NATUURLIJKE BRONNEN VOOR GENETISCHE
VERBETERING

doorprof.dr. ir.JohanA.M.vanArendonk

Inaugurale redeuitgesproken bij deaanvaarding vanhet
ambt van persoonlijk hoogleraar bij het Departement
Dierwetenschappen vandeLandbouwuniversiteit te
Wageningen op 17juni 1999.

NATUURLIJKEBRONNENVOORGENETISCHE
VERBETERING

MijnheerdeRectorMagnificus, damesen heren,
Wewordenerherhaaldelijk aanherinnerddatdeomvang
vandewereldbevolking (opditmomentrondde6 miljard
mensen) rond hetjaar 2025degrens van 10miljard zal
passeren en datdegrootstetoename van de wereldbevolking zalplaatsvinden in dearmere landen.Dit
betekent dat debehoefte aan agrarische producten de
komendejaren belangrijk zal toenemen.
Dedierlijke productie is indewesterse landen verantwoordelijk voorongeveer dehelft vande agrarische
productie,terwijl dit aandeel in deoverige landen op
25% ligt11. Naast detoename inbehoefte aan voedsel als
gevolgvandetoenameindewereldbevolking wordenwe
geconfronteerd metveranderingen invoedselpatroon3en
productiemethoden alsgevolg vantoename in welvaart
en urbanisatie. VolgensCunningham11 isdetoenamein
dierlijke productie deafgelopen jaren groter geweest
dandie in andere sectoren van de landbouw en volgens
deFAO 17is het deverwachting dat dezetrend zal doorzetten.
Degroei in dierlijke productie isdeels gerealiseerd door
een toename in het aantal dieren maar vooreenbelangrijkerdeel door deverbetering indeefficiëntie van
productie.Deanalyse van Cunningham n laat ziendat
in deafgelopen 20jaar devleesproductie driekeerzo
snel istoegenomen dan detoename in hetaantal dieren.
Indekomende 25jaar wordt een verdubbeling verwacht
vandeomvang van dedierlijke productie.Gegeven de
beperkingen inbeschikbare hulpbronnen endetoenemende aandacht voor het milieu, is het van wezenlijk

belang dezegroei terealiseren door verbetering vande
efficiëntie inplaats van vergroting van het aantal dieren.
Verbeteringen inefficiëntie vandierlijke productiekunnen
worden gerealiseerd doordeontwikkeling en toepassing
van verbeterde methoden ophet terrein van zowel
fokkerij, voeding alshouderij.Deze verbetering staan
niet opzichzelf endienen ingepast teworden ineen
benadering van dedierlijke productie waarin aandacht
wordt besteed aanbescherming van dierlijk welzijn,
instandhouding vanbiodiversiteit, management van
wisselwerking tussen dieren omgeving, en veiligheid
van voedsel voorde consument.
Tegen deze achtergrond wil ikgraag wil mijn redeuitspreken waarvoor ikdetitel hebgekozen "Natuurlijke
bronnen voor genetische verbetering". Misschien heeft
Uzichafgevraagd waarom indetitel hetwoord fokkerij
of veefokkerij niet voorkomt.Veefokkerij isimmerstot
afgelopen jaar denaam geweest van degroepwaarik
werkzaam ben,een naam dieonlangs isgewijzigd in
"Fokkerij enGenetica". InhetNederlands woordenboek
worden 5betekenissen voorhet woord fokken gegeven
uiteenlopend vandoen voorttelen tot laten uitgroeien.
Hetisdaarom ook niet vreemd daterin het dagelijks
taalgebruik incluisdepers veelvuldig wordt gesproken
over "(vee)fokkerij" die nauwelijks verband houdt met
deomschrijving diebinnen het vakgebied wordt gehanteerd: het door selectie vanouderdieren voortbrengen
van eenvolgende generatie dieren diebeterpast dande
huidige generatie.Het gaat dusomdecombinatie van
voorttelen enrealiseren van genetische verbetering.Ik
hebdaaromgekozen voordetermgenetische verbetering
indetitel.

