
VijÍtien procent van de huidige Canadese

spermaverkopen bestaat uit jonge genomicstieren

Veeverbetering in
Canada coóperatief
VijÍenzeventig procent van de Canadese spermamari<t is in han-

den van coóperatle Sernex. De grootmacht kr mpt door genomic

selection het fokprogramma voorzlchtrg, maaT waarschuwt vee-

houders om genornicstieren op de julste \,,/aarde te schatten.
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Bad Sáylet tene\ lest tl-" kanenae riií
taat nog Eevíóón ttieten'

pel in Cànádr lestaai uir holsreindieren
die een gcDriddelde jaarptud!.ii. reaLi
seren van 9721 kg melk, 3.t% vet e.

Stie€ebruik vooral Canadees
De laarsrè irÍen lag hci aandeel koeicD
in Canada $'i!rvu de Nclk!rcdndie
Ncrd g.Ícgisnccrl, boveD de 70 p.ó..!t.
volgeDs het stamboek llolsiÈiD CaDada

liet dramaast 67 trocent lan alle ledij
ven die melk levereD. de kocicD ook ot
exteie! r beoordeler.
Her srierjreb. it is loorDamelijk Cana
dees. Dc caDadese Íokstiere. en joDge

srjerenbezetren 8s pro.eni vaD detotale

Canadese miniÍerie v!. Ia.dboulv rap-
porLeert voo. geheel ctrDada 981.000
kocicn ir 2010 De Camdese nrelkvec
stapel staat in roLnal op l2 96s Drclhce

Cantenar Lherct, een van de niranantvan
Sênex iti de stelnn .encat rn Auelph

De lra.staligt provi'rcie Quebec lelt net
36.1000 het grootste aanrll hoeien On

iario is mel il20 s00 {lc nuD!!cr trlce.
]n lolarl 94 l roceni 1an de mell(veesta'



spemlaDarkt. ADerikaaDse stiereD zijn
voor de Canrdese foklieÍijorgÀniràties de
grootstc coDcurrcDt cD bczcttcD dctieD
ProceDt vaD de narlit.
Het meest in hct oog spriDgende detail
van de CaDadese veeverbeterirgsstNc-
tuur is de coóperatieve ondememingn
lorm vàn de verschillerde orgànisaties
iD de veeverberedDgsl<eten. Volgens Brad
Sayles, marketingmanager bij Senex Á]-
lirn.e. is dir ool{ de kr!.|r van de cànà-
dese veeverbeiering. MelLrveehouders
houdcD gevoel bij de fokkerij doordrt ze
zelíeigeDaar zijD eD doordat eeD dclega-
tie vaD hetr het besturr vormt.' Zowel
het CaDadiaD Dairy Nerwork (cDN), dat
zorgi voor de ÍbkwaardeberekeDingeD,
als Holstein Canada, dat verantwoorde-
lijk is voor de stamboelcal€n, zijn eisen-
dom van de leden-melkveehouders. Ook
Semex is als grootste kivereniging in Ca-

Dada eeD coóperatie. BovcDdien zoryen
de srril( gescheiden raken van het CDN.
Hobtenr CaDada cD dc fokkerijo.ganisa
ties e oor dat er ook geeD eDkele voml
van belangenveNtrengehlg is.'
Van de tolale spermaniarkt iD Canada
heefr Semex 75 lrocent in handen. Met
3s.,1 geicstc holsrÈiDstieren in 2009 is

Semex na ABS bovendieD de grootste
Noord 

^merikaanse 
ki'organisatie.

semex is opgeicht in 197.4 en werd in
het leveD gcrocpcn oD sperDr ván de
Canadese íokkcdjorgaDisatjcs iDteriuti
onààl te vermarlÍen. Ir 1997 hebbeD de
vier grootste Canadese coóperàtiève ki's
Fàsrern Bree.lers en Ccn.or nr Onrii.
CIAqin Qrlebec en WeÍgen uit Bitish
ColuDrbia sameo Semex À]lilnce opge'
icht, dat ru de ove.koepeLende moeder
oryanisatic vornn. Semex 

^lliánce 
is ei

genaar vaD alle stiÊrcD. Draar de vicf
dochte.ondenemingen hrisvesteD de
stieren, wiDDen hei spcíDa cn zorg.n
voot de verkoo? en dienstverlening op
hct boereneri Semex verkocht in 2009
iD totaal7,68 miljoen doses sperm!.

lnkrimpen fokpÍotrammá
ook ir Crnadr a genomic selection het
fokl€rijoDderwerp vaD de dag. senex is

