de wereld rondom ons vleesvee in canada

deel 1

Vleesvee in allerlei kleuren

Hoornloze en gekleurde dieren zeer in trek bij Noord-Amerikaanse veeboeren
Veeteelt is de grootste bron van inkomsten voor de
Canadese landbouwsector, waarbij de handel in rundvee en vlees ruim veertig procent van de omzet uitmaakt. Canada is in de export van rundvlees met een
aandeel van tien procent de nummer drie in de wereld,
na Brazilië (25 procent) en Australië (19 procent).
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C

anada is groot, onmetelijk groot! Het land strekt zich
uit over 6440 kilometer van west naar oost en over 4830
kilometer van noord naar zuid. Wat oppervlakte betreft is
Canada met 9.970.610 km² het op één na grootste land ter
wereld, na de Russische Federatie. Het land telt 33 miljoen
inwoners (2007), wat neerkomt op slechts 3,3 bewoners per
vierkante kilometer.
Door de uitgestrektheid van het land treden flinke klimaatverschillen op. In de zomer kunnen de temperaturen oplopen tot 35° Celsius in het midden en het zuiden van het
land. Grote delen van Canada kennen zeer koude winters

met temperaturen die in het noorden en op de prairies in
Midden-Canada regelmatig onder de –40° Celsius duiken.
Canada (de naam is afgeleid van het Indiaanse woord ‘kanata’, ‘nederzetting’) is altijd een immigratieland geweest;
er zijn dan ook mensen vanuit de hele wereld te vinden. Op
veel plaatsen wonen ook Nederlandse immigranten die er
vooral na de Tweede Wereldoorlog naartoe zijn gegaan.
Het belang van de landbouwsector voor de Canadese economie is drastisch afgenomen. Vormde deze sector eens de spil
van de economie, nu voorziet het landbouwwezen nog
slechts in twee procent van de totale werkgelegenheid en

draagt het, samen met visserij, inmiddels voor minder dan
twee procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp).
Toch is de sector nog steeds een belangrijke bron van exportinkomsten. In totaal vertegenwoordigt de landbouw- en
levensmiddelenindustrie ongeveer 8,5 procent van Canada’s
bruto nationaal product (bnp).
Veeteelt Vlees zal in twee edities in woord en beeld aandacht
besteden aan de Canadese veehouderij, waarbij de fokkerij
in dit nummer als eerste aan bod komt.
Guy Nantier
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Ieder zijn specialiteit
Vleesproductie in Canada duidelijk opge deeld volgens drie verschillende activiteiten
De vleesveehouderij is in Canada alom tegenwoordig.
Fokbedrijven, koekalfbedrijven en afmestbedrijven vormen
drie duidelijk te onderscheiden activiteiten. Tussenvormen
bestaan nauwelijks. Een kort overzicht.

Alberta
Saskatchewan

Manitoba

D

e vleesveehouderij is in Canada
overal vertegenwoordigd met de
hoogste concentraties in de weideprovincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba. De natuurlijke graasweiden in deze
provincies vormen dan ook de basis van
de rundveevoeding.
De Canadese vleesproductie bestaat uit
drie duidelijk te onderscheiden activiteiten: de raszuivere fokkerij, de gewone vleesveehouderij (koe-kalfproducenten) en de grote afmestbedrijven of ‘feedlots’. Op 1 januari 2007 waren er in Canada 5,6 miljoen zoogkoeien en vaarzen.
De totale rundveepopulatie, inclusief het
melkvee, bedraagt 14,3 miljoen stuks.
De raszuivere fokkerij omvat ongeveer
tienduizend fokbedrijven met zo’n drieëndertig rundveerassen. De raszuivere

fokkerij bevoorraadt de koekalfproducenten met fokmateriaal, in de eerste
plaats dekstieren. Het hereford- en Aberdeen-angusras zijn hierbij dominant vanwege hun vroegrijpe karakter en makkelijke afmesting. Rasorganisaties of stamboeken houden zich bezig met de registratie van het fokvee, de selectieprogramma’s en de fokwaardeschattingen of
EPD’s (Expected Progeny Differences, zie
ook kader), de promotie en de export.

