
Vijftien procent van de huidige Canadese

spermaverkopen bestaat uit jonge genomicstieren

Veeverbetering in
Canada coóperatief
VijÍenzeventig procent van de Canadese spermamarkt is in han-

den van coóperatie Sernex. De grootmacht l<!-impt door genomic

selection het fol<programma voorzichtig, fitaar waarschuwt vee-

houders onr genornicstieren op de juiste waarde te schatten.
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Canadese ministèrie vro LaDdboui{ .ap Dè li anstalige provincie Quebec telin er
po.leeri voor gchccl Canada 981.000 36.,1.000 het groollle unttrl koeicD. Or
kocieD iD 2010. De Camdese nrclkvce tado is lrei 320.500 de DLrDmer tvee.
srapel srul ii toiaal op 12.965 melkvee- Irl totaal 9.,1Procent vnn d. lrclloccÍa

Canettat Lhercs, eenvan dc nrljanansvan
senex in de stalvan Aen.or tn Auê!ph

Btad sàylès senex testde kanendè v4f

taat nag gewaan nicren

pcl iI Cana.la bcslait uiL holsreirldiereD
die een gemiddelde jàrrfroduciie relll
se.en vnn 9721 kg DrcLlq 3,7% ver en

3.2tln eiwll

Stiertebruik vooíal Canadees
De laaisic jaren lag liet aa.deel koeieD
in Crnada \rurván dc Delkproductiè
\rerd gcrcgisireerd, boven de 70 proceDt.

Volgens het s(nmboek HolsteiD Canrda
lr'el drarnaasr 67 proccDt var alle bedrij
ven die melk lelereD, de koeien lrl]L of
exierieui beoordelcr.
Hci Íiergcbruik is voornlmelijk caDa-

dees. De Canadese Jbksiiercn cD jonge
stiere. berericn 85 procentvan(le rotalc



sperDuDarkt. Àrncikaanse stieren zijn
voor de Canldese lotkerijorgànisaties de
grootste coDcurreut eir bezetten deftien
proccDt vaD de Darl(t
Het meest iD hct oog springende detail
\aD dc Canadese veeverbeteringsstnrc
tuu is de coóperatieve ondernemings
vorm van de verrclillende organisaties
nr deveeverbeiedngsl€ten. Volgens Brad
Sayles, marketingmaniger bij Semex Al
liar.e is dil ool{ de kra.:ht van dè Cana

dese veeverletedug. Melloechouders
houd.n gèvoel bij dc foLkcrij doordat ze
zelíeigeDaar zijD eD doordat een delegà'
tie vnn hen het bestuur voÍmt.' zowcl
het CaDadiaD Dairy Network (CDN), dat
zorgt voor de ÍblwaardeberekeDingen,
ils Hnl\iêir Canid: dàt verarrwóo.dè
lijk is voor de stlmboekzàken. zijn €igeD
dom van de leden-melkveehouder! Ook
Semex is als grooisie kiver€njging in ca
nada eer coóperati. lolendien zorgen
de shlkr gès.heidèn iakèn vrn hÈi cDN,
HolsteiD Canada etr dc fokhedjorgaDisa.
ties ervoor dai er ook geen enkele vorm
vàn belangenve$trengeling is.'
Van de totale spermamarkt in Canadà
heeft Semex 75 procent in hánden ver
35.,1 geteste holsteiDsijereD ir 2009 is

selrex nr ABs bovendien de groorsre
Noord ANe kaanre ki organisarie
scmcx is opgericht nr 197.1 Èr $erd iD
het leveD geroepen oDl slerna laD de
CaDadese Íol*erijorganisaties intemati
onaal te vermirrklen. In 1997 hebb€n de
vier grooiste CaDadese coólcraiicle ki s

lastem Breedèrs en Gê..or iÍ Onfurio.
ClÁQi,r qucbc. cn westgen uir B.irisl)
Collrmbia saDien semex 

^lliaDce 
opge

icht, dat DLl de overl<ocpclcDdc DroedeÈ
organisatie vormt. Semcx ÁlliaDc. is ei-
genaar van atle stieren, naar de vier
dochtebndememingen huisvenen de
slieren, winnen het sperma en zorgen
\oor dc verkoop en dienitverlerirg op
het boercDerl ScDrcx verLocht iD 2009
in totaal 7,68 miljoeD doses speDa.

lnkrimpen Íokprogramma
Ook iD Cana.la is gcDoDlic selecrior hel
lbkkerijonderwery van de dag. Semex is
één van de rcht Noord-Amerika.rnse ki
orgrDisaiies die in 2007 met het reken
certruDr van de 

^Derikáànse 
overheid

USDÀaísprakc! oDr srDren tewerk.n op
hel gebied van genomic selectioD.
'Ioch is S€Drex voórzi.lrtig in het door
voerenlan grote wijzigiDgeD iD het fok-