Genetische variatiebinnen en tussen populaties vormt
denatuurlijke basisvoor genetische verbetering.Voor
een verantwoord gebruik vandeze natuurlijke bronnen
is hetopdeeersteplaats van belang omeen gedegen
kennis tehebben overde achtergronden en biologische
betekenis ervan.Verderis het noodzakelijk genetische
bronnen opeen zodanige maniertegebruiken dat erniet
alleen nu maarook voortoekomstige generaties mogelijkheden zijn omgenetische verbetering te realiseren.
Opgemerkt zij,dat de richtingvandie verbetering inde
tijd zal wijzigen waarmee hetbelang van genetische
variatie extra wordt onderstreept.
Inmijn redewil ik aandacht besteden aan de volgende
elementen:
1.Achtergronden
2.Gebruik van genetische bronnen
3. Ontwikkelingen in het onderzoek
4. Onderwijs

Achtergronden
Demoderne genetica is begonnen met hetwerk van de
Tsjechische monnik Gregor Mendel.In een kloostertuin
voerde hij kruisingsexperimenten uit met erwten.In
1865rapporteerde hij deresultaten van zijn proeven, die
lieten zien dat overerving van eigenschappen viabepaalderegels verloopt. Dat gingtegen detoen overheersende
opvattingindaterfelijkheid werdbepaalddoormythische
krachten of door het mengen van bloedfactoren. Determ
halfbloed herinnert nog aan dieopvatting. Door middel
van kruisingen met ingeteelde lijnen stelde hij vastdat
elke eigenschap werd bepaald doortwee factoren, één
afkomstig van demoederplant enéén van devadeiplant.

Toen aan hetbegin vandezeeeuw Mendels concept van
genenwasbevestigdenherontdekt,werddejachtgeopend
naarchemische eigenschappen van dedragers vande
erfelijkheid. Door het werk vanWatson enCrick,in
1953gepubliceerd inNature,isDNAdefinitief alsdrager
van erfelijkheid aanvaard. DNAisdeafkorting van
desoxyribonucleïnezuur. HetDNAmolecuul heeft een
dubbelespiraalstructuurdiebestaatuittweecomplementaire strengen waarbij deruggengraat wordt gevormd
door een keten waarin fosfaat- en suikergroepen elkaar
afwisselen. Aan ieder suikergroep iséén van 4voorhet
DNAbeschikbare basen teweten adenine (A),thymine
(T),guanine (G)encytosine (C),gekoppeld. De4
bouwstenen zijn aaneengeregen tottwee zeer lange
strengen dieomelkaar heen zijn gewonden. Dedubbele
helix structuur, waarbij tegenoverAinéén streng altijd
T indeandereen tegenover Galtijd C, zorgt ervoor dat
dochtercellen bij deceldeling een exacte kopie krijgen
van hetDNA-molecuul van deoorspronkelijke cel.
Deerfelijke code ligt opgeslagen in de basenvolgorde
van hetDNA-molecuul maarhetDNAheeft verder geen
actieverol indestofwisseling van decel.Debiochemischeprocessen in een organisme worden geregeld door
enzymen.Activering van degenetische code leidt totde
productie van eiwitten waaronder enzymen. Eiwitten
leverentevenseenbijdrage aandefysieke eigenschappen
van decel of het organisme bijvoorbeeld in devorm van
spieren. Decode vooréénenkel eiwit wordt eengen
genoemd enhet totaal aantal genetische materiaal ineen
cel wordt aangeduid alsgenoom.
Ingenen kunnen mutaties optreden, veranderingen die

