, zal dat waarschijnlijk niet 
veel anders zijn bij het inplanten van embryo’s. Indien u 

hier geen ervaring mee heeft, staan wij u graag bij met 
raad en daad en bespreken we dit met u voor u deze 
beslissing neemt.

Waar het gebruik van embryo’s vroeger toch wel 
exclusief was voor bedrijven die aan topfokkerij 
wilden meedoen, brengt Semex dit product nu naar 
iedere veehouder die graag sprongen wil maken in het 
genetisch potentieel van zijn veestapel. Top embryo’s uit 
Semex stiermoeders zijn beschikbaar voor interessante 
prijzen. Wij vertellen u er graag meer over!

SEMEX EMbryo’S: 
EEN kLASSE APArT!
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s t i e r e n  i n  d e  p i c t u r e !

Boldi V Gymnast 
(doorsopen x Jabir x epic)

Gymnast heeft een aparte (Mogul vrije) pedigree met een 
scheut Doorman-bloed en tevens genen van levensduur- en 

vruchtbaarheidsspecialist Jabir. Hij heeft een mooie fokwaarde 
in Canada en nu ook hele betrouwbare cijfers in Nederland. 
Wat opvalt is de enorme melkplas (+2211) met acceptabele 
gehaltes gekoppeld aan top exterieur: 109 totaal met 112 
uier en 102 benen. Met name de perfecte beenstand zij 

(100) en iets langere spenen (104) vallen op. Dit zorgt in 
combinatie met een hoge levensduur (+564 lvd) voor 

een mooie NVI (253). 

In het veld zien we van Gymnast krachtige melkkoeien 
die heel makkelijk hun hoge producties aankunnen. 
Ze hebben een ideale speenplaatsing en bewegen 
vlot door de stal, waardoor ze ook zeer geschikt 

zijn voor robot bedrijven. Gymnast is 
momenteel ook gesekst 

beschikbaar.

stantons Adorable 
(supershot x mccutchen x observer)

Adorable hoeven we eigenlijk niet meer voor te stellen, maar z’n 
fantastische cijfers in Canada en Nederland bezorgen ons toch 
weer kippenvel. Zijn fokwaarde stijgt in beide landen en brengt 
hem in Nederland/ Vlaanderen op een prachtige NVI (251) met 
111 voor exterieur. De uiers zijn top (114) en ze lopen op sterke 

benen met een correcte stand. Adorable vererft een mooie 
melkplas (+1012) met positieve gehaltes. Het zijn sterke 
koeien die tegen een stootje kunnen en ze worden vlot 

drachtig (DV =108). 

Van Adorable hebben we al talloze vaarzen en een 
paar 2de kalfsdieren gezien en het zijn werkelijk 
prachtkoeien met veel ruimte in de voorhand en 
brede, sterke kruizen. Adorable is ook gesekst 

beschikbaar. 

Vijftal Adorable dochters bij Stantons Bros, Canada

Gymnast dochter Vo Sheila, Duitsland

Gymnast en Adorable: heerlijk kopduo 
op Nederlands/Vlaamse bodem!
Wanneer dochters van semex stieren aan de melk komen in onze contreien doen ze dat 
met allure! twee stieren die steeds meer aandacht krijgen door de prestaties van hun 
dochterschare zijn Gymnast en Adorable.


