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Voorwoord
Over de geschiedenis van de varkensfokkerij in Nederland is in verschillende
publicaties veel geschreven. Er is echter weinig geschiedenis samengevat en
gebundeld. Dit in tegenstelling tot de paarden- en de rundveefokkerij, waarover in
de loop der jaren een aantal zeer goed gedocumenteerde boeken is verschenen.
Behalve de uitgave ‘75 jaar Varkensfokkerij in Stamboekverband’ is er geen
historische beschrijving van de varkensfokkerij verschenen. ’75 jaar Varkensfokkerij in Stamboekverband’ werd geschreven door A. F. Paridaans en verscheen
in 1987. Het geeft een zeer goed, historisch overzicht van de stamboekfokkerij in
Zuid-Nederland.
Nu – in 2009 – is er weer een periode van ruim twintig jaar geschiedenis geworden.
Een periode waarin op het gebied van de varkensfokkerij en -houderij ontwikkelingen op gang kwamen, die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden.
De varkensfokkerij onderging vooral gedurende de laatste veertig jaar grote
veranderingen. In ‘De Geschiedenis van de Varkensfokkerij in Nederland’ wordt
een beeld gegeven van deze ontwikkelingen. Aan de ontwikkelingen van de
varkensfokkerij in Engeland, Duitsland en Denemarken is ook aandacht besteed.
Het gaat hierbij niet alleen om een boeiende geschiedenis. De huidige varkensfokkerij is namelijk ondenkbaar zonder de foklijnen, die uit het Groot Yorkshire of
wel het Engelse Large White, het Duitse Edelschwein en de diverse Landvarkentypen zijn ontwikkeld.
Getracht is een overzicht te geven van de vele vernieuwingen in de fokkerij,
mede omdat die uniek zijn in de fokkerij van het grootvee en onvergelijkbaar zijn
met de rundvee- of paardenfokkerij. De betekenis van stamvaders, eliteberen en
elitezeugen verbleekte. Er ontstond een geheel nieuwe structuur en organisatie
van de fokkerij, die ingericht werd op de toepassing van gebruikskruisingen met
een gelaagde opbouw van de fokkerij met scheiding van taken. De ontwikkeling
van gesloten fokkerijen uit de oorspronkelijke rassen en nieuw ontwikkelde
synthetische foklijnen namen die plaats in.
Met dit boek is geprobeerd een goed leesbaar en historisch overzicht te geven
van de varkensfokkerij met interessante foto’s, illustraties en tabellen.
’De Geschiedenis van de Varkensfokkerij in Nederland’ zal echter niet in alle
opzichten volledig zijn. Er moest een keuze gemaakt worden uit de grote hoeveelheid beschikbaar materiaal. Aan aspecten die niet direct betrekking hebben
op de fokkerij is minder aandacht besteed. Zo is ook minder intensief ingegaan
op de kunstmatige inseminatie. Daarvoor verwijzen wij graag naar de recente
uitgave van Revolutie in het Dierenrijk.
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Onze bijzondere dank gaat uit naar degenen die ons regelmatig van waardevolle
informatie hebben voorzien. Verder zijn wij veel dank verschuldigd aan het
bestuur en de vrijwilligers van het Nationaal Veeteelt Museum in Beers voor
hun ondersteuning, in het bijzonder aan Hans Nachtweh voor zijn redactionele
begeleiding. Bovendien heeft het zeer uitgebreide documentatiecentrum van dit
museum ons veel waardevolle en unieke informatie verschaft.

De auteurs Henk Slaghuis en Rienk van der Berg
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1 | Vóór de 20ste eeuw
Varkensvlees heeft als dierlijke eiwitbron eeuwenlang deel uitgemaakt van het
menselijke menu. Op varkens werd gejaagd om het vlees, om de huid te benutten
en om wildschade te voorkomen. De domesticatie van het varken heeft later
plaatsgevonden dan die van de herkauwers en de paarden. Voor nomaden waren
varkens - in tegenstelling tot runderen, schapen, geiten en paarden - lastige dieren.
De domesticatie van de varkens heeft tegelijkertijd plaatsgevonden met het
ontstaan van de akkerbouw.
Ongeveer 6.000 jaar vóór Christus zouden in Iran en Irak de eerste varkens uit
zwijnen zijn gedomesticeerd. De Chinezen beweren beenderen te hebben gevonden,
die wijzen op een domesticatie 17.000 jaar geleden.
Op grond van recent onderzoek, waarbij is gekeken naar de genetische afstanden
in het dna en heterozygotie, is gebleken dat de Europese en de Chinese rassen uit
twee verschillende domesticatieprocessen afkomstig zijn. De eerste landbouwers
met tamme varkens vestigden zich omstreeks 5.000 jaar vóór Christus in ons land.
Ten tijde van de Romeinen werden in Gallië grote kudden Keltische varkens
gehouden. Geschiedschrijver Strabo (64 vóór -19 ná Christus) berichtte:
De reiziger komende uit het zuiden bekeek verbaasd de ontelbare kudden varkens,
die in Gallië door veld en bos zwierven en er op eikels en beukennootjes aasden. Het
land dankte deze buitengewone uitbreiding der varkensteelt, en ook de uitmuntende
hoedanigheid der vleeswaren, aan de uitgestrekte eiken - en beukenwouden.
Verduurzaamd varkensvlees, vooral gerookte hammen, was in die tijd al een
gewild exportproduct.
Bij de Kelten en de Germanen genoot het varken als voedingsbron groot aanzien.
Karel de Grote hield later op zijn kroongoederen al 540 oude en 320 jonge varkens.
Ieder jaar moest zijn rentmeester verslag uitbrengen over de vooruitzichten van
de varkenshouderij.