‘Backgrounding’

de winterperiode en kunnen ze in de
lente als zoogkalf met hun moeder mee
naar de graasweiden. De kalveren worden gespeend in de herfst (oktober-november) op een gemiddeld gewicht van
250 kilogram. Het speengewicht kan
evenwel variëren van 160 tot 320 kilogram, afhankelijk van de speenleeftijd,
de genetische achtergrond van het kalf

en de grasgroei gedurende de zomer.
De lichtste kalveren (160 tot 225 kilogram) blijven nog 120 tot 150 dagen extra
op de graasweiden alvorens ze in een
feedlot worden ‘gebackground’ en nadien
met een hoog energetisch rantsoen worden afgemest tot een leeftijd van 18 à 24
maanden. ‘Backgrounding’ noemt men
het proces waarbij de lichtgewichten op
een lichaamsgewicht van 350 kilogram
worden gebracht met een rantsoen van
alleen ruwvoer (luzerne en stro). Zo bewerkstelligt men een trage gewichtstoename zonder vetafzetting. Ook de middenklassengewichten (225-275 kilogram)
onder de gespeende kalveren worden
eerst gebackground om vervolgens afge-

mest te worden tot een leeftijd van 14 à
18 maanden op een hoog energetisch
rantsoen. De zwaarste kalveren (275 tot
320 kilogram) worden onmiddellijk afgemest tot een leeftijd van 12 à 14 maanden. Gerst is de hoofdcomponent in de
hoog energetische afmestrantsoenen.
Het gemiddelde eindgewicht op voet bedraagt voor de stieren 590 kilogram en
voor de vaarzen 550 kilogram.

Bastaardsuperioriteit
Raskruising is een wijdverspreide strategie in de Canadese vleesveehouderij, gebaseerd op het heterosiseffect, ook wel
‘hybrid vigor’ genoemd. Heterosis of bastaardsuperioriteit is het tegenovergestel-

de van inteelt. Geplande raskruisingen
resulteren in een toename van vruchtbaarheid, groeikracht en weerstandsvermogen bij de dieren. Het is dan ook niet
vreemd om in Canada in de graasweiden
allerlei bonte kleuren en haarkleedtekeningen aan te treffen, kruisingen tussen
hereford en angus, maar ook kruisingen
met de sneller groeiende en meer bevleesde rundveerassen als charolais, simmental en limousin.
De Canadese veehouderij is meer dan alleen een economisch gebeuren. Het bezit
eveneens een sterke culturele dimensie
via de shows (keuringen) en rodeo’s.
Guy Nantier

Raskruising is in de Canadese
vleesveehouderij wijdverspreid

De koeien en vaarzen in de 83.000 koekalf exploitaties worden doorgaans gedekt in de maanden juni en juli om het
daaropvolgende jaar te kalven in de periode maart-april. Op die manier worden
de kalveren geboren buiten de zeer kou-

Noord-Amerikaanse fokwaardeschatting in vleesvee
Expected Progeny Differences (EPD’s)
of fokwaarden worden in bijna alle Canadese vleesveerassen berekend. EPD’s
voorspellen binnen het ras het genetisch potentieel van de nakomelingen
van een stier, rekening houdend met
de prestaties van alle verwanten en
corrigerend voor milieueffecten.
Fokwaarden worden berekend voor de
kenmerken geboortegemak, geboortegewicht, speengewicht op 205 dagen,
gewicht op 365 dagen, afkalfgemak,
melkproductie, scrotumomtrek, karkasgewicht, grootte van de entrecote,
hoeveelheid uitwendig vet, aanwezigheidsgraad van intramusculair vet
(marbling) en percentage mager vlees.
In de meeste vleesrassen is er voor de
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berekening een samenvoeging van de
gegevens van de Canadese en de Amerikaanse stamboeken.
De fokwaarden worden tweemaal per
jaar berekend, in de lente en in de herfst.
Basis voor de berekening vormen de gewichten op diverse leeftijden die de fokkers via internet doorgeven aan hun
rasorganisatie, evenals de ultrasoundmeting (scanning) van de vleeskwaliteit
van hun dieren. Deze ultrasoundmeting,
door een onafhankelijke organisatie uitgevoerd, heeft in vergelijking met het
verzamelen van slachtgegevens als voordeel dat deze al op levende dieren toe te
passen is.
De correlatie (het verband) met de slachtgegevens is zeer hoog.
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Rumsey

