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Yeazel hekelt ontwikkelingen genomics, showring en bedrijfsomvang

tre en edreigen
de elk ee e tor
Extremen in genomics, extremen in de showring en extremen in bedrijfsomvang,
Mark Yeazel van Ja-Bob Holsteins hekelde ze eind november alle drie op de
jaarvergadering van de Triple-A-vereniging in Nieuwe Niedorp (NH). „Ze vormen
een groot gevaar voor de veeverbetering en de melkveehouderij als geheel.”
‘De X Games van de melkveesector’ noemde
de Amerikaanse melkveehouder en fokker
Mark Yeazel zijn presentatie. X Games
zijn extreme sporten waar topsporters
spectaculaire trucs op wielen, boards of
ski’s doen. „Allemaal met een element van
gevaar en opwinding”, aldus Yeazel. Hij trok
de parallel met de melkveehouderij, waar
veel fokkerijorganisaties alleen nog maar
kijken naar de hoogste genoomindex, waar
in de showring extreem gebouwde dieren als
hoogste worden gewaardeerd en waar de
gigabedrijven nog altijd als paddenstoelen
uit de grond schieten. „Ze vormen een gevaar
voor de fokkerij en de melkveesector op
zich.”
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Mark (57) en Joy Yeazel (59) melken zelf 125
koeien en hebben niet de ambitie om (veel)
te groeien. Ze hebben wel een opvolger
in de vorm van hun huidige medewerker.
Twee derde van hun veestapel is roodbont
en de helft is hoornloos. De fokker was
ooit in het bezit van de in 1980 geboren
zwartbonte koe Sky-Hi Mars-Helen (Tony x
Bootmaker), die zelf met 92 punten werd
ingeschreven, 16 roodbonte zonen bij de KI
had en maar liefst 225 excellente vrouwelijke
nakomelingen in elf verschillende landen
kreeg. Helens bekendste nakomeling is de
roodbonte stier Ja-Bob Jordan-Red (Phideaux
x Momentum x Caveman x Chief Mark x
Tony). Zijn bekendste zoon is Jotan Red,

de stier die dit jaar met 18 dochters in de
catalogus veruit de meest voorkomende
vader is onder de aan de HHH-show
deelnemende koeien.
Volgens Yeazel is fokkerij een kunst. „Het
vergt visie om bij een paring de beste
kwaliteiten van beide ouderdieren tot uiting
te laten komen. De wetenschap biedt daarbij
weliswaar hulp, maar er is alleen succes
als aan de basis de balans in het dier niet
wordt vergeten.” De Amerikaan vertelde
zijn toehoorders rond 1983 met het aAasysteem bekend te zijn geworden. „Het gaf
me inzicht in het fokken van betere dieren,
iets dat bij de lineaire methode ontbrak.”
Yeazel wilde graag rode Holsteins fokken en
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Mark Yeazel
verwacht vraag naar
hitteresistente dieren
en kruiste zijn Helenkoefamilie met
het Gir-ras.

omdat de spoeling aan roodbonte fokstieren
dun was, gebruikte hij diverse jonge stieren
uit verschillende landen, ook om aan de
benodigde codes te komen.

Genoomfokkerij
„We leven nu in een tijdperk van extreme
genomische fokkerij”, aldus Yeazel. „In
veel fokprogramma’s wordt alleen maar op
de hoogste genoomfokwaarden
geselecteerd, maar welke waarde
heeft dat als de dieren zo weinig
in balans zijn dat hun genetische
potentie nooit tot uiting zal komen?”
Volgens Yeazel kun je je dan ook
rustig afvragen of we inderdaad zo
snel vooruit gaan als genetici willen
doen voorkomen. „Zo hebben jonge
genoomstieren torenhoge fokwaarden
voor levensduur, terwijl de productieve
levensduur in werkelijkheid de afgelopen jaren
nauwelijks vooruit is gegaan.”
Hij vervolgt: „Koeien verlaten de bedrijven
vroegtijdig, omdat we een extreem lange
en smalle koe hebben gefokt, we haar in
een extreme betonnen leefruimte hebben
geplaatst en verwachten dat ze een extreem
hoge voeropname heeft om extreem veel
melk te produceren. Met andere woorden: we
verwachten dat ze het toonbeeld van extreme
efficiëntie is. Al deze uitersten leiden er toe
dat een koe wordt afgevoerd zodra ze ook
maar één probleem heeft.” De Amerikaanse
fokker stelt dat de extreme genoomfokkerij
eenvoudigweg niet in de vorm voorziet die
voor een lang en functioneel leven kan zorgen.

meer opgetrokken achteruiers en kortere
achterspenen dan ooit tevoren. Veel koeien
hebben hun draaiers te ver naar achteren,
waardoor onnodig druk wordt uitgeoefend op
zowel de ruggengraat als het spronggewricht.
Je ziet het vaak in combinatie met een korte
vooruier, een lage achteruier en gebrek aan
breedte aan de voorkant. Zelfs dierenartsen
die al jarenlang koeien opvoelen, beginnen
te merken dat koeien te rechte achterbenen

injecties om op topniveau te kunnen blijven
presteren. Diezelfde boeren begrijpen niet
dat de consument vraagtekens plaatst bij onze
zorg voor het vee en managementpraktijken.”

Mark Yeazel fokte
Jordan, de vader van
Jotan, verreweg de
meest voorkomende vader op de
HHH-show.