het europese wilde zwijn, de voorouder van de hedendaagse varkens
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Het Europese wilde zwijn, Sus scrofa ferus, is de stamvorm van de huidige varkens.
Het wilde zwijn komt in een groot aantal ondersoorten voor in Europa en Azië. Op
het ontstaan van de hedendaagse varkens hebben Zuid-Europese, Aziatische en
Zuid-Oost-Aziatische ondersoorten een aanzienlijke invloed gehad.
De domesticatie had tot gevolg dat het varken kleiner werd dan het wilde zwijn.
De hoogte daalde in de Nieuwe IJstijd van 90 à 100 cm naar 75 cm en in de Vroege
Middeleeuwen zelfs naar 65 cm. Ook de herseninhoud nam af en verminderde
in de loop der tijden zelfs met 25%. De schedel werd korter en de neuslijn werd
meer ingedeukt. Bij sommige typen ontstonden hangoren. De tanden werden
korter en er kwam een krul in de staart.

veranderingen in het exterieur in de loop der eeuwen
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De afname van de hoogtemaat en het gewicht kan veroorzaakt zijn, doordat
kleinere dieren gemakkelijker te temmen waren en daarom langer benut werden
voor de fokkerij. De grotere en zwaardere dieren waren ook aantrekkelijker om
te slachten.
De varkens werden gehouden voor het vlees en gevoerd met afval, oogstresten en
overschotten van landbouwproducten. Door ervaring en groeiende deskundigheid
op het gebied van de selectie en voeding werden de varkens geleidelijk weer groter.
In Noord- en Midden-Europa vormden zich in de loop der eeuwen twee typen
huisvarkens:
Het Groot Grootorig Landvarken, ook wel het Keltisch-Germaans varken
genoemd. Dit type varken kwam voor in Noord-Frankrijk, Engeland, België,
Nederland, Noordwest-Duitsland en Scandinavië. Het kenmerkte zich door een
goede ontwikkeling, laatrijpheid, een lange, spitse kop met grote tot over de snuit
hangende oren, een opgebogen rug, vlakke ribben en fijn beenwerk.
Het Kleinorig Stagoorvarken, meer verbreid in Oost- en Midden-Europa en als
Keltisch-Iberisch varken in Frankrijk en Spanje. Van daaruit vermoedelijk ook
verspreid naar Nederland en Duitsland. De kenmerken van het Kleinorig Stagoorvarken waren een korte gedrongen bouw, vlakke ribben, fijn beenwerk en een
lange spitse kop met opstaande oren.

kleinorig stagoorvarken en groot grootorig keltisch-germaans varken
Het Stagoorvarken wordt in een oude anonieme publicatie als volgt getypeerd:
De varkens van deze soort hebben eenen kop zweemende naar dien van het wilde
zwijn, en genoegzaam regt opstaande oren; hun rug is scherp en het lijf uitgerekt; aan
sommige plaatsen is dit ras bekend onder de naam ‘schrammen’ of Hannoversche
varkens of ‘scherpruggen’, aan andere onder dien van Stagoren of Steiloren.
Op de schilderijen en tekeningen van Paulus Potter (1625-1654) zijn zowel het
Groot Grootorig Landvarken als het Kleinorig Stagoorvarken afgebeeld. Hieruit
blijkt dat beide typen in de 17e eeuw in Nederland voorkwamen.
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loboor- en stagoorvarken, schilderij paulus potter
Het Kleinorig Stagoorvarken was betrekkelijk klein en kon niet zwaar gemest
worden, maar leverde vlees en spek dat bekend stond om de goede smaak.
De Stagoorvarkens werden in het midden en de tweede helft van de 19e eeuw
geheel verdrongen door het Groot Grootorig Landvarken, ook wel Inlands varken
genoemd en allerlei kruisingen.
Het type en het eigenschappenpatroon van het Stagoorvarken bleven het best
bewaard in het Beiers Halfrode varken en het Hannovers-Brunswijks Weideschwein,
die in de loop van de 20e eeuw uitgestorven zijn.

hannovers-brunswijks weideschwein en beiers halfrode varken

1.1 | Loboorvarken of Groot Grootorig Landvarken
Het Loboorvarken of Groot Grootorig Landvarken was in Nederland bekend
onder verschillende namen, zoals Fries varken, Drents varken, Almeloos varken,
Gelders of Zuid-Hollands varken. Deze regionale typen gingen echter op in
allerlei onoordeelkundige en wilde kruisingen. Het Inlands of Fries varken, het
Limburgs varken en het Zeeuws-Vlaams varken kregen tijdelijk wel enige
betekenis.
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1.1.1 | Het Inlands of Fries varken was laatrijp en kon een volwassen gewicht
bereiken van wel 400 tot 500 kg. Het was een hoogbenig varken met platte ribben
en een wat opgebogen rug met een hellend kruis. De kop was lang en smal met
lange, brede naar voren hangende oren. De beharing was fors met een kam van
lange borstels op de rug. De zeugen waren zeer vruchtbaar en konden wel acht tot
tien paar tepels hebben. Grootte, lengte, vruchtbaarheid en moedereigenschappen
en het weerstandvermogen van het Inlands varken waren kenmerken die zeer
gewaardeerd werden.