Gespeende stiertjes op de farm; de
stiertjes worden na spenen gewogen,
gevriesbrand en krijgen een preventieve
geneeskundige behandeling

De Richmond Ranch in de provincie Alberta is een
van de meest toonaangevende limousinfokbedrijven in Canada. Jim en Stephanie Richmond gaan

krijgen dan hetzelfde groeirantsoen als
de jaarlingstieren uit de eerste groep.
‘Deze tweejarige stieren worden nooit
vóór de veiling verkocht. Het zijn echte
kaskrakers,’ vertelt de fokkersvrouw,’
daarom niet beter maar gewoon omdat
ze op de koe-kalfexploitaties onmiddellijk inzetbaar zijn.’

voor honderd procent klanttevredenheid.

R

aised for succeSS. De bedrijfsslogan
van de Richmond Ranch geeft meteen duidelijk aan waar de corebusiness,
de kernactiviteit, van het bedrijf ligt:
fokvee produceren voor een succesvolle
vleesveehouderij. De Richmond Ranch
in de provincie Alberta is een van de
meest toonaangevende limousinfokbedrijven in Canada. Vleesveehouders uit
het hele land trekken elk jaar naar het
bedrijf van Jim en Stephanie Richmond
in het heuvelachtige Rumsey voor de
‘Grass Country Bull Sale’, vrij vertaald
de grasstierenveiling.
Op de eerste vrijdag van april worden
dan gemiddeld zeventig stieren geveild.
Jim Richmond pakt er een professioneel
ogende catalogus van de veiling bij en
licht toe. ‘Naast een foto en de stamboomgegevens vinden de verkopers er
een heleboel informatie in terug: geboortegewicht, speengewicht, gewicht
op 365 dagen en hoogtemaat van de
stier, evenals de fokwaarden, de EPD’s,
voor geboortegewicht, speengewicht,
gewicht op 365 dagen, melkproductie
voor de vrouwelijke en scrotumomtrek
voor de mannelijke nakomelingen. Van
de stier zelf zijn ook nog gegevens beschikbaar van een ultrasoundmeting die

een indicatie geeft van het percentage
mager vlees, de grootte van de entrecote, de aanwezigheidsgraad van intramusculair vet en de vetbedekking. De
stieren worden bovendien getest op
spermakwaliteit en worden verkocht
met dekgarantie. Wij gaan voor honderd procent klanttevredenheid.’

Twee groepen fokkoeien
De familie Richmond fokt nu 27 jaar
raszuivere limousins. Voorheen was het
ouderlijk bedrijf van Jim Richmond een
koe-kalfexploitatie, een vleesveehouderij, van voornamelijk charolais-simmentalkruisingen. De omslag naar het limousinras en de raszuivere fokkerij
werd gemaakt vanwege de lagere geboortegewichten. Jim Richmond: ‘Om
geboorteproblemen bij het kalven op de

Familie Richmond: ‘Er is minder uitval bij
de kalveren die op de weide worden
geboren dan bij de kalveren die op stal
worden geboren’
weide te vermijden hebben we het limousinras uitgeprobeerd. Dat beviel
ons onmiddellijk. Bovendien hoorden
we van vleesveehouders dat het ras zeer
goed inkruist met de Angelsaksische
rassen angus en hereford; een niet onbelangrijk gegeven wanneer je dekstieren wil vermarkten naar de grote ranches.’
Het veekoppel op de Richmond Ranch
telt driehonderd stuks ‘purebred’ limousinzoogkoeien, verdeeld in twee groepen naargelang het seizoen van afkalven. De eerste groep, zo’n 150 fokmoeders, kalft af op stal in januari-februari
waarna kalf en koe de verafgelegen,
wijde heuvelgebieden intrekken. De

