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gebouwen cofok oosterhout
16.1.6 | Coöperatieve fokkerijprogramma’s
De coöperatieve fokkerij sloeg een andere richting in. Cofok zette als moederlijn
het Noors Landvarken in, dat in combinatie met de Cofok-NL de Cofok-vleesvarkenmoederdieren leverde. Als vleesvarkenvaderdier werd de Cofok-York beer ingezet.
Het coöperatief fokbedrijf Herpen richtte zich op de fokkerij van Groot Yorkshirevleesvarkenvaderdieren en later ook Duroc voor productie van gekruiste vleesvarkenvaderdieren.

17 | Merkentoets
In de jaren 1979-1980 werd een vergelijkende merkentoets gehouden met als doel:
- de uitvoerbaarheid van een toets te onderzoeken;
- vergelijkbare gegevens te verzamelen van de varkens van de deelnemende
organisaties.
Met deze toets werd een zestal producten van fokkerijgroeperingen onder
uniforme omstandigheden vergeleken. Opmerkelijke resultaten waren:
- De Dalland-varkens scoorden voor zowel de reproductie- als de productieeigenschappen goed.
- De Euribrid-varkens gaven in alle opzichten gemiddelde resultaten te zien met
vrij veel afwijkende vleeskwaliteit.
- De Cofok-varkens hadden een gemiddelde vruchtbaarheid, vrij zware biggen,
een hoge voeropname, een snelle groei, gemiddelde slachtkwaliteit en een
goede vleeskwaliteit.
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- De Fomeva-varkens hadden gemiddelde tot matige reproductie-eigenschappen.
Een hoog percentage zeugen kwam na de eerste worp spontaan in bronst. De
mest- en slachteigenschappen waren van gemiddeld niveau.
- De CBV-varkens, de stamboekvarkens, hadden matige reproductie-eigenschappen
met een trage groei en lage voeropname bij de mestvarkens. De slachtkwaliteit
was van gemiddeld tot goed niveau.
- Een inzending van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek vertoonde een
gemiddelde tot goede vruchtbaarheid, een trage groei van de mestvarkens met
een gemiddelde tot ongunstige voederconversie en een goede slacht- en vleeskwaliteit.
Latere pogingen tot de opzet van een voortgezette merkentoets mislukten, doordat
sommige fokkerijgroeperingen geen heil zagen in een nieuwe toets. Ook een
zogeheten elektronische merkentoets, gebaseerd op de inventarisatie van
bedrijfsresultaten, kwam er niet. De informatie die deze merkentoets verschafte,
was voor de deelnemende fokkerijgroeperingen wellicht ook belangrijker dan
voor de varkenshouders.
De Stichting voor het Fokkerijwezen werd in 1995 weer opgeheven. Aan bevoogding
door de overheid bleek geen behoefte meer. Om te overleven moesten de fokkerijgroeperingen een goed product met een goede service leveren.

18 | Uitbetaling naar kwaliteit na 1945
Een belangrijke stimulans voor de verbetering van de kwaliteit van de vleesvarkens
is de uitbetaling naar kwaliteit. Aanvankelijk waren de prijsverschillen in uitbetaling
naar kwaliteit betrekkelijk gering.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de kwaliteitsuitbetaling weer ter hand genomen.
In 1952 startte men met de classificatie van de vleesvarkens op basis van spekdikte
en type. De spekdikte werd op vastgestelde plaatsen gemeten en in de klassen
I, II en III ingedeeld. Voor afwijkende spekdikte en type was er klasse IV. Het type
werd subjectief beoordeeld en ingedeeld in de klassen A, B en C.
Uit de combinatie van de spekdikteklasse en het type kwam men tot de volgende
handelsklassen: IA; IB - IIA; IC - IIB - IIIA; IIC - IIIB - IIIC - IV. Enkele voorbeelden:
IA voor slachtvarkens met dun spek en een goed slachttype; IIB voor slachtvarkens
met te dik spek voor klasse I; het slachttype vertoont een tekortkoming, meestal
een te schrale ham; IIIC voor slachtvarkens met zeer dik rugspek; het slachttype
vertoont twee tekortkomingen, schrale ham en zware schouder.
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