inlandse varkens, zeug akke en beer binnert
Ondanks de positieve eigenschappen stierf het Inlands varken na de Eerste
Wereldoorlog uit. Men wilde een varken dat vroeger rijp was, sneller groeide,
minder slachtverlies opleverde, meer vlees in verhouding tot spek had en dat
geschikt was voor export. De enkelvoudige kruising van Inlandse zeugen met de
toenmalige vroegrijpe en fijne Yorkshire voldeed hieraan en leverde een goed
slachtproduct.
Men was echter nog niet toe aan de toepassing van een systematische gebruikskruising. De voordelen van gebruikskruisingen waren destijds in de varkenshouderij
nog niet bekend. De structuur van de zeugenhouderij was kleinschalig en daarin
was systematische toepassing van gebruikskruisingen minder goed toe te passen.
1.1.2 | Het Limburgs varken vertoonde overeenkomst met het Inlands varken.
De vruchtbaarheid en de moedereigenschappen waren zeer goed. Over de jaren
1916 tot en met 1920 zelfs nog beter dan die van het Groot Yorkshire en het Veredeld Duits Landvarken. Men fokte echter op een fijnbeniger, vroegrijper varken
met een beste kwaliteit vlees. Deze eigenschappen leidden echter tot een hogere
kostprijs van de slachtvarkens, zodat ook de fokkerij van het Limburgs varken na
de Eerste Wereldoorlog werd opgegeven.

15

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 15

17-5-2010 11:26:10

van everzwijn tot vleesvarken

limburgs varken
1.1.3 | Het Zeeuws-Vlaams varken hield nog stand tot 1952. Het type van dit
varken kwam veel overeen met dat van het Inlands varken. Het was ook een
groot, lang, wat onregelmatig gebouwd varken, dat in Zeeland een goede naam
had door de geschiktheid voor huisslachting.

zeeuws-vlaams varken
Het is jammer dat deze regionale typen verdwenen zijn. Met moderne selectiemethoden als prestatietoets, indexselectie, fokwaardeschattingen, en de nieuwe
inzichten en ervaringen met het handhaven van kleine populaties, hadden deze
varianten van het Inlands varken tot interessante foklijnen voor moderne fokkerijprogramma’s omgebouwd kunnen worden.
Het type en het eigenschappenpatroon van het Groot Grootorige of KeltischGermaanse varken is het best bewaard gebleven in het Normandisch varken, het
Porc Blanc de l’Ouest.
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normandisch varken of porc blanc de l’ouest

2 | Ontwikkelingen in Engeland
In Engeland werden vroegrijpe rassen ontwikkeld door kruisingen van de
oorspronkelijke Landvarkens met varkens van Napolitaanse, Spaans-Portugese en
Oost-Aziatische oorsprong.
Tussen 1770 en 1780 voerde men in Engeland Chinese varkens in die werden
gekruist met een aantal lokale rassen. Deze varkens schijnen, afgezien van enkele
bonte of zwarte, wit te zijn geweest. De Zuidoost-Aziatische, ook wel Siamese
varkens genoemd, waren zwart, licht behaard en hadden een bronskleurige huid.
Ter verbetering van de bestaande rassen werden in 1830 Napolitaanse varkens
ingevoerd. Deze varkens hadden betere ruggen en hammen. De kleur was zwart
met een zachte beharing en een fijne huid.

zuidoost-aziatische varkens

napolitaanse varkens

2.1 | Berkshire-varken
Met invloeden van Zuidoost-Aziatische en Napolitaanse varkens werd in combinatie
met oude Engelse Landvarkens het Berkshire-varken ontwikkeld. De typische
raseigenschappen, zoals de zwarte kleur met de witte aftekeningen, zijn ontstaan
aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw. Op het Berkshire-
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varken, zoals het er nu uitziet, heeft ene Lord Barrington een beslissende invloed
gehad. Ook de Engelse koninklijke familie heeft op Windsor Castle lang Berkshirevarkens gefokt.

berkshire-varken
In de 19e eeuw werd het Berkshire-varken ook uitgebreid beproefd in Nederland.
De zwarte kleur vormde echter een belemmering. Die kleur werd namelijk
geassocieerd met het kwalitatief slechte spek met zwart zwoerd van Poland
China-varkens uit Amerika.
Het Berkshire-varken kreeg wel vrij grote invloed op het ontstaan van andere,
vooral bonte rassen in zowel West- als Oost-Europa. Op het ogenblik zijn rassen met
Berkshire-invloeden uiteraard het Piétrain-varken, het Bonte Bentheimer-varken,
het Poolse Pulawy-varken, een aantal bonte Russische rassen en het Canadese
Lacombe-varken.