Hitteresistentie
Aan het eind van zijn lezing deed Yeazel ook
zijn persoonlijke ‘X Game’ uit de doeken. Hij
wilde nooit een volger zijn en zocht altijd
naar nieuwe afzetmarkten. Na
zijn schooltijd nam hij zich voor
om roodbonte stieren aan de KI
te leveren en hij kocht daarvoor
potentiële roodfactorkoeien aan met
zwartbonte topstieren als vader. En
twintig jaar voordat het gangbaar
werd, investeerde hij al in hoornloze
genetica. „Zo had ik dan ook al
een goede uitgangspositie op het
gebied van hoornloze, roodbonte genetica op
het moment dat er echt belangstelling voor
kwam.” Hoewel Yeazel op jaarbasis een 25 tot
30 van dergelijke stieren aan andere fokkers
verkoopt, is hij toch nieuwe markten gaan
verkennen en wat dat betreft is er volgens hem
potentie op het gebied van hitteresistentie.
Yeazel creëerde samen met een andere
melkveehouder een kruising tussen de
Braziliaanse Gir en zijn roodbonte A2A2Helen-familie. Dat leidde tot 14 vrouwelijke
en drie mannelijke Girolandes, die de nucleus
vormen van hun programma. De oudste twee
stieren produceren inmiddels sperma en zullen
worden gekruist met roodbonte en hoornloze
A2A2-koeien voor de volgende generatie. Het
einddoel is dieren produceren voor tropische
landen als de Caraïben en Centraal- en ZuidAmerika. En Yeazel verwacht ook interesse uit
Afrika en Azië. „De hittebestendigheid komt
door de grotere oren, de vetbult en het grote
kossem, maar ook door het donkere pigment
in de huid, het ‘glad haar’-gen en de rode
haarkleur. Rood reflecteert het zonlicht beter
dan zwart.”

ie e fde boeren egri en
niet d de ons en
raagte en laat t

Extreem geprepareerd
Behalve bij de extreme aandacht voor
genomics, plaatst Yeazel ook grote vraagtekens
bij de extreme showfokkerij. „Ik kan nauwelijks
nog naar de World Dairy Expo kijken. Veel
mensen omschrijven die koeien als extreem
typisch, maar in werkelijkheid zijn het extreem
geprepareerde dieren geworden. Veel vaarzen
zien eruit alsof ze op een statief staan, in
plaats van dat ze vierwielaandrijving hebben.
De showring is niet langer een zinvolle
weergave van functionele koeien met de beste
kenmerken van een gebalanceerd individu,
dieren die echt kunnen leven en floreren in
het betonnen huisvestingssysteem”, aldus
Yeazel. „Shows zijn nu niet veel meer dan een
schoonheidswedstrijd, waarbij overgangen
worden benadrukt met scheerapparaten,
glimmende olie en andere haarproducten.”
„We hebben toegestaan dat het
showringgebeuren fokkerijbeslissingen te
veel hebben beïnvloed, wat tot te lange en
te smalle koeien heeft geleid. We zien steeds

krijgen”, aldus Yeazel. „Mijn ideale koe heeft
een gemiddelde hoogtemaat, is breed en sterk,
heeft een uitstekende speenplaatsing, heeft
zacht uierweefsel, zeer gezonde klauwen en
benen en is stevig. Wanneer hoorde je voor het
laatst dat een showkoe stevig werd genoemd?”

Wegwerpproduct
Naast de genomics en het showcircuit is ook
de Amerikaanse melkvee-industrie extreem
geworden, maar dan qua afmetingen en
efficiëntie, schetst Yeazel. Gesekst sperma
heeft voor meer vaarzen en meer vervanging
gezorgd en de overproductie is er gigantisch.
De omvang van nieuwe bedrijven gaat
richting 10.000 stuks vee en de koeien zijn
er massaproducten geworden. „De fokkerij
staat er in schril contrast met de artistieke
benadering die ik heb. Hun focus ligt op de Net
Merit en het beheersen van inteelt. Individuele
paringen worden niet toegepast en ze zijn niet
geïnteresseerd in de individuele verbetering
van eigenschappen.”
„Veel van deze bedrijven selecteren hun
vaarzen alleen op basis van hun genomics
en houden de bovenste helft aan om mee
verder te fokken”, gaat Yeazel verder. „De
onderste helft wordt afgevoerd of ingezet
als ontvangster. De koe is eigenlijk gewoon
een wegwerpproduct geworden. Als ze
als jonge koe niet goed presteert, krijgt
ze niet de kans te rijpen en gaat ze weg.”
In plaats van manager zijn veel boeren
volgens de Amerikaan meesters geworden
in het manipuleren van koeien. „De koe is
een gefinetunede machine geworden die
goed moet reageren op alle kunstmatige
manipulatie of anders zal sterven. Voordat
ze überhaupt kalft, heeft ze al 15 tot 20
behandelingen als vaccins gehad en na
afkalven krijgt ze jaarlijks nog eens 15 tot 20

Dumpen
Mark en Joy Yeazel zijn zelf ook meer dan
eens naar Haïti geweest en bekeken daar
agrarische projecten. „We hebben de mensen
daar Girolandes geadviseerd, nadat de eerder
geïmporteerde Holsteins doodgingen door
hittestress. We moeten stoppen met denken dat
wij als Amerikaanse boeren de wereld moeten
voeden. Het dumpen van landbouwproducten
op de wereldmarkt onderdrukt de lokale
boeren. We moeten onze kennis delen om hen
te helpen hun eigen mensen te voeden. In ons
geval willen we dat doen door hittebestendige
genen uit onze Helen-familie beschikbaar te
stellen.” 
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