Select Sires-manager waarschuwt voor te veel vertrouwen in get

'Genomics slechts hull

Bil de Amerikaanse

Kl-oÍoanisatie Selecl Sires
noemen zê genomics de vlerde piiler
naast afstamming, nakomelingen en
eigen prestatie in de selectie van slieren
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koeien v00r het Íokprogramma.

'Wij

passen 0ns Íokprogramma niet aan d00r
de gen0mics. De inf0rmatíe is niet 100
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xot-ll naar Lle infoÍnirlre v,ur
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í) dezelfde lijst staan. ,,Stalrr j€
eÍ als mell$'eehouder niet blind op. Bij het
gelruik van één indiídu€le genomic-sli€r
municetie

fol$tier€n. lÍaar bij a'Ànlallen dochters en
veestapels staal niets ges{hÍeye[ hel ziin

heb je kans op t€g€nl,all€rs."

genomic geteste stieren die nog geen dochters aan de melk hebben. cen'oon proefsti€r€n dus eo minder betÍou$baar"

nraal 15 prccent vm hun paringcn met

Ziegl€radliseerlm€llll'eehoud€rsmÀxi'
g€nomic-stieren t€ doen. ,,,,Usof het prcef'

Íier€n zijn."

J€ff Ziegler, nanag€r genomics bij
Select SiÍes, rcalis€ert zich dat genomic'
getest€ Íi€Í€n en fokíi€r€n in menig€ com'

procent waterdicht", zegt manager Jeff

ZELFDE FOKPBOGRAMMA
Eleration, Bell, Blacktaq Blilz, Dur
ham, 0 Udn,trÍr Sa, llamion, La$n Boy...
H€t zijr niet de instt sliercn \4aàrmee de
Ancdkaense

Klrrrerigiig

Select Sircs de
afgelopen jaren succesvol is ge$e€st. \Íet de

Zieglet.

loeloeging van genonics heeft Jeff Ziegler
de laatsie jeren nog een extm selectiecrile

riun

gekregen voor het

fol$\rgramna.

,,De genomics moel€n $e ni€t oler'
schatten", $"s ziirr boodschry tiidens een
bercek aan Nederland ,lgelopen $€ek. ,,H€t
is een €riÍa hulpmiddel en zo gebruiken $e

het ook. Nrast hformali€ van de a$tàm'
lnnig, ran de aÊtammeling€r tn de cigcn
prestatie van d€ ko€ of de sti€t Getomics is
€ig€r ijk de vierde poot ond€r d€ stocl dit
s€lectie h€€t. Daann€e is h€t nog gcbalan'
select sires heeft jaa ijk ruim 1800
stk&alv€ren tot haar b€schii ing voor het
fokplognmma, Daa an \4rrden €r uitein

dclijk 300 ingezct op hun 3500 leslbedrij
v€n.

,jfu

op de zes, en det bLijft r'oorlopig

ook zo", licht ziegler toe.
Jeff zieglet: ,,qat Kl uganisaties genonic sttercn valap gebruiken is logisch:
der

zitje

daar niet op te wachten."

zj

zoel.en naar

extenen,

Als veehou-

,,we zullen het fokprogramma niet
krimpen met aenlrl

in te zetten

stieren,

uarÍ $e $illcn gcmcg sprcidiÍg

houden.

Borcndien kunnen $e ook nict bcloven dal
\'€ door de g€nomics mcu foktieftr gexn
ailertr€n. Dus de opzet ran hel fokpro
gramma blijft gelijk. V€ bliiven proelstiercn

Uitcindclijk wordl er ran de tien
ingezctte siieren ééntje fokslier, geeft de
mÀnager xan, ,,Xen kostenl laatje var in
lolaal 400.000 dollÀr $hnneer de genomics belÍou\ïbaarder vord€n, zull€n we
daer echt wel

iÍ

gxan schrrpper. Ilat

bespaart meteen kosten.