2.2 | Yorkshire-varken
Uit de hiervoor vermelde kruisingen ontstonden voorts een drietal witte Yorkshiretypen, het Small White, het Large White en het Middle White. Op de veredeling van
de oorspronkelijke Yorkshire- en Cumberland-varkens zijn de Leicester-varkens
van invloed geweest. Deze Leicester-varkens worden geassocieerd met de bekende
fokkerijpionier Robert Bakewell (1725-1795). Ook de bekende fokker van het
Shorthorn-vee Robert Colling heeft rond 1820 kennelijk een bijdrage geleverd aan
de fokkerij van het Leicester-varken. Zo zou het Small White gefokt zijn uit kruisingen
van deze vroegrijpe en vette Leicester-varkens met varkens van het CumberlandYorkshire-type. Varkens die enige gelijkenis vertonen met de originele Chinese
en Oost-Aziatische worden gezien als de voorgangers van het Small White.
Het Small White verdween in de 19e eeuw door een te grote aanleg voor vet en
spek, en een te grote mate van vroegrijpheid.
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small white
De Engelse wever Josef Tuley van Axley had de beste dieren van het Cumberland–
Yorkshire-type, dat aanvankelijk nog meer op het Cumberland en het Middle
White leek dan op het huidige Large White. Josef Tuley was de fokker en pionier
van het Large White.
Het onderscheid tussen de drie Yorkshire-typen in Engeland was in de jaren zestig
van de 19e eeuw niet altijd zo scherp, getuige mededelingen van ene Eady:
Een beer, bekend onder de naam Arch Trespasser, geboren rond 1860 en gefokt
door Mr. Wainman, won drie jaar achtereen op de Royal Show, als jaarling de rubriek
van de Small Whites, als tweejarige won hij als een Middle White en als volwassen
beer was hij winnaar bij de Large Whites.
Het Large White, ook wel Yorkshire of Groot Yorkshire genoemd, verwierf zich een
wereldnaam en werd het meest verbreide varkensras ter wereld.

large white

middle white

Het Middle White-varken wordt nog gefokt in Engeland, maar is zeer zeldzaam.
Het is een vroegrijp varken met een kenmerkend en opvallend kort, ingedeukt
neusbeen. In Engeland waren er in 2007 nog 118 fokkers met 398 Middle Whitezeugen en 93 Middle White-beren.
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3 | Ontwikkelingen in Duitsland
Een variant van het Europese Groot Grootorige Landvarken was het Noord-Westduitse Marschschwein. Een goed ontwikkeld, sterk gebouwd varken met grote
sterk hangende oren. Het Marschschwein was overwegend wit, maar kon ook bont
of zwart zijn.

marschschwein

3.1 | Edelschwein
De Duitse fokkers ontwikkelden uit een verdringingskruising van het aanvankelijk
wat fijn gebouwde vroegrijpe Engelse Yorkshire met het Marschschwein, het
Duitse Edelschwein. Een robuuster Yorkshire-type met een zwaarder geraamte
dan de Engelse Large White. Een bekende fokker was Mayer uit Friedrichswert in
Thüringen, die ook de naam Edelschwein introduceerde.
In de fokkerij werd de voorkeur gegeven aan goed ontwikkelde, krachtig gebouwde
varkens, boven fijn gebouwde, vroegrijpe typen met te korte koppen en te weinig
beharing. Het Edelschwein werd gefokt op de grotere bedrijven in Sachsen-Anhalt,
Pommeren en Thüringen en in kleinere eenheden in Ammerland (Oldenburg).

edelschwein

3.2 | Veredeld Duits Landvarken
In 1846 werd in het Oostduitse Meißen al een aanvang gemaakt met de fokkerij
van een veredeld Landvarken, het Meißner Schwein. Dit type werd gefokt met
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behulp van Yorkshire-, Cumberland- of Suffolk-varkens met oorspronkelijke
Marschweine als uitgangsmateriaal. Het was een licht behaard varken met een
fijn geraamte en een relatief lange kop.
In 1884 zette de bekende Duitse fokkerijpionier Hermann von Nathusius de eerste
stamboekregistratie op. In 1888 werd de eerste varkensfokkerijorganisatie in
Duitsland opgericht, de ‘Zuchtgenossenschaft des Meißner Schweines’. Een jaar
later werd een verplichte keuring ingesteld voor opname in het stamboek. Om
een betrouwbare en uniforme selectie te kunnen toepassen werden de beren
toen al centraal opgefokt.

meißner schwein

veredeld duits landvarken

Rond 1900 ontstonden soortgelijke ontwikkelingen in andere gebieden van
Duitsland. Op verschillende plaatsen werden oorspronkelijke Marschschweine
veredeld met Engelse rassen. Aanvankelijk kwamen nog verschillende regionale
typen voor, zoals het Mindener, Ravensburger, Hoyaer en het Westfaalse type.
Friedrich Hoesch, een bekende varkensfokker en auteur, streefde destijds naar
het handhaven van constitutie, robuustheid en aanpassingsvermogen. Hij veroordeelde de toenemende invloed van de te vroegrijpe Engelse varkens. Zo werd
het Veredeld Duits Landvarken gefokt uit een veredelingskruising van Yorkshires
op het oorspronkelijke Marschschwein.
Na 1904 werd een meer uniform fokbeleid doorgevoerd, waardoor de verschillen
in de Landvarken-typen werden geëgaliseerd. Het Meißner Schwein verloor
invloed door de te grote mate van verfijning.
In 1904 werden de twee witte rassen, het Edelschwein en het Veredeld Duits
Landvarken, officieel als ras erkend. De fokkerij was sterk gericht op het behoud
van de eigenschappen van het Landvarken-type, zoals vruchtbaarheid, hardheid,
een rustig karakter en soberheid, en op het verbeteren van de mest- en slachteigenschappen.
Het Veredeld Duits Landvarken was sterk gebouwd met een brede diepe voorhand,
een matig lange, gespierde rug, sterke lendenen en een lang, matig uitgebroken
wat hellend kruis. De hammen waren in de regel wel voldoende lang, maar wat
plat en aan de binnenzijde matig gevuld.
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4 | Begin georganiseerde varkensfokkerij
in Nederland
In de jaren negentig van de 19e eeuw en in de eerste decennia van de 20e eeuw
onderging de Nederlandse varkenshouderij een gestage en aanzienlijke uitbreiding.
Vanaf het jaar 1899 verleende de regering subsidie aan enkele provinciale
landbouwverenigingen. In 1903 werd voor het eerst een afzonderlijke post voor
de bevordering van de varkensfokkerij opgenomen in de staatsbegroting. Ook
gaven enkele provinciale besturen subsidies ter bevordering van de varkensfokkerij. Een grote invloed hebben de provinciale commissies ter bevordering
van de varkensfokkerij gehad, mede omdat ze belast waren met het beheer van de
gelden. In 1908 werden Rijksveeteeltconsulenten aangesteld, die tot taak kregen
de teelt van landbouwhuisdieren te bevorderen.

