Werken aan
de toekomst met

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 prefix 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 significante
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
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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 afleveren 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 profiteren … 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.