Brandmerk

De Richmond Ranch staat voor hon derd procent klanttevredenheid

Succesvolle limousins

De Canadese ‘fullblood’, ‘purebred’ en ‘commercial’ limousins
Het Franse limousinras werd in Canada geïmporteerd in 1968. Vandaag de dag is het
een van de vijf belangrijkste vleesveerassen.
Het gemiddelde Canadese limousinfokbedrijf telt circa 35 moederdieren.
De Canadese limousinpopulatie kan men
onderverdelen in ‘fullblood’, ‘purebred’ en
‘commercial’ vee. De term ‘fullblood’ is
voorbehouden voor geïmporteerde stamboekdieren uit Frankrijk, de bakermat van
het ras, en voor hun raszuiver gehouden nakomelingen. ‘Purebreds’ zijn stamboekdieZwartgekleurde, hoornloze ‘purebred’ en
‘golden-red’ limousins
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ren die op basis van bloedgroepenonderzoek
of een DNA-profiel na inkruising meer dan
negentig procent limousinbloed voeren. Onder de purebreddieren vindt men niet alleen
de traditionele roodbruine (‘golden-red’)
haarkleur. Als gevolg van de inkruising met
angusvee vindt men er eveneens de zwarte
haarkleur. Een groot aantal Canadese limousindieren is bovendien drager van het gen
voor hoornloosheid, een kenmerk dat bijzonder wordt geapprecieerd in grote ranches en feedlots.
De term ‘commercial’ vee staat voor wat in
Europa doorgaat voor gebruiksvee of dieren
zonder stamboekpapieren.

tweede groep kalft af in de periode meijuni op de weide. Stephanie Richmond:
‘Die opsplitsing is een bewuste keuze: je
hoeft niet over veel stallingen te beschikken.’ Uit de eerste groep haalt de
fokker op het moment van spenen de in
gewicht betere stiertjes uit. Zij worden
gedurende de winter op een groeirantsoen gezet van voorgedroogd luzernegras, hooi en gerst aan één procent van
hun lichaamsgewicht. Deze stieren vormen de jaarlinggroep voor de veiling.

‘De natuur doet haar werk goed’
De tweede groep zijn echte ranchkoeien. Zij verblijven het hele jaar door op
de omliggende weiden en kalven er ook

af. ‘We registreren jaarlijks ongeveer
drie procent uitval’, geeft Stephanie
Richmond aan. ‘Er is minder uitval bij
de kalveren die op de weide worden geboren dan bij de kalveren die op stal
worden geboren, ondanks de aanwezigheid van coyotes of prairiewolven. De
natuur doet haar werk goed.’
De kalveren uit de tweede groep, geboren in mei-juni, worden gespeend rond
de maand december. De dan zeven
maanden oude stiertjes worden in de
stal op gewicht gebracht met een ruwvoerrantsoen van voorgedroogde luzerne en stro (‘gebackground’) tot ze in mei
weer naar de weiden worden gebracht.
In oktober komen ze opnieuw op stal en

Een van de sterke punten van de
Richmond Ranch is ongetwijfeld ook de
aanwezigheid van zwartkleurige, hoornloze limousins. Jim Richmond: ‘De zwarte haarkleur en de hoornloosheid zijn
het resultaat van kruisingen tussen limousin en angus. Dieren met een zwart
haarkleed zijn in de zomer beter bestand tegen zonverbranding. Bovendien
bezitten deze dieren ook zwarte klauwen. Zwarte klauwen zijn harder, waardoor de dieren lange afstanden op de
uitgestrekte weiden beter aankunnen.
Hoornloosheid is een gewild kenmerk
op de grote ranches. Onthoornen betekent immers extra werk voor de rancher
en leidt tot groeistress bij de kalveren.’
Het familiebedrijf, dat beschikt over
duizend hectare weiland en tachtig hectare grasland, heeft het fokdoel helder
voor ogen: dekstieren van topkwaliteit
produceren voor de grote koe-kalfranches. Hierbij focust de familie zich
vooral op zes kenmerken: het verhogen
van het speengewicht zonder kalvingsproblemen te veroorzaken, het bewaren
van een dikke vacht zodat de dieren de
strenge winters kunnen doorstaan, een
handzaam karakter, goed beenwerk en
sterke klauwen, goede uiers en als laatste kenmerk voldoende scrotumomtrek
vanwege de positieve correlatie met de
vruchtbaarheid.
Alle kalveren op het fokbedrijf worden
op de rechterheup gebrandmerkt met
het teken SS. ‘Het brandmerk werd geïntroduceerd door mijn grootvader Stan
Richmond in 1943,’ legt Jim uit, ‘en was
een bescherming tegen mogelijke veedieven. Nu symboliseert het brandmerk
het succes van onze dekstieren op tal
van ranches. Gefokt voor succes.’
Guy Nantier

november 2007

19

de wereld rondom ons vleesvee in canada
Stavely

Rastype zoals haarkleur is minder
belangrijk in het Canadese blonde
d’Aquitaineprogramma