het gevolg zijn van fouten tijdens dereplicatie of door
oorzaken vanbuitenaf.Demeeste mutaties zijn puntmutaties enkunnen leiden toteen verandering inhet
betreffende genproduct, waardoor de activiteit vandit
productkanverminderenofzelfs geheelkan verdwijnen.
Andere mutaties dieregelmatig voorkomen zijn het
gevolg vaninserties,deleties of translocaties van grote
stukken DNA.Dergelijke mutaties kunnen leiden totde
onderbreking van genen endaarmee tot inactivering
ervan.Als gevolg van mutaties kunnen er verschillende
varianten vaneen genontstaan endezeworden allelen
genoemd. Het optreden van verschillen ingenen vormt
debasisvoor genetische verschillen tussen en binnen
soorten.
HetgenoomisopgebouwduiteenaantalDNAmoleculen
dieworden aangeduid alschromosomen. Demens
beschikt over 23chromosomenparen, 44 autosomale
chromosomen plushetX-enY-chromosoom, diehet
geslacht bepalen.Vanelk chromosoompaar iséénexemplaar afkomstig van devader enéén van demoeder. Bij
devorming van geslachtscellen, is spraken vanreductiedelingwaardoor het aantal chromosomen gehalveerd
wordt en van elk chromosomenpaar één exemplaar
terechtkomt indegeslachtcel.Tijdens devorming van
geslachtcellen kan overkruising optreden, uitwisseling
vanDNAtussen chromosomen van hetzelfde paar.Als
gevolg van overkruising worden allelen dieop hetzelfde
chromosoom liggen niet altijd samen doorgegeven aan
devolgende generatie.Alsgevolg van dit procesontstaanersomsnieuwecombinatiesvanallelen.Hoedichter
degenen opeenbepaald chromosoom bij eikaar liggen,
hoekleiner dekansopoverkruising. De frequentie

waarmee overkruisingtussen twee genen wordt waargenomen, iseen maat voordeafstand tussen genen op
eenchromosoom. Een overkruisings-frequentie tussen
tweegenen van 1 procent, komt gemiddeld overeen met
1miljoen basenparen. Hetbepalen van derecombinatiefrequentie vormt een essentieel onderdeel bij het inkaart
brengen van het genoom.
Ontwikkelingen binnen de moleculaire genetica hebben
hetmogelijk gemaakt omhet genoom aaneen nauwkeurige analyseteonderwerpen. Deontwikkelingen op
ditterrein volgen elkaar in eenrazend tempoopen hieraan lijkt noggeeneind gekomen. Deontdekking van
micro-satelliet DNAen deontwikkeling van dePCR
methode inbeginjaren tachtig iseen enorme stimulans
geweest voordeontwikkeling van genetischemerkers.
Kaarten vangenetische merkers zijn beschikbaar voor
debelangrijkste landbouwhuisdieren18'21. Met behulp
van genetische merkers kan zichtbaar gemaakt worden
welkchromosoom dooreen ouder wordt doorgegeven
aandenakomeling. Door hetbepalen van debasenvolgordekunnen verschillen in genen tussen individuen
worden aangetoond. De snelheid waarmeedeDNA
fragmenten geanalyseerd kunnen worden neemt nog
steedstoe.Afgelopen jaar isvan heteerste dierlijke
organisme (C.elegans)46devolledige DNAsequentie
bepaald enmen verwacht binnen 2jaar ook het volledig
menselijk genoom gesequenced tehebben. Dit wil
geenszins zeggen dat daarmee alleerfelijke kenmerken
van demens zijn ontrafeld, maar weldat hierdoor genen
kunnen worden gelokaliseerd waarvan vooralsnog informatieover hunfunctie ontbreekt. Opdit moment wordt
DNA-chiptechnologietoegepast omdeexpressiepatronen

vaneen genen in verschillende weefsels en ontwikkelingsstadia tebepalen. Dezeontwikkelingen bieden de
mogelijkheid omeen veel beter inzicht te verwerven in
dewijze waarophetgenoom in interactie metdeomgevingbijdraagt aan hetfunctioneren van eenorganisme.
Het genoom van demens heeft eenomvang 2,5 miljard
basenparen enhet aantal genen wordt geschat op50tot
100duizend. Deze genen nemen slechts 3procent van
het totaleDNAinbeslag,derest isniet-coderend. Eind
vorigjaar waren erruim 30.000genen opde humane
kaart geplaatst13. Uvraagt zich misschien af watde
betekenis hiervan isvoor landbouwhuisdieren. De
betekenis hiervan isgroot omdat er sterke overeenkomst
bestaat inDNAvolgorde van genen tussen soorten.
Verderis devolgorde van genen op chromosomen
tijdens deevolutie grotendeels bewaard gebleven.De
genenkaart van mensenook vande muis speelt daarom
een belangrijke rol bij het opsporen van genen bij landbouwhuisdieren.
Onlangs isdoor Grobet et al. (1997)gevonden dateen
mutatie inhetmyostatine gen verantwoordelijk isvoor
hetoptreden van dikbileigenschappen bij Belgische witblauwe runderen. Bij dezeontdekking heeft publicatie
van een soortgelijk verschijnsel bij demuis geleid totde
identificatie van hetgen. Het isdaarmee een illustratie
van het belang van degenenkaart van andere soorten
voor landbouwhuisdieren.
Vooreen groot aantal kenmerken, zoalsgroei en melkproductie, isdit simpele model van overerving niet
afdoende. Voordeze zogeheten kwantitatieve kenmerken

