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KI Clincke – TopGen KI start verkoop sperma MaxiMus

KI Clincke uit Ruiselede en RA-SE Genetics NV uit Ooigem hebben een akkoord bereikt over de verdeling 

van MaxiMus sperma. Eind mei wordt de eerste groep MaxiMus beren aangevoerd in de High Health site te 

Olsene. De verdeling loopt over beide KI-centra, nl. KI Clincke (Ruiselede) en Topgen KI (Olsene). Het eerste 

sperma van de MaxiMus beer komt beschikbaar begin juni. 

RA-SE Genetics NV

RA-SE Genetics NV bracht in 2000 de MaxiMus eindbeer op de markt en heeft sindsdien klanten in alle 

continenten. De MaxiMus is vleesrijk en combineert een beperkte spekdikte met een zeer goede groei. Deze 

unieke combinatie maakt de MaxiMus succesrijk in de ‘vleesrijke markten’, waaronder de thuismarkt in België. 

Bovendien worden bij de MaxiMus meer biggen gespeend, die ook uniformer en zwaarder zijn. 

RA-SE Genetics NV commercialiseert naast haar eigen fokkerij producten ook de genetica van Choice in 

België. 

KI Clincke – Topgen KI

KI Clincke – Topgen KI is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische 

KI-markt. KI-Clincke – Topgen KI staat garant voor een uitstekende kwaliteit en service en levert over héél 

België. De strategische keuze voor de MaxiMus en een forse investering in nieuwbouw en bioveiligheid op 

de thuislocatie te Ruiselede onderstrepen de ambitie van KI Clincke - Topgen KI om deze positie verder uit te 

bouwen. 

“Met de MaxiMus halen we een beer in de stal met een uitgesproken en/en 

verhaal. Goed karkas, vlotte groei en uitstekende kraamstaleigenschappen. 

We zien het dan ook als een waardevolle aanvulling op het mooie 

berenportfolio dat we op vandaag reeds hebben.”
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