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PERSBERICHT

Fertilitas CVBA (KI Ponsaerts) draagt KI-activiteiten over
aan KI Clincke – TopGen KI
Fertilitas CVBA (beter bekend onder de naam KI Ponsaerts), KI Clincke uit Ruiselede en RA-SE Genetics NV
uit Ooigem hebben een akkoord bereikt over de transfer van de KI-activiteiten van de RA-SE Genetics beren.
De familie Ponsaerts en de familie Clincke engageren zich om de overgang naadloos te laten verlopen. De
continuïteit van de spermabevoorrading en het comfort van de klant worden hierbij centraal geplaatst.
FERTILITAS CVBA en RA-SE Genetics NV
Veearts Jan Ponsaerts en zijn echtgenote Mia Mylle startten in november 1985 hun KI-activiteiten op in
samenwerking met het toenmalige Seghers Hybrid NV. Aanvankelijk werd er gewerkt vanuit Westrozebeke,
later vanuit Langemark-Poelkapelle, eerst op 1 site en naderhand op 2 sites. In 2010 verhuisden de fokberen
onder de nieuwe vlag van Fertilitas CVBA naar de ruime berenstal van het vroegere KI-Vlaanderen in Beitem.
Kort nadien werd ook de KI-activiteit van Voeders Dick uit Staden in deze CVBA geïntegreerd. Op hun
geëigende manier onderhouden Jan en Mia een sterke band met hun cliënteel, zowel dichtbij als veraf.
Ook RA-SE Genetics NV koestert de exclusieve samenwerking van ruim 35 jaar met Fertilitas CVBA. Naast de
eindberen ExtreMus en MaxiMus, zijn ook de fokberen van de zeugenlijnen, lijn 12 en lijn 36 bij Fertilitas sinds
jaar en dag beschikbaar. Vooral de omzet MaxiMus is de laatste jaren sterk gegroeid. De MaxiMus is vleesrijk
en combineert een beperkte spekdikte met een zeer goede groei. 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. Vorig jaar werd het bestaande gamma eindberen uitgebreid met de MaxiMus. Dit blijkt vandaag een
juiste keuze te zijn gezien de forse omzetstijging die op zeer korte tijd is opgebouwd. Door deze overname
komt nu het volledige RA-SE Genetics gamma bij KI Clincke – Topgen KI ter beschikking. De bijkomende
berenstapel zal grotendeels op de thuislocatie in Ruiselede gehuisvest worden. De bouw van een nieuwe
berenstal, die momenteel in volle uitvoering is, levert de nodige capaciteit voor deze uitbreiding. Deze nieuwe
stal wordt voorzien van de nieuwste technologie op gebied van bioveiligheid en uitsluitend bevolkt met beren
van hoge gezondheid. Deze nieuwe stappen onderstrepen eens te meer de ambitie van KI Clincke – Topgen KI
om hun huidige positie verder uit te bouwen.
“Wij hebben vertrouwen in het team van KI Clincke – Topgen KI. We treffen er
dezelfde familiale spirit en betrokkenheid met de klanten. We kijken er naar
uit om samen als één team met passie de KI-activiteit verder uit te bouwen.”
Jan Ponsaerts
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