geldtdat het fenotype (dewaarneming vaneen kenmerk) wordt beïnvloed door zowel een groot aantal
genen zowel alsdooromgevingsfactoren. Kwantitatieve
kenmerken kunnen worden beschreven door gemiddelde
en variantie eneen belangrijke vraag iswelk deel vande
variantie ineen populatie wordt veroorzaakt doorgenetische factoren en welkdeel door omgevingsfactoren.
Zowel vanuit hetoogpunt van evolutie alsook van fokprogramma'sisdeomvang van genetische variantievan
groot belangomdat hetbepalend isvoordemate waarin
kenmerken reageren opselectie. Om vergelijking tussen
kenmerken enpopulaties tebevorderen wordt degenetischevariantie vaak uit gedrukt alsfractie van de fenotypische variantie,eenparameter die wordt aangeduid als
erfelijkheidsgraad. Terillustratie enkele voorbeelden van
erfelijkheidsgraden: worpgrootte bij varkens 10%, eiwitproductie melkkoeien 35%en vleeskwaliteit bij varkens
30%.
Defondamentenvoor methoden voorhet schatten van
deerfelijkheidsgraad zijn aan het begin van dezeeeuw
gelegd doorFisher,Wright en Haldane. Methoden
ontwikkeld door Henderson in het midden vandeze
eeuw maken het mogelijk omdegenetische effecten
gelijktijdig te schatten met invloeden van systematische
milieufactoren en allefamilierelaties ineen populatie te
benutten. De methode is ineerste instantie toegepast
voorhet schatten vande additief genetische variantie
maarkan ook worden gebruikt voor hetbepalen vande
dominantievariantie enanalysevaneffecten van "gametic
imprinting"26. Voorallecomponenten worden degenetischerelaties tussen dieren afgeleid uit de afstammingsgegevens.
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Verschillende kenmerken gemeten aaneen individu
vertonen vaak een positieve of negatieve correlatie.Een
hogere melkproductie vaneen koegaat bijvoorbeeld
vaak samen met een verminderde vruchtbaarheid. De
correlatie tussen kenmerken gemeten aan een individu
kan worden opgesplitst ineen genetische en eenmilieucomponent. Degenetische correlatie wordt veroorzaakt
doorpleiotropie,dat wil zeggen doordat een geneen
effect heeft opmeerdan één kenmerk. Opbasis vande
genetische correlatie kan worden voorspeld watde
gevolgen zijn van selectie op (één of een groepvan)
kenmerken voordaaraan gerelateerde kenmerken.
Inzicht inde hoogte vandegenetische en milieucorrelaties isnoodzakelijk omtekomen tot een goed afgewogen criterium voor selectie.Methoden voorhet schatten
vandezecorrelaties liggen in het verlengde van deal
eerder genoemde methoden voor het schatten vande
erfelijkheidsgraad.
Indeze kwantitatief genetische methoden voorhet
schatten van erfelijkheidsgraad engenetische correlaties
isgeen aandacht besteedt aanderol van individuele
genen.Erisfeitelijk uitgegaan vaneen model meteen
oneindig aantal genen metelk een klein effect. Hetis
gebleken dat deze modellen een goede voorspelling
opleveren van deverandering in kenmerken alsgevolg
van selectie14,26.Deontwikkelingen in de moleculaire
genetica maken onderzoek mogelijk naardevraaghoeveel genen in werkelijkheid van invloed zijn en watde
effecten zijn van individuele genen op verschillende
kenmerken.
Genetische merkers bieden demogelijkheid omdeover-