Het blonde d’Aquitaineras werd pas heel laat in Canada geïmporteerd. Nakomelingenonderzoek op testbedrijven vormt de basis voor het veeverbeteringsprogramma van het

De selectie op West Wind Blondes is gericht op volume (lengte en diepte in de
middenhand), beenwerk, vruchtbaarheid en melkproductie. Rastypische kenmerken zoals haarkleur worden secundair meegenomen. ‘Haarkleur nemen
we in tegenstelling tot de Franse fokkers
niet nadrukkelijk mee,’ geeft Myrna aan,
‘dat is hier minder belangrijk. Wat betreft beenwerk, scrotumomtrek bij de
stieren en melkproductie bij de koeien
zijn wíj dan weer selectiever. Het resultaat is dat onze blondes minder bevleesd
zijn dan in Frankrijk, maar toch nog voldoende voor de Canadese markt.’

Canadese blonde d’Aquitainestamboek. Myrna Flesh and Shirley Bilton zijn
blondefokkers van het eerste uur en eigenaar van een testbedrijf in Stavely, Alberta.

M

yrna Flesch and Shirley Bilton zijn
in velerlei opzichten bijzondere
personages. Ondanks hun leeftijd (Myrna
is 65 en Shirley is 85) zijn ze nog steeds
druk doende met de fokkerij van blonde
d’Aquitainedieren. Myrna, voorheen
luchthavenmanager maar nu met pensioen, is fokker én voorzitter van het Canadese blonde d’Aquitainestamboek.
Shirley was de eerste ki-technicus in de
provincie Alberta en fokte vleesvee voor
de hobby: eerst black angus en vervolgens charolais. ‘Ik heb voor de switch
naar charolais gekozen om meer groei
en meer gewicht te realiseren.’
Toen zich geboorteproblemen begonnen
voor te doen, besloot Bilton in 1971 over
te stappen op ‘purebred’ blonde d’Aquitainevee.

Shirley Bilton en Myrna Flesch: ‘Wat
betreft beenwerk, scrotumomtrek en
melkproductie zijn wij selectiever dan de
Franse fokkers’
maal fullblood,’ geeft Bilton aan. ‘We bezitten elk onze eigen dieren en maken
onze eigen paringen,’ vervolgt Myrna,

‘maar de faciliteiten en de gronden delen
we wél.’ Shirley Bilton corrigeert: ‘Op
één dier na, want Rainier is in ons beider
eigendom.’ De stier West Winds Rainier
is het huidige visitekaartje van het bedrijf. Alle vaarzen, zowel die van Myrna
als die van Shirley, werden vorig jaar
door
hem
of
de
stier
Santiago gedekt. ‘Rainier is de eerste in
Canada officieel erkende homozygoot
hoornloze fullblood blonde d’Aquitainestier’, legt Myrna uit. ‘Van Rainier
wordt er wereldwijd sperma vermarkt
via ki-organisatie Alta Genetics. Onlangs
nog zijn zes embryo’s uit een combinatie
met Rainier naar Zweden vertrokken.
Santiago is onze tweede homozygoot
hoornloze fullbloodstier. Hoornloos vee
is zeer gewild op de grote ranches en in
de grote “feedlots”.’

