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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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en dan verder zelf een kern grootouderdieren in stand houden met ki. De moederdieren worden ook via ki gefokt. Het bedrijf is daarmee geheel gesloten en er
hoeft uitsluitend sperma te worden aangevoerd.
Ook kiest een aantal grote bedrijven voor de eerder beschreven rotatiekruising
voor de instandhouding van de zeugenstapel. Uitsluitend met toelevering van
sperma kan dan het bedrijf gesloten worden gehouden. Nadeel van deze systemen
is wel, dat er meer dan één type zeug wordt gehouden. Bovendien komt er
steeds een beperkt aantal bijproducten van de zeugenlijnen tussen de biggen
voor. Voorwaarde is dat de fokkerij, de huisvesting en de voeding van het jonge
fokmateriaal serieus wordt genomen en geen ondergeschikt onderdeel van het
bedrijf is.

26 | Kleur en kleurvererving
Zwarte en bonte varkens waren in Nederland nooit gewild. Experimenten met
Engelse Berkshire-varkens en Amerikaanse Poland-China-varkens hebben in de
negentiende eeuw niets opgeleverd. Ingevoerd spek afkomstig van overwegend
zwarte Poland-China-varkens uit Noord-Amerika was van slechte kwaliteit.
Producten van Berkshire-varkens waren kwalitatief wel beter, maar waren moeilijk
te onderscheiden van de Amerikaanse en werden daarom ook geweerd.
Een nadeel van gekleurde varkens is dat bij het slachten het ontharen van de
zwarte borstels problemen oplevert. Het zwoerd van gekleurde varkens blijft na
het slachten gewoonlijk wel blank, maar de zwarte stoppels in het zwoerd blijven
vooral bij sterke beharing zichtbaar.
Bij het zwartbonte Piétrain-varken, dat in het begin van de jaren zestig uit België
in ons land werd ingevoerd, gaf het verwijderen van het haar geen problemen.
Piétrain-varkens hebben zacht haar. Huid en haar zijn niet zwaar gepigmenteerd.
Kruising van Piétrain-varkens met witte rassen, zoals Landvarkens en Groot Yorkshires, geven dan ook geheel witte nakomelingen.
De later ingevoerde Noord-Amerikaanse rassen Duroc en Hampshire daarentegen
hebben stug, grof haar, dat zich bij het slachten moeilijk laat verwijderen. Dit is
een nadeel van deze overigens voor kruisingsprogramma’s interessante rassen.
De kruisingsproducten met Landvarkens en Groot Yorkshires zijn gewoonlijk wel
overwegend wit behaard, maar er komen nogal wat dieren voor met donkere
huidvlekken. De kruisingsproducten geven weinig of geen moeilijkheden bij het
verwijderen van het haar.
Belangrijk is wel dat de witte rassen fokzuiver wit zijn. Is dat niet het geval, dan
kunnen bij de kruisingen wel vlekken of bont gekleurde dieren voorkomen. Bij
de Scandinavische Landrassen kwamen af en toe dieren voor met zwarte vlekken.
Zowel bij het Noors als bij het Fins Landvarken kwamen dieren voor, die dus niet
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