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ABS voor productieve duurzaamheid
Heemskerk staat voor duurzame fokkerij van ‘Machtige Koeien’ met
de productiecapaciteit om veel kilogrammen vet en eiwit te melken.
Hiervoor brengen we het beste van de ABS fokkerij op de markt.
ABS Global is al meer dan 75 jaar wereldwijd een toonaangevende leverancier
van rundergenetica. ABS werkt intensief samen met gerenomeerde fokbedrijven
zoals bijvoorbeeld De-Su Holsteins. Hieruit is het fokprogramma De Novo Genetics
ontstaan. Door de handen inéén te slaan is er een enorme sprong gemaakt in het
genereren van nieuwe genetica.

SexcelTM
Een recente ontwikkeling uit de koker van ABS is Sexcel™,
een revolutionaire manier van seksen van sperma.
Deze spermavriendelijke techniek maakt de mannelijke
zaadcellen inactief en laat de vrouwelijke cellen ongemoeid.
Dit heeft een positief effect op het bevruchtend vermogen van
het gesekste sperma.
GMS - Genetic Management System
Ons aanbod van ABS stieren kunt u prima combineren met
het GMS fokprogramma. GMS (Genetic Management System)
is het oudste lineaire stieradviesprogramma ter wereld. Al in
1968 heeft ABS als eerste het systeem van lineaire scores
geïntroduceerd en daarmee de weg gebaand voor stamboeken
over de hele wereld. Sinds de zomer van 2017 is GMS 2.0
geïntroduceerd waarmee het programma vernieuwd is. Dit heeft
ervoor gezorgd dat het fokdoel nog persoonlijker ingevuld
kan worden.
Waarom GMS
Het GMS-programma fokt de koe zoals de veehouder het voor
ogen heeft. Het juiste fokdoel bepalen is hierbij essentieel.
U legt de zwaarte op de punten waar het snelste vooruitgang
op geboekt moet worden. Dit zorgt voor het snelste resultaat.
Bedrijven die al jaren lang GMS gebruiken zijn te herkennen aan
de uniforme en krachtige dieren. Daarnaast beschermt GMS
uw veestapel tegen inteelt (tot wel zeven generaties), erfelijke
gebreken en afkalfproblemen.
Optimalisatieparing
GMS is een programma dat werkt op basis van optimalisatieparingen. Dit betekent dat alle exterieur-, productie- en
gezondheidskenmerken worden meegenomen. De goede
kenmerken worden behouden en de mindere worden verbeterd.
Het programma geeft onafhankelijk advies waarin alle stieren
gelijke kansen krijgen. Alle informatie die van uw koeien
beschikbaar zijn zoals productie, exterieur, afstamming en
managementeigenschappen, worden meegenomen in het
uiteindelijke advies.
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GenoMate
GenoMate is een stieradviesprogramma
voor bedrijven waarbij de dieren niet
gekeurd worden en alleen de fokwaarden van
drie generaties vaderdieren worden gebruik.
Hiermee kan een genetisch proﬁel per koe worden
gemaakt en dit wordt gebruikt om een juiste paring
te maken.
GMS voordelen:
• Meer uniformiteit in uw veestapel
• Inteelt bescherming: tot zeven generaties van de stamboom
wordt gecontroleerd
• Bescherming tegen erfelijke gebreken: elimineert schadelijke
kruisingen van ongewenste recessieve kenmerken
• Optimalisatie sperma voorraad
• Herd Percentile Ranking (HPR) brengt de genetische potentie
van uw veestapel duidelijk in kaart. U ziet in één oogopslag
welke dieren de hoogste genetische potentie hebben.
KI benodigdheden
Voor alle benodigdheden voor het insemineren van uw koeien
kunt u bij ons terecht. Naast een stikstofcontainer hebben we ook
een zeer complete inseminatiekoffer in het assortiment. Uiteraard
zijn alle onderdelen ook los verkrijgbaar.

DHZ - KI pakket
Inseminatiekoffer met inhoud:
• Combipistolet
• Thermobeker
• Citocutter
• Glijmiddel 5 l + pompje
• Inseminatiehandschoenen
• Inseminatiehulzenspiraal
• Pincet
• Thermometer
• Spoelspuit
• Spoelhulzen
• Wegwerpoverall
• Pen + notitieboekje.