ervingtevolgen vanchromosoom-segmenten ineen
stamboom.Een significante associatie tussen deovererving vooreen bepaalde merker endefenotypes vooreen
kwantitatief kenmerk geeft aan datereen gen gekoppeld
isaan debetreffende merker. Ikzalditprincipe nader
toelichten aan dehand van hetMeishan experiment wat
inWageningen isuitgevoerd. Hierbij zijn dieren vanhet
Chinese Meishan rasgekruist metwesterse varkens.De
nakomelingen hiervan hebben opelk merkergen één
Meishan en éénWesters allel.Deze dieren zijn vervolgensonderling gepaard watresulteert ineen Fa-populatiewaarin dedieren vooreen genrespectievelijk 0, 1 of
2Meishan allelen hebben. Het aantal Meishan allelen
vaneen dier verschilt tussen merkers alsgevolg vande
onafhankelijke overerving vanchromosomen ende
mogelijke overkruising tussen genen ophetzelfde chromosoom.De spekdikte van deF2-dieren isgemetenen
gerelateerd aan het aantal Meishan allelen.Dezekoppelingsstudie12 heeft aan het licht gebracht dat eropchromosoom 2,7en 10genen liggen die spekdikte beïnvloeden. Integenstelling tot wat verwacht werd opbasisvan
derasverschillen, isvoorchromosoom 7gevonden dat
hetallel afkomstig van hetwesterse ras leidt tot4mm
dikker spek. Indehierboven beschreven analyse wordt
impliciet uitgegaan van het feit datde allelen gefixeerd
zijn indebeide uitgangsrassen. In hetexperiment is
echter niet uitgegaan van ingeteelde lijnen zoalsvaak
het geval isbij soortgelijke experimenten metplantenof
muizen. Deuitgangsrassen verschillen duidelijk voorhet
kenmerk spekdikte maar ookbinnen beide rassen isnog
aanzienlijke genetische variantie aanwezig. Hierdoor
kunnen erbinnen één ras meerdere allelen opeengen
voorkomen, watertoekan leiden dat er binnen bepaalde
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families welenandere families geen effect vaneen
merkergen gevonden wordt.Doorhettoepassen vaneen
binnen-familieanalyse zijn ineen aantal gevallen aanzienlijke verschillen tussen families gevonden waterop
wijst datergeen spraken lijkt tezijn vanfixatievan
allelen binnen de uitgangsrassen.
Voorhet opsporen van genen bij landbouwhuisdieren
worden ineen aantal gevallen specifieke experimenten,
zoalsheteerdergenoemdeMeishanexperiment,opgezet.
In anderegevallen wordt gebruik gemaakt van gegevens
diein eenbestaande populatie worden verzameld. Door
het uitvoerige gebruik van kunstmatige inseminatie is
hetin demelkvee-populatie mogelijk omgegevens te
verzamelen van zeergrotefamilies waarbij een familie
veelal bestaat uit een grootvader en 30tot 200zonen.
Dezefamiliestructuur biedt uitstekende mogelijkheden
vooreen koppelingsstudie.Vanzelfsprekend kan ergeen
melkproductie worden gemeten aan dezonen maar
wordt gebruik gemaakt vandeprestaties van dochters.
Defamiliestructuur maakt het noodzakelijk om gebruik
temaken van eenbinnen-familieanalyse. Een voorbeeld
hiervan isdestudiediebij melkveeisuitgevoerd in
samenwerking metUniversiteit in Luiken Massey
University in Nieuw Zeeland. Indeze analyse waren 20
families betrokkeneniseronderandereopchromosoom 6
een gen gevonden dat een duidelijk invloed heeft op
eiwit%44.Bijnaderonderzoek bleekin 2vande20
families spraken tezijn van een significant effect. Inde
melkveepopulaties zijn naast vader-zoon nog veel meer
genetische relatiestussen dieren aanwezig, zohebben
een aantal zonen dezelfde moederof maternale grootvader.Recent heeft Marco Bink1 opovertuigende wijze
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aangetoond dathetgebruik van dezeextrarelatiesde
kansophetdetecteren van genen aanzienlijk vergroot.
Opditmoment wordtnaderonderzoek gedaan naar
verdere verbeteringen vandeze methode en mogelijkhedenominformatie vanmeerderekenmerken gelijktijdig
te analyseren.
Deinterpretatie vanresultaten vankoppelingsstudies is