Netwerk van testbedrijven

Hoornloosheid
Myrna en Shirley zijn de bezitters van
‘West Wind Blondes’ in het zuiden van
de provincie Alberta in het stadje Stavely.
Vanuit hun leefruimte hebben zij zicht
op de wereldberoemde Rocky Mountains. Het blonde d’Aquitainefokbedrijf
telt zeventig moederdieren waarvan ongeveer de helft hoornloos is. ‘Via de aankoop in 1996 van een twintigtal Canadese “fullbloods” en natuurlijke aanwas via
ki zijn de moederdieren nu bijna alle-

Myrna Flesch en Shirley Bilton: ‘Onze reputatie is onze garantie’

West Wind Blondes
Begin jaren zeventig deed het blonde
d’Aquitaineras haar intrede op het NoordAmerikaanse continent, om precies te
zijn in 1971. In die tijd liep de massale
import van rundvee uit Europa op haar
einde. ‘Deze ‘laattijdige’ import is niet zo
verwonderlijk, gezien het feit dat de
blonde d’Aquitaine op dat ogenblik in
Frankrijk in omvang een van de kleinere
vleesveerassen was en nog niet zo populair als nu’, vertelt Myrna. ‘In 2006 hebben we de 35e verjaardag van het stamboek gevierd. De eerste Franse blonde
Santiago is de tweede homozygoot
hoornloze ‘fullblood‘-stier van West Wind
Blondes

20

november 2007

d’Aquitainestier in Canada luisterde naar
de naam Fantôme. Fantômes bloed zit
ook hier in het koppel verweven.’
Net als het limousinras wordt het blonde
d’Aquitaineras vooral gebruikt in gebruikskruisingen. In tegenstelling tot de
Canadese limousinfokkers mikken de
blonde d’Aquitainefokkers ook op de
mogelijkheden van inkruising op melkvee. ‘Canada telt circa 15.500 melkveebedrijven met een gemiddelde van 65
melkkoeien per bedrijf’, geeft Myrna
aan. ‘Daar ligt een mooi potentieel voor
inkruising.’
Myrna vertelt trots dat hun bedrijf de
eerste blonde d’Aquitainestier ooit heeft
uitgevoerd naar China: West Wind Hun-

ter, een zoon van ki-stier Hanover Express uit Bilton Zulu. Bilton Zulu was een
aangekochte fullbloodkoe die pas op elfjarige leeftijd nationaal kampioene werd
in Calgary. Shirley relativeert enigszins
geamuseerd de exportprestatie: ‘Wie
weet is Hunter al in de chop choy gedraaid.’ West Wind Blondes leverde ook
al verscheidene kampioenen af op de
Calgary Stampede (stierencompetitie
tussen alle rassen) zoals West Wind
Houston in 2000 and West Wind Jigsaw
in 2004. ‘Maar deelnemen aan shows zit
er vanwege onze leeftijd niet meer in’,
geeft Flesch aan. ‘De keuringen vinden
altijd plaats in de winter. Ons krijgen ze
nu niet meer door de sneeuw!’

Het fokbedrijf van Myrna Flesch en
Shirley Bilton maakt ook deel uit van
het netwerk van testbedrijven voor
blonde d’Aquitainestieren. Zowel eigen
stieren als stieren van derden worden er
ingezet en afgetest. De meetgegevens
van geboortegewicht, speengewicht en
gewicht op 365 dagen, evenals de gegevens van de ultrasoundmeting worden
doorgegeven aan en tot fokwaarden verwerkt door Beef Improvement Ontario
(BIO).
‘Het Canadese blonde d’Aquitainestamboek heeft zich met BIO geassocieerd’,
legt Flesch uit. ‘BIO is een breed opgezette veeverbeteringsorganisatie: alle
belanghebbenden van de keten, van fokkers tot vleesverwerkers, zijn erin vertegenwoordigd. Dat is vrij uniek. De organisatie biedt de fokkers en veehouders
een breed scala aan diensten en producten, inclusief sperma, waarmee zij een
competitief voordeel kunnen behalen.’
‘Naast de verkoop van dekstieren hebben we zo ook toegang tot de ki-markt
om sperma van onze topstieren te vermarkten’, vult Shirley Bilton aan. ‘De
genen van bijvoorbeeld West Winds
Gershwin of West Winds Herdsman kun
je dan ook terugvinden in de Verenigde
Staten, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Ecuador of Panama.’
Of het zelf opmeten van de gewichten
van de nakomelingen van eigen stieren
niet fraudegevoelig is? Myrna Flesch en
Sirley Bilton geprikkeld: ‘Onze reputatie
is onze garantie.’
Guy Nantier
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Verkeerde start

