Benner Holsteins legt zich sinds vijftien jaar toe op de fokkerij van de
complete koe en gebruikt daarvoor gerust andermans genetica. Het
fokbedrijf kreeg in 2001 de titel ‘master breeder’. Donald Benner:
‘Wij gaan in de fokkerij zeer bedachtzaam te werk.’

B

enner Holsteins Ltd. De Canadese
maatschap noemt zich graag en met
gepaste trots een familieonderneming.
De drie gebroeders Peter (54), Burton (53)
en Donald Benner (52) alsook Donalds
echtgenote Shirley met de drie kinderen,
runnen samen dit melkveebedrijf in het
Midden-Canadese plaatsje Steinbach,
provincie Manitoba. Het bedrijf telt in
totaal 800 stuks vee en 600 hectare waarvan 250 hectare luzerne, 50 hectare weiland, 100 hectare graan en 200 hectare
mais. Donald Benner weet niet of het
genetisch gemodificeerde mais is. ‘Ggo
of niet-ggo, het interesseert mij niks, ik
zaai mais.’
Donald, Don voor intimi, Peter en Burton namen het ouderlijk bedrijf over in
1988 na een partnerschap met hun vader
Ben gedurende elf jaar. Ben zelf had het
bedrijf van zijn ouders overgenomen.
Hun voorouders emigreerden in 1874

Steinbach

Canada

lijks wordt toegekend aan een selecte
groep fokkers die zowel op exterieur- als
op productieniveau een bijzondere prestatie weet neer te zetten.
Benner Holsteins biedt naast de kwaliteitskoeien ook onderdak aan een ruime
verzameling oude, maar goed onderhouden, John Deere-tractoren. ‘Quality equipment,’ bazuint Donald, ‘een hobby van
Peter.’

Donald Benner (rechtsboven): ‘Fokkerij is
geen gewone optelsom’

De voerrobot voert negen maal daags
de productiekoeien

Benner Rudolph Josephine (EX 90), in vier lactaties produceerde ze 108.684 kg melk met
3,8% vet en 3,3% eiwit

Benner Rusty, was daarentegen een superieure gehaltevererver met een dikke
plus voor percentage vet en een plus
voor eiwit.’ Volgens Donald Benner is
Rusty een veelbenutte ki-stier geweest
in de Verenigde Staten.
De Benners kochten Aerostardochter Ria
als tweejarige vaars aan op de veiling
Sale of Stars in 1993. Haar stamboom
voert terug via Chief Mark op Lehoux

een ki-station in Zuid-Korea. Zijn meest
bekende zonen tot op heden zijn de
nummer vijf op de LPI-toplijst, Morningview Ashlar (Aerowood x Formation) en
Lehoux Larez (Aerowood x Lee ), de nummer elf op de Canadese LPI-lijst.
Benner Sinclair is het meest recente
voorbeeld van de evenwichtige fokkerijfilosofie van de Benners. Sinclair (Stormatic x Rudolph) scoort op alle vlakken

nu nog een tiental dochters. ‘Het zijn
echt duurzame koeien ondanks hun
hoge melkproductie.’

‘Master breeder‘ Benner Holsteins uit het Canadese Steinba ch zoekt complete koe

Bedachtzaam fo kken
vanuit Nederland. De tweehonderd melkkoeien van de maatschap, gehuisvest in
een tweerijige bindstal uit 1960, maar
voorzien van een voerrobot die negen
maal daags de koeien voert, produceerden over 2006-2007 bij tweemaal daags
melken gemiddeld 11.750 kg melk met
4,1% vet en 3,4% eiwit. ‘Zonder BST,’ benadrukt Donald. De fokstal telt 7 excellent gepunte koeien en 95 koeien met 85
punten of meer. Benner Holsteins ontving in 2001 de titel ‘master breeder’,
een Canadese onderscheiding die jaar-
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Door Ben Benner deden de eerste geregistreerde holsteins hun intrede op het
bedrijf in 1973. De stier Benner Aerowood EX zette het bedrijf ruim dertig
jaar later op de Noord-Amerikaanse fokkerijkaart. ‘Aerowood, een Bellwoodzoon uit Lehoux Aerostar Ria VG86, ging
naar de ki-stallen van Semex in 1997’,
verhaalt Donald. ‘Hij maakte er niet
meteen naam als vererver van topexterieur, maar wel als economische stier door
zijn hoge melkproductievolume met
veel kilo’s vet en eiwit. Zijn volle broer,

Tempo Ruby (v. Tempo). In de stallen bij
Benner Holstein werd ze op zesjarige
leeftijd gekwalificeerd met 86 punten.
‘Ria werd veelvuldig gespoeld, maar
nooit echt succesvol. Na haar eerste lactatie is ze afgevoerd omdat ze niet meer
drachtig werd.’