Ilaar de

geno-

micszijn nogst€eds ni€tvoor 100 proc€nt
De Amerikaan

h|ld€€n roorbeeld biide

hard van de lott€íoon Roland. ,,0p basis
Ian genonics zouden $e henl niet tugeftt
h€bben, $ant daar'\'o0r scoode hii tc laag.
lÍaar hii is v€l één van die sticftn die mct
hun op dochters g€realisr€de fol:$aarden
hoger uitkomt ruim 1900 TPL Bovtrdien
hecft hij een {at andere bloedvoering"

OVERSCHAT
D€ genomic fokwaarden van d€ jonge
sti€ren zijn io het b€gin overschat, vi dt
Ziegler Aan de hard rar tabellen laat hji
hel zien. De genomic-foh^ffd€ var jonge
stieÍen in 2005 ï€rg€leek hii m€t d€ $€rk€-

lijk

g€rcaliseerde fol$aard€n op basis

docht€rs

in

\".n

2010. .,Geniddeld scor€n zc

nu bijna 230 punten TPI lager. n€n aantal
is onderuit gegaan, €en aartal kont hcel
dichtbij d€ genonics-$"ardc." Nct prcef
sti€Íen dus. ,,cebruik daarcn niet én indi

mic selectie

middel'
vidu€l€ stier, maar m€€rder€ op je veestapel,
sprcid h€t risico."

Dat Kl-orgànis|lties de genomicati€rcn
wel in hlln foktrogramma laten n€€lopen
is logisch omdat dc K juist op zoek is naar
die cxtrcm€n. ,,Als vcehouder zil jr nict op
die extreme missers te $achten. Door viif of
ticn stiercn t€ g€bruik€n r€rnlinrler i€ dat
risico, terwiil dez€ het gemiddeld genomen
b€ter gean doen d'm

fotsÍeftn."

ln de Amerikaans€

database

vaar

de

inlormatie van de genomics is opgeíagen
h een I'ergelijkingsgroep beschikbaÀr vaaryan de foliMaÍden bekend ziin. Dit omvat
inmiddels lijna 20.000 diercn, iManan
10.430 sí€ren. ,,lloe meer dier€n enn uitten, ho€ beÍoux'baaÍder de infomatie en
d€

r'oorsF hg", \rcet Ziegler
Hij g€€li aan dat eer k€nrnerk

geboort€geDak

ria

genornics

.r€l

a.ls

h€el

b€trouwbaff t€ r'oorsp€llen is. ,,w€ hebb€n de g€nomics ran rujm 900 stiercn loor
geboorlegemak nrgelckcn met hnfl daadwcrkelijk€ folo'aaÍdc. Dat kwan zo gocd als
De

VOOBSPBONG
De z€ven K lerenigingen

die

het

onderzoek naaÍ g€nomics in AmeÍlG geza-

menlijk heuren betaaLd, testen vrou$'elijke
diercn en alleeo hun eigen stieren. ,,lbt
mraÍt 2013 h h€t niel mogelijk stier€r lan
andere

Kh

t€ t€st€n",

klinkt Zi€gl€Í z€ltuer-

zekerd. ,.Zij hetben geld en €neÍgie

in dat

onderoek gestok€n. 7f \ïill€n hun voorsprong eenl zelf b€n tten voordal arder€n

apfaktal

van ALH Genetics in

Danwoude, Zieglet hield

daafl,an gebruik Lunnen maken,"
De angst dat de genomics inte€lt in de
hand $'eÍlten, deelt de manager niet. ,Je
no€t als lil organisalie wel ber€id ziin ook
stier€n et €en Iag€r€ TPI in t€ zett€n."
Daádlii $erkt select Sircs met vijf ÍeÈ
schillende blo€dlijn€n om zo spr€iding in
bloedvoering aan te bÍengen. ,,v€reld\djd
hebben r€ eig€nlijk nog naar li€€ mi€k€

hi

afgelapen zaterdag zijn prcsenta-

lijnen in de Hl]-bloedvo€rin$ in Denemarken en Nieu\j! Zeeland.
passen ons niet in

llaar

die populaties

el,lerieur"

l{omenteeL paart Select Sires I otentiêle
stiennoede$ 60 procent am m€t fokstieren
en 40 proc€nl flet g€nomic'g€t€st€ sti€rcn.

id€ml.
kraiht Ían uitg€teste, bEJezen lblistieren

,,Deze verhouding is wat ons b€tr€li
D€

isduid€liik."

