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Biofarmacie Dierlijke genetische selectie

Ontwikkelingen in de agrarische

sector wereldwijd vanuit genetisch

perspectief



De 2 bedrijfstakken van 
Groupe Grimaud

Genetische selectie, productie en verkoop van 

ouderdieren, broedeieren, sperma:

Vlees- en legkuikens, varkens, eenden,

parelhoenders, konijnen, duiven en garnalen.

Biofarmacie t.b.v. menselijke en dierlijke
gezondheid: vaccins, farmaceutische eiwitten en 
sera, humane antilichamen, specifieke pathogene 

vrije dieren, bacteriële culturen.
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Biofarmacie Dierlijke genetische selectie

Vaccins en 
Menselijke antilichamen

Vaccins, bacteriële 
culturen en analyses

Sera, farmaceutische
eiwitten en specifieke
Pathogene vrije dieren

Watervogels & 
Duiven

Vleeskuikens

Leghennen

Parelhoenders

Konijnen

Garnalen

GRIMAUD Families

- Meerderheid -

Financiële
partners

BPI, Unigrains, SODICA, Naxicap, 

CM-CIC Capital France, 

Océan-Participations, 

Ouest-Croissance

Varkens
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* Main shareholder- 18%

*

De perfecte combinatie…..
 synergie van kennis
 Bedrijfs synergie
… fits for future!



Een sterk groeiend bedrijf
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Ontwikkelingen in de agrarische sector wereldwijd

vanuit genetisch perspectief in 9 kernpunten

1. Dierlijke genetica is een oligopolistische onderneming

2. De unieke bijdrage van genetica voor dierlijke productie-efficiëntie

3. Onverwachte gevolgen voor het milieu

4. Wanneer dierwelzijn een ….. sterkte wordt

5. Groeiende wereldwijde markten met verschillende trends

6. Globalisering en segmentering van de markten

7. De nauwe koppeling (en verwarring) tussen dierlijke en menselijke 

gezondheid

8. Nieuwe technologieen veranderen de regels

9. Hoe zit het met de toekomst



1. Dierlijke genetica is een oligopolistische onderneming

Groupe Grimaud

EW Group (Wesjohann)
German family group (also present in aquaculture)

BroilerRabbitWaterfowl Guinea fowlLayer Pork Aquaculture

Turkey

40% 50%

Cobb
Affiliate of Tyson 
food (USA)

Genus
UK listed group

Catlle

12% 20%

42%

50%

Cherry Valley
Held by Navis

40%

65%

18% 15%
100%

5% 2%

40%

Hendrix
Dutch Family group (also present in aquaculture)

50%

35% 4%
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2. De unieke bijdrage van genetica voor

dierlijke productie-efficiëntie:

KG of meat produced per parent stock and per year
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3. « Onverwachte » gevolgen voor het milieu?

Groene energie

Ontbossing
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3. « Onverwachte » gevolgen voor het milieu 

In de laatste 2 decennia, komt de verbetering van de voer-efficiëntie in 
de dierlijke productie overeen met het totale oppervlak van de helft van 
het Franse grondgebied voor de productie van gewassen
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4. Wanneer dierwelzijn een ….. sterkte wordt

95% van alle vleeskuikens is een 
“Plofkip”. Dergelijke dieren kunnen 
nauwelijks lopen

Organic chicken

Exploding chicken 
(“Plofkip”)

https://www.youtube.com/watch?v=LLlTb1zktcI

https://www.youtube.com/watch?v=LLlTb1zktcI
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4. Wanneer dierwelzijn een ….. sterkte wordt
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4. Wanneer dierwelzijn een ….. sterkte wordt
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4. Wanneer dierwelzijn een ….. sterkte wordt

… in het legsegment, maken de Novogen hennen het verschil!

 rustig en vriendelijk gedrag

 betere voer efficiëntie



Deze kaarten tonen een schaal van de wereldbevolking 

proportioneel met de grootte van de landen : 
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5. Groeiende wereldwijde markten met verschillende trends
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5. Groeiende wereldwijde markten met verschillende trends

http://www.worldometers.info/

http://www.worldometers.info/
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5. Groeiende wereldwijde markten met verschillende

trends

http://www.worldometers.info/

http://www.worldometers.info/
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6. Globalisering en segmentering van de consumenten

gewoontes  
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6. Globalisering en segmentering van de

consumenten gewoontes 
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7. Nieuwe technologieen 

veranderen de regels

RFID technologieen om voerefficiëntie, legpersistentie 
en huisvestingsomstandigheden te selecteren
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7. Nieuwe technologieen veranderen de regels

CT scanner voor een nauwkeurige 
lichaamssamenstelling op levende dieren!
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7. Nieuwe technologieen veranderen de regels

Genomics and veel DATA…
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8. De nauwe koppeling, en soms ook verwarring, 

tussen dierlijke en menselijke gezondheid:
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8. De nauwe koppeling en verwarring tussen 

dierlijke en menselijke gezondheid:
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9. Is dit de toekomst……
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… meer waarschijnlijk & aannemelijk scenario
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Dank voor uw aandacht! 


