NVO met volle kracht vooruit
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 september
jongstleden is het startsein gegeven voor een herlancering van de NVO
als enige echte branchevereniging voor de veeverbetering.
Dit is een gevolg van het vertrek van een aantal spermaleveranciers die
daarna de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) in het leven heeft
geroepen. Gaat het GES standhouden in het moderne Europa van de open
markten gebaseerd op eerlijke productinformatie? Berekeningen van
fokwaarden bepalen marktaandelen en in andere landen is dit een
overheidstaak. In Nederland is de concurrentie op deze markt nu al
gebrekkig. In het GES gaat de dominante leverancier dit nu verder
beïnvloeden via fokwaarden-aanpassingen samen met een selectie van
leveranciers die eigenlijk volle concurrenten zouden moeten zijn.
Eerder heeft de NVO laten weten zich voorlopig te richten op een
waakhondfunctie voor de belangen van de rest van de sector. In de
tussentijd heeft de NVO zich aangepast met statuten- en contract
aanpassingen en het wijzigen van overeenkomsten. In tegenstelling tot
het GES is de NVO namelijk een vereniging waar alle partijen in de
rundveeverbetering zich bij aan kunnen sluiten. Daarmee wordt een brede
vertegenwoordiging verkregen met zeggenschap. De ledenvergadering
ziet als voorwaarde dat de drempel voor toetreding laag is en de financiële
bijdragen moet tot een minimum beperkt blijven.
De verschillende belanghebbenden in de sector zullen op korte termijn een
uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst waar de nieuwe
plannen uitvoerig besproken zullen worden.
Het wordt ook hoog tijd dat in de fokkerij de invalshoeken weer verbreed
worden. Sinds de implementatie van genomics in augustus 2010 is er veel
onduidelijkheid en onbegrip over onverklaarbare ontwikkelingen in deze
niet transparante materie.
Ondanks waarschuwingen van diverse belanghebbenden in de
rundveeverbetering heeft het GES deze ontwikkeling doorgezet. Dagelijks
komen voorbeelden voorbij waaruit blijkt dat stieren die bij een eerste
publicatie goed lijken enige tijd later onverkoopbaar blijken. Veehouders
weten niet meer waar ze aan toe zijn. Kunnen ze deze cijfers nog
geloven?
Veehouders moeten kunnen vertrouwen op de cijfers zoals deze
gepresenteerd worden. Als het GES dit niet kan waarborgen ondermijnen
zij het systeem van fokwaarden nog verder.
Bestuur NVO