Driemaal mobiliteit

minal cross” of eindkruising te ontdekken’, aldus de voorzitter. ‘In een eindkruising zoals hier op Sanmare Blues levert het Belgisch-witblauwras een hoger
slachtrendement op en niet meer geboorteproblemen dan andere vleesrassen. Interesse is er genoeg. Witblauwe
kruisingsstiertjes met een levend gewicht van 270 kilogram brengen immers
veertig euro meer op. Veel grote ranchers van duizend stuks vee en meer komen dan ook kijken maar durven er niet
aan te beginnen uit vrees voor geboorteen beenwerkproblemen. Aan de andere
kant zijn de eigenaars van de “feedlots”
zeer enthousiast vanwege de gunstige
voederconversie en de vleesversnijders
vanwege het hoge versnijdingsrendement en het hoge percentage mager
kwaliteitsvlees. Mager vlees is gewild in
de dichtbevolkte provincies Ontario en
Quebec.’
Hoe kunnen de Belgische fokkers helpen? Het antwoord laat niet lang op zich
wachten: ‘Een doorgedreven selectie op
mobiliteit zonder kwaliteitsverlies om
de concurrentie met de andere vleesrassen aan te kunnen. De dieren moeten
een lange stap bezitten en de poten
nooit buiten de lijnen zetten. Mobiliteit,
mobiliteit, mobiliteit.’ Met een lach
voegt hij hieraan toe: ‘Plus een donker
haarkleed. Zo lijken ze op zwarte angussen, maar dan beter.’

‘Canadese vleesveehouders beginnen
pas nu de voordelen van het ras als “ter-

Guy Nantier

Focus op uitzonderlijke bespiering van raszuivere wit blauwen resulteerde in misvattingen
Midden jaren zeventig liftte het Belgisch-witblauwras mee met
geïmmigreerde Europese melkveehouders, maar het kwam niet echt
van de grond. Mark Hodges, voorzitter van het Canadese Belgischwitblauwstamboek: ‘De focus op uitzonderlijke bespiering was fout.’

D

e verwelkoming op het fokbedrijf
‘Sanmar Belgian Blues’ zet onmiddellijk de toon van het gesprek: een
zwartgekleurd kalf, fijn en goed bespierd
maar met een ernstige ontsteking in het
beenwerk, kruist bij aankomst onze
weg. Ook de ogen van de opwachtende
eigenaar van het fokbedrijf, Mark Hodges, zijn op het dier gericht. ‘Een Belgisch-witblauwkruisingskalf: grote ranchers beginnen er niet aan uit vrees voor
geboorte- en beenproblemen.’
Mark Hodges (47) is een Engelse immigrant. In het Verenigd Koninkrijk molk
hij anno 1994 nog 120 holsteinkoeien.
In Canada te Hamiota in de provincie

Manitoba fokt hij nu sinds 1995 purebred witblauwen. Hodges is momenteel
ook voorzitter van het Canadese Belgisch-witblauwstamboek.

Eerst bij de buren
Midden jaren zeventig zetten de eerste
Belgische witblauwen voet op Canadese
bodem. Het Belgisch-witblauwras liftte
mee met geïmmigreerde Europese melkveehouders. Zij gebruikten het ras voor
gebruikskruising. Toen in 1997 de melkprijs in Canada aantrok, verloor de gebruikskruising veel terrein. Het aantal
raszuivere witblauwfokbedrijven in Canada daalde daarop stevig; van de circa

Mark Hodges: ‘Imago van het ras
oppoetsen via het showen van kruisingen’

120 fokkerijen zijn er nu nog maar een
kleine twintig over. In de vleesveehouderij kwam het ras nooit echt van de
grond.
Mark Hodges: ‘De eerste fokkers hebben
de Canadese ranchers vanaf het begin de
uitzonderlijke bespiering van het zuiver
ras laten bewonderen. Dat pakte niet
goed uit. Ze hadden beter de potentie
van de kruisingen kunnen laten zien.
Daar ga ik de komende tijd werk van
maken. Eerst bij de buren, daarna op de
grote shows.’
De voorzitter geeft ook aan dat de markt
voor melkveehouders anders is dan die
voor vleesveehouders. Hodges: ‘Melkveehouders gebruiken voornamelijk witblauwe ki-stieren met een wit haarkleed
die bovendien kleine kalveren geven.
Vleesveehouders geven de voorkeur aan
donkergekleurde, natuurlijk dekkende
stieren met sterk beenwerk. Twee aparte
werelden.’
Op jaarbasis telt Sanmar Belgian Blues
zo’n 150 kalvingen. Tien moederdieren