4.1 | Fokstations
De landbouworganisaties hebben in het begin van de 20e eeuw de eerste aanzet
gegeven tot verbetering van de varkensstapel door het stichten van fokstations.
Deze fokstations hadden tot taak de zuivere teelt van de in ons land voorkomende
varkensrassen ter hand te nemen en stonden onder toezicht van de hiervoor
genoemde provinciale commissies voor de varkensfokkerij.
Door het verspreiden van mannelijk en vrouwelijk fokmateriaal van de fokstations
werd vorm gegeven aan kwaliteitsverbetering. Bekende fokstations waren onder
meer boerderij Twickel in Ambt-Delden en G. Osterhaus in Neede. Deze fokstations
werden bevolkt met geïmporteerd uitgangsmateriaal van het Veredeld Duits
Landvarken. Dit ras sloeg aan en kreeg een grote betekenis in de oostelijke en
zuidelijke provincies.

zeugen van het fokstation van de gelders-overijsselse maatschappij van
landbouw in neede
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Zelfs voor de Inlandse varkens werden fokstations gesticht, Dreesman in Assen
voor het Inlands varken en Widdershoven in Nieuwstadt voor het Limburgs varken.
Het stichten van deze fokstations heeft echter het verdwijnen van de Inlandse
varkens niet kunnen voorkomen.
Bekende fokstations voor het Groot Yorkshire waren H.A. Pauwen in West–Pannerden,
Brink in Nijbroek en de Maatschappij Wilhelminapolder bij Goes.
Het Nederlandse Groot Yorkshire werd gefokt uit importen van onder meer Large
White-varkens uit Engeland en Edelschweine uit Duitsland. Het Duitse Edelschwein
was grover en zwaarder van geraamte dan het Engelse Large White.
In Zuid-Holland werden nog al wat beren van Engelse oorsprong ingezet van het
fokstation Maatschappij Wilhelminapolder uit Zeeland. Uit Noord-Holland en
Gelderland kwamen beren van Deense en Zweedse afstamming. Deze Scandinavische
Yorkshire-typen waren echter gefokt en geselecteerd op de fokrichting van het
bacontype. De slagers in het westen van het land wilden echter een zwaarder
varken. Daardoor kregen ze invloed op de fokkerij van het Groot Yorkshire.
Het Duitse Edelschwein paste beter in dat fokdoel. Daarom werden meer beren
beproefd uit het Oostduitse Silezië en Ammerland in Oldenburg. Zo ontstond het
Nederlandse Groot Yorkshire. Een sterk, zeer goed ontwikkeld varken met een
relatief zwaar geraamte en een zeer goede groei, dat op een hoog gewicht kon
worden afgemest en geschikt was als slagersvarken voor de winkelverkoop en
vleeswarenindustrie.

4.2 | Oprichting stamboeken
Intussen werden de eerste varkensfokverenigingen en -stamboeken opgericht.
De provincie Utrecht beet in 1906 de spits af met de oprichting van het Stichts
Varkensstamboek. Noord-Holland volgde in 1907 met de Noord-Hollandse
Varkensfokvereniging. Op 29 oktober 1910 werd in Café Prins in Groningen het
Inlands Varkensstamboek voor de drie noordelijke provincies opgericht. In 1912
volgde het Limburgs Varkensstamboek en in 1913 het Stamboek voor het
Verbeterde Landvarken in Twente. Dit stamboek werd opgericht door Corn. de
Boer van boerderij Twickel in Ambt-Delden en door J.R. Dull uit Almelo, die in
Ambt-Delden boerderij Grasbroek beheerde. Daarna volgden de overige
provincies met de oprichting van varkensstamboeken.
Zeer interessant is de manier waarop de heer J. R. Dull zijn bedrijf onder de
aandacht brengt in een brochure, die werd samengesteld en uitgegeven ter
gelegenheid van de Nationale Landbouwtentoonstelling in Den Haag in 1913:
Door een weinig propaganda te maken voor mijne fokkerij hoop ik dat U mijn adres
beter zal bijblijven, hetgeen U ten goede kan komen. Voor hen, die nog niet bij mij
zijn geweest aan mijne boerderij “het Grasbroek”, gelegen in de landelijke gemeente
Ambt-Delden, waar tevens het eerste fokstation der Overijsselsche Landbouw Maatschappij gevestigd is, bericht ik, dat wanneer zij zich voorstellen daar eene groote
naar de eischen des tijds ingerichte modelboerderij te zullen aantreffen met eene dito
varkensfokkerij annex, dat dezulken bedrogen uitkomen.
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Op mijne geheele boerderij toch is voor geen f 10.00 luxe aangebracht en niet-tegenstaande dat, zullen U bij een eventueel bezoek aanstonds netheid en zindelijkheid,
naast practischen zin opvallen.