Juiste stier met juiste koe
De combinatie met Bellwood werd gemaakt voor het contract met Semex. Na
vijf jaar productie voor de Canadese kiorganisatie verhuisde Aerowood naar

goed, maar zonder extremen. ‘Het is niet
gemakkelijk om een uitgebalanceerd
dier te fokken,’ zegt Donald. ‘Het is relatief gemakkelijk om op ofwel productie
ofwel exterieur te fokken, maar de combinatie van beide is verre van eenvoudig.
Hier streven we ernaar de juiste stier
met de juiste koe te “matchen” om zowel productie als exterieur te verbeteren. Wij gaan zeer bedachtzaam te
werk, want fokkerij is geen gewone
optelsom.’
Van Aerowood melken de Benners

Honderd ton in vier lactaties
Eén van de paradepaardjes van Benner
Holsteins is Benner Leduc Jolyn ( Lystel
Leduc x Duncan Progress). ‘Jolyn was vorig jaar goed voor 89 punten en één van
de slechts twee VG-gepunte vaarzen in
Canada.’ De Leductelg produceerde in
haar eerste lactatie over 305 dagen
13.990 kilogram melk met 3,7 procent
vet en 3,3 procent eiwit. Jolyn behaalde
met haar fraaie exterieur rubriekwinst
op de Royal Winter Fair in Toronto 2007
bij de tweejarigen. ‘Inmiddels is ze verkocht aan een consortium van fokkers
uit Saskatchewan en Brits Columbia,’
geeft Donald aan. ‘Verkoop van genetica
hoort er nu eenmaal bij om financieel de
zaken rond te krijgen.’
De meest tot de verbeelding sprekende
koe van het bedrijf is ongetwijfeld Benner Rudolph Josephine, een met 90 punten gewaardeerde excellente koe uit de
stamkoe van het bedrijf, Benner Blackstar Janet (VG 89). ‘Op het bedrijf lopen
van Josephine elf dochters die alle elf als
tweejarige minimaal 85 punten scoorden.’ Josephine produceerde in vier lange lactaties een totaal van 108.684 kilogrammen melk met 3,8 vet en 3,3 eiwit.
‘Van deze Rudolphdochter lopen verschillende stieren op de Canadese kistations,’ zegt Donald Benner opsom-

mend, ‘onder andere uit de combinaties
met Braedale Goodluck (Benner Jaraffe),
Benner Aerowood (Benner Jomar), Regancrest Celsius Brant (Benner Jumbo)
en Benner Jerry (Benner Java). De eerste
fokwaarden uit de proefperiode zijn onderweg.’

Halfzus Goldwyn
Gen-I-Beq Morty Barbie (VG 87) (v. Stouder Morty) is een recente aanwinst op
het fokbedrijf. ‘Van Morty melken we al
dochters en die bevallen ons,’ stelt Donald Benner. ‘Barbie is via moeder
Braedale Baler Twine een halfzus van de
ki-stieren Goldwyn en Pagewire. In tegenstelling tot andere fokkers hebben
wij er geen moeite mee om andermans
genetica in te zetten. Zo hebben we in
het verleden ook ki-stieren als Lancelot,
Faber, Ramos en Lord Lily ingezet.’ Barbie produceerde in haar eerste lactatie
over 305 dagen 13.178 kilogram melk
met 3,9 vet en 3,2 eiwit. Zij wordt momenteel gespoeld voor klanten in Zwitserland en Spanje.
De meestgebruikte ki-stieren bij Benner
Holsteins in 2007 waren onder andere
Braedale Pagewire (v. Inquirer), Dudoc
Mr. Burns (Thunder) en Braedale Goldwyn (v. James). Donald Benner vat hun
visie als volgt samen: ‘Benner Holsteins
streeft naar een complete koe zonder
minpunten.’
Guy Nantier
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