één van de acht Noord ÀmcrikarDsc ki
orgnnlaties die in 2007 Det hei rel<cD-

cenrrum van de ÀmeikaaDsc ovcrheid
USDÁ afspraken om sulen te \{erker op
het gebied van geDoDric selectiob
'rocl is Semex voorzichtig iD het door-
voereD vaD grote wijzigingcn i! her iol
progranna. jc Doct niet snel ieJten een
heuv."l op fietseD, waDt daD kóm je nict
ver We wiuen deze oDtwikkchrg voor
zi(htig implenentereD eD ve zijD Diet
bezig met de vraag of we moeten stoD-

pen met tràdilioneel testen, maar lnet
de waag hoeveel stleren we nog moeten
testen. Tien iàar voonrit voorlpellen is
met de huidige ontwil&elingen te lang.
Daar de komende vijf jaar test Semex
nos sewooD stieren. wii zien scDoDric
sciectioD voorlopig vooral als een hulp-
middel om de Íriste groep stieren in te
zeiten" ve elt Brad sayles.
In 2009 testle Semex op traditionele wij-
ze in Canàda 262. in Anerita 77 ên in

^ustraliê 
15 holsteiDsticrcD. De korncD

de jaren wil de kioryanisatie vu\vege
genomic selcction het lotale aunlal in 1e

zetien proefstieren laten dalen naar 2s0
tot 300. Itr ÀDreril<a breidt Senex hct
fokprogranma Dog wel uit Daar 100
proehtieren, maar in Canida zal het nan
tal daleD raar 150 tot 200. Op tcrDlijD
telt Diet meer het aaDtal stieren dat op
traditionele wijze wordt getest, máar het
{!nt!l stieren dat op genomics wordi on
derzochr', vcrtelt sáyles. Dat bÊpaalt
hoe groot dc kals is on toppes ic vin
dcD. h het begin selectccrde Senex Dog
ééD op de drie genoomgeteste stieren.la-
tcr !!crd dat ééD op dc zcvcn. Hoevccl
het nx is, wil Sayles niet zeggen.
De nieuwe merkertechniek heefl vol
gens Serrex vooral voordelen voor de
ki\. cenoNi. seleciion seeft ki orsáni
saties de kaDs om dc bÈste stiercD tc rcs

teD, Daar het gevaar voor veehouders is

dàl genotnicstieÍen geen fokÍiercn zijn
veehoudcN noctcD zich rcaliscrcn dat

iorge gcDor cstiocn rict zo betmuw
baar zijn als fotsticreD eD da nocteD
ze ook het gebNik op afsteDneD , advi-
leeÍr sày]es. Gèbfuikl ee. veèhouder
ronDaal vijftis lietjcs vaD ccD íoLsticr,
dan zou ;k nlarjmlal tien toL v,jlLien
rieiies per gcnonr icstier gelruikeD.'
cen.or in ODtario beeft óp dit DroDent
cj'ca iwaalf jonse seDoDricstiercn be
s.hikbaar Volgens dircctcu SriaD
O ConDor van Cencor bestaat vijftieD

procent vaD dc spcrnaverkopen op dit
noment al uitjonge genonicstieren en
deze markt gmcit. Maar wil eeD Íbkke-
ijorganisatie geDomic selection laten
slagen, dan rnoêr die lolgens sayles eeD
goede strategie ontwikl<elen. Het be
laDgrijkíe js om le spreiden in sticrva-
ders. Zcr je ru alles op Man O Man en
zakt hij straks weg. dan stortjc hcle Íbk-

frograDDr in. BoverdieD noctcD we
met elkaar bcdacht zijD op inteelt.'Van
de aangekochte stiertjes heefi bij semex
op dit noDrent twintig tot dcrtig procent
een jonse seromicsrier als vader.

VertÍouwen door milionairs
Ook sayles kent de geluiden datvechou
ders erover DadenkeD oDl hoge geno'
Dli.stièren zelrle galn vernrrkten. Wij
makeD oDs hier voorlopig Dict al te be-
zorgd on. Ook gaaD we Diet zoals som'
nige andere Íol*eijorgarisaties inves
ieren h vrorwelijk fokvee om op rermín
vàn vokloende aanbod aan jonge stier
tjcs verzekerd te zijn. wij vinden dàtee!
fol&edjorgiDisatic meo talicn heeÍ1
dan rlleen het verkope! van .ielies via
iDterDet. zo steh sayles. Mct orue elí
stieren, die Dleer daD ecD r LjoeD rietjes
prodtrceerdeD, laten we als Semex zien
dat we stiereD goed veMorger en dat lre
in íàat zijn intemationaal veel sperrr
vaD eeD stier weg te zetten. lvij dcr!.cr1
dàl dit veehouders vertrouwen geefi om
stierer aan ons te verlopen oldesnoods
in gezamenlijk eisendom te nemen.
sinds augustrs hebben ook jerseystjerer
iD CaDadr genoominlormatic ii huD
fokwaardeD cD ook voor andere rassen
wordt eÍ hard gewerkt aan de onrwikke
ling daaraaD. Daauaast gs'en CDN en
Eolslein CaDada aaD dat ze samen met
de overheid een initiatieí ann het onl
wikkelen zijn om binnen enlGle jaren
rllc v.ouwelljke dieren te genolvperen
via ccD kleine genoD icrert.

Oók hetstanbaek Halstein Canada is een.oópetelie en dus eigeh aên tle nelkveehoude.s