j.r. dull
Verder bericht hij over zijn aankopen in Duitsland:
In juni 1904 werden uit Tulau, Fahrenhorst, bij Brome door de Commissie bestaande
uit de heren Kroon, Rijksveearts te Deventer en J. Huisman te Staphorst 4 beertjes en 6
zeugjes aangekocht en aan mijne zorgen ter uitfokking toevertrouwd. Van deze
10 stuks werden de allerbeste beer en de 4 beste zeugen aangehouden, zoals werd
besloten op een te mijnen huize gehouden vergadering, waarop toen tevens het
reglement voor het fokstation werd vastgesteld.
In oktober 1905 ontving ik van de Commissie tot Verbetering van het Varkensras in
Overijssel de aangename opdracht mij voor hare fokkerij van versch bloed te voorzien.
Te Neukirchen in de Altmark slaagde ik prachtig.
In 1906 kocht ik na een bezoek aan de tentoonstelling Berlin-Schöneberg weder een
jongen fokbeer. In 1908 2 dragende zeugen uit de buurt van Eissen, door bemiddeling
van den Zuchtinspector, den heer H. du Buison te Hannover en door de vriendelijke
bemiddeling van den heer P. Osterhaus te Neede kocht ik een jongen fokbeer van
den heer Hoopmann, station Bassum( Kreis Sulingen). In Hamburg 2-7 juni 1910 ben
ik weder met verschillende fokkers in onderhandeling geweest en werd ik dat jaar
eigenaar van een fokbeer en 6 zeugen.
In 1911 mochten geen varkens in Nederland ingevoerd worden, doch met behulp van
een mannetje, dat in het donker aan de grenzen den weg weet kon zoiets nog gaan.
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Vermeldenswaard zijn ook de redenen, die de heer Dull aan een vriend en
varkensfokker noemde, om zich uitsluitend tot Landvarkens te bepalen:
de practijk heeft mij geleerd, dat de Landvarkens zich het beste aan den Nederlandschen
bodem aanpassen;
Engeland heeft voor zijn export deze varkens zo gaarne om het meerdere vleesch en
minder spek;
ook Frankrijk koopt ze gaarne als zouters, momenteel is de prijs hier 28½ tot 29 cent
per half kilo ruw gewicht;
dat de landvarkens zijn z.g. alleseters, alle afval van de boerderij is van hunne gading,
ze zijn daarenboven vruchtbaar, zachtaardig en zogrijk, zij komen daarom, voor den
kleinen boer, voor wien de varkensfokkerij hoofdbron van bestaan is zeer juist van pas.
Het is wel opmerkelijk, dat stamboeken en fokverenigingen het eerst opgericht
werden in Utrecht, Noord-Holland en Noord-Nederland, en niet in de oostelijke
en zuidelijke zandprovincies, waar de varkenshouderij zich in de volgende
decennia sterk zou ontwikkelen. Mogelijk vormden de eerste initiatieven tot de
oprichting van de georganiseerde rundveefokkerij in de noordelijke en westelijke
gebieden in de tachtiger jaren van de 19e eeuw ook aanleiding de varkensfokkerij
ter hand te nemen. In het oosten en zuiden van het land was men rond de voorlaatste eeuwisseling kennelijk nog niet toe aan de georganiseerde aanpak van de
varkensfokkerij.
Met de opkomst van de provinciale varkensstamboeken verloren de fokstations
hun betekenis. Door de fokstations toch te handhaven zou men gekozen hebben
voor de Deense opzet van de fokkerij met de erkende fokbedrijven. Die bleken
op langere termijn wel grote organisatorische en structurele voordelen te hebben.
Door controles op de bedrijfsvoering, het fokmateriaal en de prestaties daarvan
kon de fokkerij beter en sneller worden gestuurd. De varkensstamboeken echter
stonden open voor iedere varkenshouder die de fokkerij ter hand wilde nemen.
De stamboeken begonnen met het kenmerken van de dieren door het aanbrengen
van tatoeëernummers in het oor. Per dier werden vervolgens de geboortedatum,
de vader en de moeder geregistreerd, en uiteraard werden de vruchtbaarheid
en het aantal geboren en grootgebrachte biggen per zeug vastgelegd. Het aantal
biggen dan wel vleesvarkens dat per zeug verkocht kan worden, is bepalend
voor de opbrengst uit deze bedrijfstak.
Varkens worden sinds jaar en dag gehouden voor de productie van vlees. Er
bestonden echter nog geen methoden voor het meten van de slachteigenschappen
bij levende varkens. Voor de fokkerij op vleesproductie was exterieurbeoordeling
het meest aangewezen middel. Hiervoor werd een puntenschaal ontworpen.
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Een voorbeeld van een destijds toegepaste puntenschaal in gebruik bij het
Varkensstamboek Overijssel in 1934 is hierna weergegeven:

puntenschaal exterieurbeoordeling
Dit puntensysteem werd aanvankelijk ook gebruikt bij het Nederlands Rundveestamboek. Zowel bij de beoordeling van runderen als van varkens werd later van
de puntenschaal afgestapt en werd uitsluitend met het lettersysteem gewerkt.
In 1922 verenigden de provinciale varkensstamboeken zich in het Centraal Bureau
voor de Varkensfokkerij. Het Centraal Bureau kreeg een coördinerende taak door
het houden van toezicht op en het stimuleren van een uniform fokbeleid.
Plaatselijk werden varkensfokverenigingen opgericht, die de afstand tussen het
stamboek en de varkenshouders verkleinden. De fokverenigingen stelden in veel
gevallen goede beren ter beschikking, speelden een belangrijke rol bij de voorlichting en organiseerden fokdagen en tentoonstellingen.
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Opmerkelijk is het voederadvies en de behandeling van de dekbeer, zoals
weergegeven in hoofdstuk XV van ‘De Nederlandsche Varkenshouderij, Fokken
en mesten’, geschreven door A.A. ter Haar, hoofdredacteur van de Veldbode en
uitgegeven in 1917.
DE VOEDING EN DE BEHANDELING VAN DEN DEKBEER
Wat voor andere varkens goed is, is ook goed voor den fokbeer. Men voedere hem
krachtig, maar meste hem niet. Wijl er in de meeste streken bijna het gehele jaar door
varkens gefokt worden, hoewel niet altijd even talrijk, kan men voor den beer niet van
een dektijd spreken, hoewel hij’t in bepaalde tijden van het jaar wel drukker zal hebben
dan anders.
Men voedere hem met graanmeel, wortelgewassen, en vergete als hij geen erwten of
boonen ontvangt een kleine hoeveelheid vleeschvoedermeel, diermeel of vischmeel
niet. Men verzuime niet hem jong groenvoeder te geven des zomers jonge klaver of
gras, des winters wat knolgroen, boerenkool, wat gesneden rauwe voederbieten of fijn
gesneden hooi van jonge klaver of lucerne.
In sommige streken gaat men met den beer naar het ruizige varken en niet omgekeerd.
Dan moet de eerste dikwijls vrij groote afstanden afleggen. Daarmede houde men bij
de voedering rekening.
Aan den beer kan men van allerlei kwijt worden. Als hij niet overvoederd wordt, is hij
meestal niet kieskeurig en wat hem niet past, laat hij wel liggen. In den druksten tijd,
en dat is voor een beer somtijds al een zeer drukke tijd, mag men hem gerust eieren
geven. Eieren geven aan een beer lijkt wel paarlen voor de zwijnen geworpen, maar
dit is toch werkelijk niet het geval. Men houde zich bij de voeding van een beer aan
de eiwitverhouding van 1 tot ongeveer 6; dat wil voor ons zeggen, dat hij in zijn voeder
zesmaal zooveel zetmeelwaarde als verteerbaar zuiver eiwit moet ontvangen.
Gaat men als regel niet met den beer naar de zeugen, doch worden de tochtige
zeugen bij den beer gebracht, dan moet hij althans in den niet drukken dektijd, de
gelegenheid hebben om voldoende lichaamsbeweging te nemen.
Er is veel veranderd in de varkenshouderij. Dergelijke uitgebreide voer- en
behandelingsadviezen zijn tegenwoordig nauwelijks voor te stellen. Alle varkens,
ook dekberen, krijgen nu uitgekiend mengvoer. Bovendien werd toen nog geen
kunstmatige inseminatie toegepast. Op de huidige varkensfok- en vermeerderingsbedrijven worden praktisch geen beren meer gehouden, behalve een enkele
zoekbeer.
Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal varkens in de oostelijke en zuidelijke
provincies toe. De varkenshouderij, vooral in de oostelijke en zuidelijke provincies werd afhankelijk van de export van slachtvarkens. De volgende grafiek geeft
de aantallen varkens en melkkoeien weer in de provincie Gelderland tussen 1856
en 1920 (1856=100). In 1856 waren er 43.000 varkens en 91.000 melkkoeien.

27

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 27

17-5-2010 11:26:28

van everzwijn tot vleesvarken

relatieve ontwikkeling aantallen varkens en melkkoeien in gelderland
(1856 = 100)
Het aantal varkens in die periode verdrievoudigde. Vooral in de Achterhoek
ontwikkelde de varkenshouderij zich explosief. Er ontstond een groei van maar
liefst 641 %.
In Gelderland steeg het aantal melkkoeien ook wel, maar lang niet zo snel als de
varkensstapel, die ondertussen een belangrijke bijdrage leverde aan het inkomen
van de boeren op de zandgronden. Het valt voorts op, dat gedurende de Eerste
Wereldoorlog de varkenshouderij aanzienlijk meer slonk dan de melkveehouderij.
De varkenshouderij was veel meer afhankelijk geworden van de aanvoer van
voedergrondstoffen en die worden in tijden van oorlog gewoonlijk schaars.
Verschillende omstandigheden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de
varkenshouderij in die tijd, onder meer het op gang komen van de export van
varkens en varkensvlees. Ook de oprichting van de melkfabrieken bleek van
invloed door de vrij grote hoeveelheden ondermelk die men terug moest nemen.
Dit stimuleerde de ontwikkeling van de varkenshouderij en het houden van varkens
gedurende het gehele jaar. Vooral de kleinere bedrijven op de oostelijke en
zuidelijke zandgronden waren voor hun inkomen aangewezen op veredeling, het
houden van varkens en pluimvee.
De fokrichting bij het Veredeld Duits Landvarken (VDL) was gericht op varkens
die geschikt waren voor levende export. Bovendien wilde men een relatief lang
varken met dun spek en een goede verdeling van het spek, dat wil zeggen niet te
zware schouders en gevulde hammen.
Het verbod op de export van levende varkens en vers vlees in 1926 had tot
gevolg, dat men voor het behoud van de afzetmarkt aan vernieuwingen toe was.
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Productie en bereiding van bacon bood die mogelijkheid, maar het toenmalige
Nederlands Landvarken (NL) van VDL-oorsprong was daarvoor minder geschikt.
Dit kwam door de spekdikte en vooral de verdeling van het spek, en de relatief
zware schouders. Het Groot Yorkshire (GY) was een typisch slagersvarken en
leende zich nog minder voor baconproductie.