PrograInma. Je moet niet snel legen een
heuvel op nelsen. wnnt dan konje et
ver. we willen deze ontwil&eiing voor-
zicbtis implem€nteren en we zijn niel
bezig met de vraag of Í'e Doeten stop

pen n)ct traditioreel testeD, maar met
de vraag hoeveel stieren we nog moeten
ieÍcD. fieD jaar vooNit voorspellen is
Dlct dc huklige ontwikkelingen re 1àng.

nalr de konende vÍf jaar test serrex
rlos gNoo. stieren. u/ij zjen genomic

selection voorlopig vooral als ceD hulp
middel oD de juistc groep stieren iD te
zetten . vcttelt Brad Sayles.

ln 2009 testte SeDex op iraditionele wij-
zc iD Carada 262. in Amedka 77 en in
Arstraliè ls holslei!!lieren. De komcn
de jareD wil de ki-organisatie vanwege
genonic selection het totale aantrl in Le

zeiteD proefstieren laten dalen nàár 250

tot 300. ln 
^m€ri1e 

breidl Semcx hei
fokprogrannDa nog wel uit Daar 100
proefsticreD, Draar ir CaDada zal het aan-
tal dalen nàar 150 tot 200. OÍr ieÍniin
relt niet Deer hct aaDtal sticren dat op
nadirioDele wijze wordt getest, maar het
aaDtal stierendato? genomics wordt on-
derzocht', vertell Sayles. Dtu bep.ra11

hoe groot de kàns is om (oppers te vin
den.'ln het begin seledeerde scmcx Dog

éér op dc tuie geDooDlgctesic stieren, la-
rer werd dat één op de zeven. Hoeveel
])ct nu is, wil Sayles niet zeggeD.

Dc Dicuwe merkerrechniek heeft vol-
geDs Senex vooral voordelen voor de
ki's. CeDomic sele(tion geefl ki organi-
saties de kàns om de beíe íieÍen tc ier
ten. Duar het gevaar voorvcchoxdeN is
dat genomicstieren geen lblGderen ziin.
Veehoudes moeien zich realiscrcn dat
jonge genoDricÍieren niel zo bctrouw
b!.rr zjjn ah fokstieren en drar DroeteD

ze ook irct gebNiLr op afstcDnDeD , advi
seert Sayles. Gebnrikt een veehouder
noinrál vijftig rieijes vai eeD fokstier
daD zou ik maximaal tien tot vtiiien
detjes per genomicstler gebruikeD.
Cencor in ontario heefl ot dii DroDrenr

circa twnalf jonge genonicsticrcD be

schikbaàr Volgcns direcieur tsIian
O'cooDor vaD GeDcor beÍaat vijftien

proceDt vaD de speDnaverkopen op dit
moment al uit jonge genomicstíeren etr
deze marl<t groeit. Maar wil een tokke
rijorganisatie genomic selection latetr
slagen, dan noer die volgcDs sayles een
goede strategie ontwildclen Het bc-
hngrijkÍe ís om te spreideD iD stieNa-
ders. Zci je nu allcs op Man-O-Man en

zakt hij sÍaks vcg, daD storlje hele tok
programlra in. BovcndicD moeten \re
met elkaar bcdacht zijr op inteell.'Van
de aangekochte stiertjes |eeft bt scDlex
op dii noDeDt iwiDrig rot dertigpro(enr
eenjotrge SeDor cÍier als vader

vertrouwen door milionairt
Ook sayles kent de geluideD datveeliotr-
deN erover DadeDkeD oD hoge geno
tni.stieren zelíte garn reÍharktcn. Wij
nakeD ons hicr voorlolig Diet al te be
zorgd om. Ook gaan we Diet zoals som
nige andere foldcrijorsanisaiies inves
teren in vrouwelijk folwee om op termijn
van voldoende aanbod aln ionge stier
tjes ver?ekerd le zijn. Wij vindcr dat eer
tbkkerijoryarisatie Dleer taken heefl
dan alleen het verkofen van rietjcs via
iDterDei', zo sftlt Saylcs. Met oDze elf
stieren, die rncer daD eeD miljoen neties

?roduceerden, laten we als Semex zien
dar we stiereD goed verzorgen en dai we
in ílrt zijn intemationairl veel sperma
vaD eeD stier weg t€ zeiteD. wij deDl<en

dr1 dit veehoudeb veftrouwen geeft oDr

rtieren aan ons te verkopen ofdesDoods
in gezamenlijk eigendom te neme!.'
sinds au$rstus bebben ook.iescysriereD
h caDada genoohinfouratie iD hun
fokwaardeD en ook voor andere Ësren
wofdt er hárd gewert! arn dc ontviki.e-
ling daarraD. DaarDaast geven CDN en
Holstein Canada au dlt ze raDen net
de overheid een iDitiatief àan het oDt-
wikkelen zijn orn binnen enkclc jareD

allc \touwelijke dieÍen ie gcDoiyperen
via eeD LlcjDe gcnoDictesi. I

aokhet íanbaek Bahtein Canada ts een.óópealie èh dut eilen aah.le elkveehoudes