hetvaststellen vandejuiste significantiegrenzen van
groot belang.Ineen associatiestudie worden een groot
aantal testen uitgevoerd waardoortoepassing vande
waarden diegepresenteerd worden in statistische handboeken toteen groot aantal vals-positieve resultaten zou
leiden,resultaten dieoptoeval en niet opwaarheid
berusten.Erzijn inmiddels methoden ontwikkeld om
juiste grenzen tebepalen dierekening houden methet
veelvuldig toetsen 8.
Het gebruik vangenetische merkers leidttotdeidentificatievaneen interessant chromosoomsegment ter
grootte van 1 tot 5centiMorgan,een segment waarin
nogtussen de 30tot 150genen liggen.Het opsporen
van hetverantwoordelijke gen isvervolgens nieteenvoudig vooral omdat mutaties indezegenen niet leiden
toteen volledige functieverstoring, zoals vaakwelhet
gevalisbij genetische ziekten, maarveeleerdereen
genuanceerder effect ophetkenmerk hebben. Hetisde
verwachting datDNA-chiptechnologieeen belangrijke
bijdrage zal leveren aanhetgebied.Ikben daarom ook
blij datWageningen UR heeft besloten omopdit terrein
teinvesteren waarbij ikvertrouw opsamenwerkingtussengroepen dieaan planten, dieren enook aanmicroorganismen werken.
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Demoeilijkheden bij hetopsporen van het verantwoordelijke gen worden soms aangegrepen alsargument voor
hetgebruik van een alternatieve benadering voorhet
opsporen van genen,te weten dekandidaatgen benadering.Ineen aantal gevallen worden opbasis van kennis
van onderliggende fysiologische processen, genen aangewezendiemogelijk eenrolspelen.Eenverbandtussen
polymorfie ineen kandidaatgen enhetkenmerk wordt
geïnterpreteerd alsbewijs dat hetgenbetrokken isbijde
genetische regulatie van het kenmerk.Debenadering
heeft zeerattractieve kanten maar zoals onlangs door
Haley 2l samengevat kleven erookeen aantal gevaren
aandemethode,waarbij metnamelinkagedisequilibrium
een probleem vormt.Ditprobleem speelt niet alleen bij
landbouwhuisdieren maarismogelijk ookeenverklaring
voordecontroversiële resultaten metbetrekking totde
rol van hetA2M-allel in hetoptreden vande ziektevan
Alzheimer bij mensen15.Anderzijds vormt linkage
disequilibrium, mitsopdejuiste wijze geanalyseerd, een
belangrijk hulpmiddel gezien bij hetopsporen van
genen.
Metbehulpvan genetische merkers is het mogelijk
genen opte sporen waarvoor spraken is van nietMendeliaanse overerving.Een voorbeeld daarvan iseen
verschijnsel watwordtaangeduidals"gameticimprinting"
waarbij genen onthouden van welkeouderze afkomstig
zijn en devraag welk alleltot expressiekomt afhankelijk isvan hetgeslacht van deouder. Maternale imprinting leidt tot deinactivering van het allel afkomstig van
de moeder waardoor uitsluitend hetallel afkomstig van
devader van invloed isophet kenmerk. De inactivering
wordt opgeheven wanneer het maternale allel later door
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eenzoonwordtdoorgegeven aaneennakomeling.Bij
varkensisonlangsopovertuigende wijze aangetoond
datsprakenisvangameticimprinting vooreengenop
chromosoom 2waardooruitsluitend hetpaternaieallel
vaninvloedisopspekcükte2538. Ookvoorgenengelegen
ophetgeslachtschromosoom issprakenvannietMendeliaanseovererving.Vooreenaantalgenetische
aandoeningenbijdemensisbekenddatdegenengelegen
zijn ophetX-chromosoom.Dehelft vandemannelijke
nakomelingen vanmoedersdiedragerzijn vaneen
erfelijke afwijking krijgt deziekteomdathetY-chromosoomnietvoorhetafwijkende genophetX-chromosoomkancompenseren. IneenAmerikaansestudieis
aangetoond daterophetX-chromosoon genenliggen
dievaninvloedzijnopspekdikte42.Erzijndusduidelijke
aanwijzingen datgenenmeteenniet-Mendeliaanse
overervingeenrol spelenmaartotopditmomentwordt
nauwelijksgebruikgemaaktvandezebronvoorgenetische
verbetering.
Ikwilnumijnoverzichtvanmethodenvoorhetontrafelen
