van everzwijn tot vleesvarken

23 | Alternatieve berenlijnen
De stamboekorganisatie bleef op zoek naar nieuwe typen vleesvarkenvaderdieren.
Zo werden in 1987 binnen de GYs de EMP (Eminente Mestbiggen Producenten)
gepromoot. Dit waren GYs-beren die speciaal op hun geschiktheid voor de
productie van mestbiggen waren geselecteerd.
In 1996 vond zowel bij GYs-beren als bij Krusta-beren nog een tijdelijke opdeling
plaats in groeilijn- en vleeslijn-beren.
Op initiatief van het Varkensstamboek en Select Porc – de bemiddelingsorganisatie
van Nutreco – werd de Luxsta-beer beproefd, een gekruiste Piétrain x Groot Yorkshire, die in de praktijk goede resultaten liet zien.

technische resultaten van stamboekvarkens in noord-nederland

tybor g-beer

luxta-beer

Uit deze gegevens blijkt, dat de nakomelingen van de Luxsta-beer met minder
groei dan bij de nakomelingen van de GYs-beren en de Krusta-beren, wel efficiënt
produceren. De nakomelingen van de Piétrain-beren scoren ook niet slecht,
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maar verliezen nog al op het percentage uitval. Het gebruik van de Luxsta- of de
Tybor-beer nam na 2001 echter af. Aanvankelijk leek de Tybor G zijn plaats in te
nemen, maar ook deze kruisingsbeer van Piétrain x Tempo lijkt niet echt door te
zetten. Het is ook interessant de ontwikkeling van het aantal vleesvarkenvaderdieren per soort te volgen op de ki-stations van de coöperatieve ki-verenigingen.

ontwikkeling aantal vleesvarkenvaderdieren
Het aantal Krusta-beren – later Torso-beren genoemd – daalde na het jaar 2000;
ze verdwenen in 2006. De gekruiste vleesvarkenvaderdieren Krusta of Torso en
de Tybor waren zeer gebruiksvriendelijk en ook goede bevruchters.
De oorspronkelijk van Dalland afkomstige Tempo-beren werden zeer populair,
vooral vanwege de prima groei en vitaliteit bij de nakomelingen.
Nederland heeft een groot biggenoverschot, dat voor een belangrijk deel zijn
weg vindt op de Duitse markt. Hierdoor nam de belangstelling voor Piétrainberen sterk toe. Ook worden de Piétrain-beren ingezet bij de varkenshouders,
die hun vleesvarkens afzetten op de Duitse markt.
Opmerkelijk is de afname van de vleesvarkenvaderdieren van Groot Yorkshireoorsprong, de Cofok en de TopYork. Deze beide Yorkshire-populaties zijn intussen
samengevoegd. De vleesvarkenvaderdieren kregen de merknaam Target-beren.
De D- of Talent-beren genieten een goede belangstelling door de gunstige
voederconversie en de zeer goede bevleesdheid en goede vitaliteit van de
nakomelingen.
Op kleine schaal wordt nog gebruik gemaakt van de Duroc S-beer. De Deense
Duroc-vleesvarkenvaderdieren winnen sterk aan populariteit. Deze beren vererven
kennelijk zeer dominant en uniform, en geven sterke vitale biggen met een zeer
aanvaardbare slachtkwaliteit en een relatief hoog percentage intramusculair vet.
Het aantal kruisingsberen is na enkele jaren met een grote populariteit geslonken
tot 23 Tybor-beren in 2007. Dit was te verwachten, omdat bij de nakomelingen
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van dit type beren een grotere heterogeniteit in de eindproducten voorkomt.
Heterosis vererft niet, daarom kan van een kruisingsbeer nooit méér verwacht
worden dan het gemiddelde van de twee uitgangspopulaties. Zo leerde de
ervaring, dat het ontwikkelen van een functioneel gebruiksvriendelijk, gekruist
vleesvarkenvaderdier vrij eenvoudig is. Het fokken van een gekruist vleesvarkenvaderdier met een dominante en uniforme vererving vraagt echter meer dan het
eenvoudig kruisen van twee foklijnen, zelfs al staan ze op goed niveau.

24 | Rol van de kunstmatige inseminatie
Ki is in de moderne fokkerijprogramma’s onmisbaar. Met de grootschalige toepassing van de gebruikskruisingen is het mogelijk geworden het sperma van de
vele soorten beren door middel van ki efficiënt te distribueren. Bij kruisingen
hoeft niet op inteeltbeheersing te worden gelet. Relatief zijn voor de gebruikskruisingen dan niet zoveel beren nodig en die kunnen vervolgens scherp worden
geselecteerd.
De fokwaarde van de vaders van de vleesvarkenmoederdieren kan door een
strenge selectie verhoogd worden en doorgegeven worden aan de vleesvarkenmoederdieren. De vleesvarkenvaderdieren kunnen door het massale gebruik van
ki door de biggenvermeerderaars veel strenger worden geselecteerd. De
kwaliteit van de eindproducten kan daarmee sterk positief beïnvloed worden.
Door het hoge percentage ki – op dit ogenblik 98% – neemt het aantal beren dat
voor natuurlijk dekking kan worden ingezet steeds verder af. Een gevaar dat de
fokkerij kan bedreigen is, dat de populatie van de berenlijnen om commerciële
redenen te veel wordt ingekrompen. Hierdoor wordt de omvang van de basispopulatie te gering, hetgeen de selectiemogelijkheden van de ki-beren beperkt.
Toepassing van ki binnen de basisfokkerij heeft als belangrijk neveneffect dat
er selectie op vruchtbaarheid bij de beren plaatsvindt. Het ligt voor de hand dat
er een positief verband bestaat tussen de vruchtbaarheid van de beren en de
zeugen.
Naast de foktechnische voordelen zijn de hygiënische aspecten bij grootschalige
toepassing van ki voor de steeds groter wordende bedrijven belangrijk. Beren
hoeven niet meer te worden aangevoerd. De huidige spermawinning en -distributie
waarborgt een optimale hygiëne en voorkomt insleep van ziekten.

25 | Foksystemen voor grote bedrijven
De combinatie van subfokkerij en biggenvermeerdering wordt op grotere
bedrijven toegepast, omdat regelmatige toelevering van fokmateriaal grotere
risico’s met zich mee brengt ten aanzien van insleep van ziekten. Hierbij kan
worden gekozen voor een eenmalige beperkte toelevering van grootouderdieren
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