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Semex Danmark
1 Danmark findes der 6 sc:edimportfirmaer som har tegnet firmamedlemskab
til Avlsforeningen Dansk Holstein. 1 sidste nummer introducerede vi
en serie med prc:esentation af de seks firmaer startende med BREEDnCARE
og nu er turen kommet Semex Danmark.

TEKST TORSEN LUND, CHEFKONSULENT AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Hvem er Semex Danmark?
Vi er 3 medarbejdere ansat i Danmark un
der Bles Dairies, nrermere betegnet den
afdeling hvor alle avlsrelaterede poster er
sa miet, hvilket vil sige de aktiviteter der
forbedrer det genetiske potentiale ude
ved landmrendene i Holland, Belgien, Rus
land og Danmark. Bles Dairies er Semex
distribut0r i de fire f0rnrevnte lande under
Semex Holland. Vi har alle tre erfaring fra
landbrug og vi har alle tre altid haft en
interesse for kvregavl. Dirk Streefkerk (52
ar) har arbejdet med salg i mere end 10
ar og arbejder i dag halvtids, da han ogsa
har et landbrug med 120 k0er pa Varde
kanten. Vi to andre arbejder fuldtid, nem
lig Arno van Herpen (48 ar) der har mere
end 10 ars erfaring som srelger i branchen
og vreret tilknyttet Semex Danmark siden
2018. Sidst ankomne persen til Semex
Danmark er Thomas Hansen (32 ar). Han
stammer fra Silkeborg kanten og har
snart vreret ansat i 2 ar. De tre arbejder
i princippet over hele landet, sa det er
den enkelte kunde der afg0r hvem der er
tilknyttet til hvem. Alt det administrative
arbejde varetages af Semex Holland.
Hvad tilbyder Semex Danmark?
Vi tilbyder udelukkende tyresred, og
radgivning i forbindelse hermed. Semex
Danmark tilbyder hovedsageligt sred efter
Holstein og Jersey, men har naturligvis
ogsa k0dkva2gssa2d i sit program, da det
efterhanden eftersp0rges af alle. Sreden
der tilbydes, produceres i Canada samt fra
Semex ungarske tyrestation. Derudover
har Semex et tret samarbejde med den
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Arl1gt 1gangscetter
Semex 150 nye
genomiske tyre og
50 tyre efter Jersey.
•

•

schweiziske kvregavlsforening, SwissGe
netics, hvorfor vi kan finde tyre der passer
til alle vores kunders 0nsker. Arligt igang
sretter Semex 150 nye genomiske tyre og
50 tyre efter Jersey. Sredsalget i Danmark
fordeler sig mellem 90% Holstein og
10% Jersey. 1 forbindelse med sredsalget
tilbydes avlsvejledning hvor vi sretter
landmandens egne 0nsker ind i vores
program, Semex Optimate. Radgivningen
er en del af vores service, sa landmanden
har ingen udgifter udover sredprisen.
Alle tyre, inkl. danske og andre europre
iske tyre, sammenlignes til de canadiske
avlsvrerdital, LPI eller amerikanske TPI.
Endelig tilbyder vi vores kunder, at de
kan k0be embryoner ud fra Semex eget
program, Progenesis. Donordyrene er ud
fra Semex eget avlsprogram og tilbydes
til den almindelige landmand nar Semex
er frerdig med at bruge dem i deres eget
avlsprogram. Alle embryoner srelges uden
restriktioner, sa vi har fiere landmrend i
Danmark der benytter sig af dette tilbud.
Hvorfor er det interessant at
anvende avlsmateriale fra Semex?
Det synes vi, fordi vi kan tilbyde tyre ud af
strerke kofamilier. Det er tyre med en god

eksteri0rprofil, som giver k0er med god
holdbarhed og gode malkeorganer. Den
meget store nordamerikanske database
betyder, at vi oplever at vores nordameri
kanske avlsvrerdital er mere stabile. Og sa
synes vi, at nar du bruger avlsmateriale fra
Semex, sa tilbyder vi altid en god service
med adgang til vores hja2lpeva2rkst0jer
sasom insemineringsplan og ikke mindst
brug af vores Semex app hvor du pa en let
og hurtig made kan finde alle de oplysnin
ger du skai bruge.

De 3 ansatte ved Semex Danmark.
Fra venstre mod hojre: Arno Van Herpen,
Dirk Streefkerk og Thomas Hansen.

Vi tilbyder altid en god service med adgang til vores
hjcelpevcerkstejer sasom insemineringsplan og ikke
mindst brug af vores Semex app.

Hvilke tyre vil Semex Danmark
anbefale netop nu og hvorfor?
Vi oplever en rigtig god interesse for den
danskf0dte tyr Tirsvad K&L Mingus-ET. En
Pursuit s0n ud af en god kofamilie. Faktisk
er eftersp0rgslen verden over sa god, at
vi ikke kan fa det antal doser vi kan srelge.
Novum Mercy er en af de bedste Alcove
s0nner. Han giver k0er af middel st0rrel
se, godt eksteri0r med meget mrelk og
positive procenter i mrelken. Westcoast
Lugnut er en ancien sprendende Alcove
s0n. Heller ikke store k0er og sa giver han
k0er med gode kropsegenskaber. Semex
tilbyder ogsa tyre efter "early release"
konceptet, men det er ofte bundet sam
men med mange praktiske udfordringer
og der skai laves kontrakt m.m. f0r sreden
kan udleveres, sa de tyre fokuserer vi ofte
ikke sa meget pa. Det er kun til de srerlige
tilfrelde hvor de skai bruges til tyrem0dre.
Vi fornemmer fra tid til ancien, at Semex
traditionelt har haft et ry for at vi kun har
fokus pa eksteri0r, men det er ikke rigtigt. 1
dag kan den professionelle landmand kun
overleve hvis Holstein koen ogsa giver
noget mrelk. Det far du med Semex tyre.

Her er moderen til den donskf0dte tyr Mingus (Pursuit x Superhero).
Hun stär i dog pä ved Skovgärd v. Them og har en gonske fornuftige ydelse pä 14.996 kg 4,65% og
3,67% over 1,7 är. Käret 86-87-96-EX91.

Hvordan taenker Semex Danmark
Holstein koen skai se ud i fremtiden?
Det skai vrere en ko med en h0j produktion,
gode malkeorganer og sa vil vi gerne se en
god ko med nogle gode kropsegenskaber.
Det er vigtigt, at vi ikke udvikler Holstein
koen til en ko der lever pa kraftfoder.
Alcove er med et LP/ pä +3829 den h0jst rongerede tyr pä den conadiske hitliste.
Han har mange positive s0nner ved Semex. Her er en af dem, Mercy (A/cove x Eugenio).
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