zijn raszuivere witblauwen, de overige
moederdieren zijn angusgebruiksvee.
Op het angusgebruiksvee is natuurlijke
dekking door de eigengefokte witblauwstieren de regel. De raszuivere witblauwvaarzen worden een eerste maal
bevrucht met angussperma. Pas voor het
tweede kalf wordt witblauwsperma gebruikt. Veel gebruikt zijn de stieren Apache de l’Orgelot, Indexes de la Croix de
Mer, Totem de Chocquenée en Jordan de
Rettigny. ‘We zouden wel liever Engelse
witblauwen gebruiken omdat ze groter
zijn, een betere kleur hebben en bovenal
sterker beenwerk bezitten dan de Belgische ki-stieren. Maar vanwege mkz en
bse is er nu geen import uit het Verenigd
Koninkrijk mogelijk.’

Passie voor het ras met de ritssluiting op Coteau Blue neemt af
Avonlea

Erica en Ken Miller: ‘Ze noemen het
witblauwras de “the zipper breed”, het
ras met de ritssluiting’
Ken (58) en Erica (55) Miller hebben of
liever hadden een gemengd akkerbouwen vleesveebedrijf in Avonlea in de provincie Saskatchewan. Vorig jaar verkochten zij de helft van het bedrijf om hun
schulden af te betalen. Nu verbouwen zij
nog ongeveer vijftig hectare gerst en

22

november 2007

houden zo’n 160 stuks vee op vierhonderd hectare natuurweiden.
Het veekoppel, dat het prefix ‘Coteau
Blue’ draagt, telt zo’n 75 zoogkoeien
waarvan tien stuks raszuivere witblauwen. De overige dieren zijn van het angusras. ‘De raszuivere koeien worden etgespoeld met witblauwe, raszuivere kistieren’, licht Miller toe. ‘Djinn, Visconti
en Marquis staan hier op de inseminatielijst vanwege hun goede kleur, sterk
beenwerk en prima bespiering. Ook de

scrotumomtrek vinden wij belangrijk,
maar daar is weinig informatie over te
vinden in de Belgische ki-catalogi. Het
angusgebruiksvee krijgt een embryo ingeplant of wordt gedekt door een van de
zes aanwezige witblauwe raszuivere stieren.’
‘Het eerste contact met het Belgisch-witblauwras kwam er via een veemagazine
in 1991’, doet Ken Miller het verhaal. ’Ik
was meteen verknocht aan het ras vanwege het hoge percentage mager kwaliteitsvlees en de handzaamheid. Handzaamheid stond op mijn verlanglijstje
omdat ik aan shows wilde gaan deelnemen.’

Passie op een laag pitje
Ken Miller geeft volmondig toe dat zijn
passie voor het ras inmiddels op een laag

pitje is komen te staan. Miller: ‘De gebruikskruising bij melkveehouders is nihil vanwege de goede melkprijzen. Voor
de ranches met vleesvee op honderden
en honderden hectare graasweiden zijn
raszuivere witblauwe dekstieren veel te
slecht op de benen. Ze kunnen de grote
afstanden niet aan. Verder kampen we
met een slecht imago vanwege de keizersnedeproblematiek. Ze noemen het witblauwras “the Zipper breed”, het ras met
de ritssluiting.’ En dan heb ik het nog
niet eens gehad over de grotere gevoeligheid voor griep. Ook huidparasieten vanwege de dunnere huid geven problemen.
Kijk, dekstieren van acht- à negenhonderd kilogram brengen nu nog slechts
2500 Canadese dollars op of omgerekend
1800 euro en een keizersnede kost hier
400 dollar of 266 euro. Met wat overblijft
kun je het niet redden.’

Witblauwdieren kunnen op de ranches de grote afstanden niet aan
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