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GenePro van DanBred. Een eigen aanfok 
systeem dat meer controle geeft over uw 
fokstapel.

Net als veel bedrijven over de hele 
wereld die de best mogelijke genetische 
basis willen hebben met een eigen 
aanfoksysteem, fokt u met GenePro zelf 
uw gelten. Voor de beste genetische 
vooruitgang op lange termijn, een 
gezonde fokstapel en een voorspelbaar en 
stabiel bedrijfsresultaat.

GENEPRO

Laat data en kennis 
spreken 



Starten is makkelijker dan u zou kunnen denken. 

Om te starten, helpen wij u middels data-analyses de beste genetische zeugen te 
identificeren. Daarna hebt u toegang tot de beste beren van DanBred die KLASSE 
Ki beschikbaar heeft – met de hoogste gezondheidsstatus, meest betrouwbare en 
robuuste genetica beschikbaar in de wereld.  

Makkelijk om de vooruitgang te zien
Indien u start met GenePro Premium, kunt u zelf volledig toegang krijgen tot de 
GenePro database. U kunt daarom altijd zien wat uw vooruitgang is. Enkele uren per 
week routinematige administratie is alles wat gevraagd wordt om de vooruitgang 
te volgen. Indien u het programma volgt kan de genetische vooruitgang hoger zijn. 
Hierdoor zullen de technische en financiële resultaten verder verbeteren.

GENEPRO

Makkelijk om mee te starten

“�Het�starten�was�gemakkelijker�dan�ik�
verwacht�had.�Eén�jaar�na�de�start�zag�ik�al�
extra�vooruitgang,�nu�willen�we�niet�meer�
stoppen.”

Varkenshouder Lars, Denemarken
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GENEPRO

NUCLEUS MANAGEMENT

Voor bedrijven die al werken met GenePro. Hoe kunnen we nog meer uit DanBred 
genetica halen – en daarmee uit uw bedrijf? Simpel. Gebruik onze digitale fokkerijtool; 
Nucleus Management.

Nucleus Management is alsof u een extra Turbo hebt op uw eigen aanfok. U kunt de 
belangrijkste kenmerken van uw fokdieren in detail zien. Daarnaast ook de genetische 
waarden van andere DanBred bedrijven. U kunt uw bedrijf hiermee dus benchmarken op 
het gebied van genetische vooruitgang.  U kunt zien welk genetische potentieel de dieren 
in uw bedrijf hebben. Het geeft dus een duidelijk beeld van het genetisch potentieel.

NUCLEUS MANAGEMENT

Maximaliseer uw genetische 
vooruitgang en verhoog uw winst 

“�We�hebben�allemaal�gehoord�van�‘Big�Data’.�
De�resultaten�zijn�verbazingwekkend.�Het�
verbaasde�me�nog�meer�dat�het�niet�veel�kost�
en�ongecompliceerd�is�om�mee�te�werken.”

Varkenshouder Peter, Nederland



Na één jaar deelname in het programma ziet u de vooruitgang. Dit is het meest 
vooruitstrevende en betrouwbaarste fokprogramma. En als het volgens plan gaat, 
zult u zien dat er: 

• een betere levensduur van zeugen ontwikkelt
• meer vitale en levende biggen geboren worden
• een hogere dagelijkse groei is
• een lager voerverbruik gerealiseerd wordt
• een hoger rendement per slachtvarken is

Eenvoudig te starten – makkelijk om mee te werken
Bij het begin zullen wij u helpen om uw Nucleus management programma te starten. 
Wij zullen u ondersteunen met een systematische benadering om de genetische 
vooruitgang van uw fokvarkens te maximaliseren. Wij geloven dat dit de beste manier 
is om de genetische vooruitgang om te zetten in een marktvoordeel voor uw bedrijf. 

Zodra het GenePro – Nucleus management systeem loopt kunt u voor iedere nieuwe 
generatie fokvarkens een bovengemiddelde genetische prestatie verwachten. Omdat 
het systeem makkelijk te gebruiken is, hebt u weinig tijd nodig om uw ambitieuze 
fokkerijdoelen te bereiken.

NUCLEUS MANAGEMENT

Wat kunt u verwachten van   
Nucleus Management 
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Uw bedrijf. Ons DNA.

DanBred is één van de wereldwijd leidende fokkerijorganisaties die genetica 
en dienstverlenende oplossingen levert.

DanBred beschikt over zeer betrouwbare fokgegevens en is het eerste 
geneticabedrijf ter wereld dat bij de berekening van de fokkerijindex gebruik 

maakt van genomische informatie van alle fokkerijkandidaten, meer dan 
100.000 dieren per jaar.

DanBred heeft lange termijn fokdoelen die regelmatig geëvalueerd worden.  
Dit garandeert dat de genetische vooruitgang van de DanBred Duroc, 

Landras en Yorkshire maximale winst oplevert en daarmee een duurzaam 
rendement voor varkensbedrijven. Zie onze fokdoelen op www.danbred.com.

Goed gedocumenteerde fokkerij en uitgebreide serviceoplossingen vormen 
de basis van DanBred. Dit heeft DanBred tot de eerste keuze gemaakt van 

toonaangevende varkensproducenten over de hele wereld die optimale, 
voorspelbare bedrijfsresultaten verwachten.

DanBred P/S is eigendom van de Danish Agriculture and Food Council, 
Danish Agro en het voormalige DanBred International A/S 

(nu DBI A/S Holding).