vanbronnen vanverschillen enovereenkomsten binnen
populatiesafsluiten. Voorhetontrafelen staanonszowel
kwantitatieveenmoleculairgenetischebenaderingenter
beschikking.Hetgaathierbij nietomeenkeuzetussen
beidebenaderingen maardeoptimalecombinatie.
Gebruik van genetische bronnen
Eenfokprogramma isgerichtopdeproductievaneen
nieuwegeneratiedierendiebeterpastonderdeverwachtemarkt-enproductieomstandigheden40. Degenetischeverbetering vaneenpopulatiewordt gerealiseerd
doordeselectievanouderdieren.Achtereenvolgenswil
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ik stil staan bij hetdoel (wat wordt verstaan onder "beter
past") endekeuze van het selectieprogramma.
Doel
Deprestatie van dieren iseen samenvatting vaneen
scalaaan kenmerken variërend van hetvermogen omte
overleven, teproduceren,weerstand tebieden aan infecties, voedsel optenemen en zich voort teplanten. Hetis
vanbelangom allerelevante kenmerken te identificeren
en voorelk kenmerk hetrelatieve economische belang
tebepalen. Hetbelang van een kenmerk hangt af vande
productieomstandigheden ophetbedrijf ende verwachte
marktomstandigheden. Het gaat hierbij nietomhet
maximaliseren vandenetto-opbrengst perdier maarom
verbetering van efficiëntie van het productiesysteem.
Efficiëntie van het systeem kan afhankelijk van deproductieomstandigheden worden vertaald indetotale kostprijs pereenheid product of denetto-opbrengst pereenheid input20 .Deinvloed van productieomstandigheden
en deinvloed vandeplaats vaneen lijn ineenproductieketen isde afgelopen jaren onderwerp van onderzoek
geweest.Een element wat mijns inziens onvoldoende
aandacht heeft gekregen isdeperiodewaarover efficiëntiewordt gemeten. Het isbelangrijk dat gekeken wordt
naardeprestatie vandieren gedurende het gehele leven
en niet slechts naar een deel daarvan. Bij melkkoeien
wordt ergveel waardegehecht aandeproductie gedurendedeeerste 305dagen naafkalven. In landen zoals
Nieuw Zeeland meteen sterk seizoensgebonden aanbod
van voerligt het voordehand omkoeien omde365
dagen te laten kalven. Onder Nederlandse omstandigheden isdit veel minder voorde handliggend en moet mijn
inziens hoognodig worden nagegaan of het niet gewenst
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isomeen tussenkalftijd van 18maanden tot regelin
plaats van uitzondering temaken.Een dergelijke koerswijziging dient samen te hangen met meer aandacht
voor het verloopvan productie endelengte vande
lactatie.Ditpast echter niet indehuidige traditievan
vergelijken van koeien enbedrijven waarin de305dagen productie een prominente plaats inneemt.
Fokprogramma
Bijdekeuzevanouderdieren kangeen gebruik gemaakt
worden van dewerkelijke genetische aanleg endaarom
moet volstaan worden met hetgebruik vaneen schatting
daarvan, fokwaarde genoemde.De nauwkeurigheid
waarmeedefokwaarde geschat kan worden isvan
invloed opdehoogte van degenetische vooruitgang
binnen een populatie.Dehoogtehangt verder af vande
intensiteit van selectie (hoeveel ouderdieren zijn er
nodig),degenetische spreiding in efficiëntie enhet
generatieinterval (deleeftijd van deouderdieren)16'32.
Voordefokwaardeschatting wordt opdit moment bij de
meeste landbouwhuisdieren gebruik gemaakt vanhet
zogeheten diermodel. In het diermodel worden prestaties
aanalledieren ineenpopulatie ende afstammingsgegevensopeen optimale manier gecombineerd toteen
schatting vandegenetische aanleg vandieren. Deze
methode isin 1949beschreven door Henderson23.
Ontwikkelingen in statistische methoden en computers
hebben toepassing opgrote schaal mogelijk gemaakt.
Terillustratie, in Nederland wordt demethode van fokwaardeschatting toegepast opeen populatie met 8,2 miljoen koeien verdeeld over 2,1 miljoen bedrijfs-jaar-seizoen klassen. Selectie opbasis van derangschikking van
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