beer veldkoning (vdl)

groot yorkshire-beer

Er kwamen meerdere typen vleesvarkens voor:
- Huisslachtingsvarkens, met een gewicht van 125 kg, maar ook wel van 175 tot 180 kg.
Verlangd werd veel donkergekleurd vlees, veel reuzel en dik stevig spek en veel
mager vlees met het oog op de worstbereiding.
- Slachtvarkens, te slachten door zogenoemde spekslagers, zooveel mogelijk voor
directe consumptie met een levend gewicht van 100 tot 125 kg met blank licht
gekleurd mals vlees, doorregen blank stevig spek en dikke karbonaden.
- Exportvarkens, in de wandeling Londense biggen genoemd, met een levend gewicht
van 60 kg, voor verse consumptie in Engeland, niet te vette, lange varkens met een
dunne rug en een dik buikgedeelte, met veel blank, mals vlees en hard vet.
- Baconvarkens of zouters, ook voor export naar Engeland, met een levend gewicht van
100 kg. Hiervoor wilde men lange slanke varkens met een breed kruis, diepe zijden,
en dikke vlezige hammen.
Het valt op dat men destijds veel waarde hechtte aan mals vlees en blank stevig spek.

5 | Ontwikkelingen in Denemarken
In Denemarken had men zich door een zeer goede organisatie van de fokkerij en
een nieuw productiecontrolesysteem – het selectiemesterijonderzoek – met
succes toegelegd op de fokkerij van een type Landvarken met een grote
geschiktheid voor de productie en bereiding van bacon voor de Engelse markt.
Na een Duitse importstop kwam in 1880 de export van bacon naar Engeland op
gang. Aan het eind van de jaren tachtig was die al toegenomen tot zo’n 40.000 ton.
Voorts gaf staatsconsulent Peter August Mørkeberg vorm aan de organisatie van
de Deense varkensfokkerij door de opzet van staatserkende fokbedrijven, de
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basisfokkers. Die bedrijven – in het Deens avlcentre – stonden onder controle
van de Deense landbouworganisaties. In 1898 waren er 12 erkende fokbedrijven
voor het Groot Yorkshire en 53 voor het Deense Landras gesticht.
De fokkerij van het Deense Landras werd het meest gestimuleerd, omdat de
Yorkshire-fokkerij afhankelijk was van de import van fokdieren uit Engeland.
Import uit Engeland was riskant omdat daar varkenspest voorkwam.
In 1909 werd de eerste selectiemesterij gesticht in Elsesminde op het eiland Fünen.
Hier werden biggen van verschillende afstamming centraal, onder dezelfde
omstandigheden, gemest om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de aanleg voor
groei en voederverbruik. Voor een betrouwbare indruk van de slachtkwaliteit
werden de selectiemesterijvarkens beoordeeld op diverse slachteigenschappen als
lengte, spekdikte en de vorm van de schouders en de hammen.

5.1 | Deens Landvarken
Het Deens Landvarken werd evenals het Veredeld Duits Landvarken gefokt in de
tweede helft van de 19e eeuw. Het Engelse Yorkshire en vermoedelijk ook het
Tamworth hebben daarbij aanvankelijk een rol gespeeld. Het Jutlands varken heeft
de grootste bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Deens Landvarken,
omdat dat type het best paste in de fokrichting.
De fokrichting was duidelijk gericht op een langgerekt varken met dun spek en
een goed ontwikkelde achterhand. De ontwikkeling van de hammen en de relatief
lichte schouders bepaalden voorts duidelijk het type. Het Deens Landvarken was
verfijnder, droger en edeler dan het Veredeld Duits Landvarken.

deens landvarken
De organisatie van de fokkerij met de door de staat gecontroleerde fokbedrijven
is van grote betekenis geweest voor de indrukwekkende prestaties van de Deense
varkensfokkerij. Daarnaast was het selectiemesterijonderzoek, dat al voor 1910 in
gang gezet was, de basis voor de verbetering van de mest- en slachteigenschappen.
Dat slechts twee beren en elf zeugen het oorspronkelijke uitgangsmateriaal vormden
voor het Deense Landras betekent, dat er is uitgegaan voor een smalle basis.
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eerste deense selectiemesterij in elsesminde
Vooral de coöperatieve Deense exportslachterijen hebben de fokkerij en het
selectiemesterijonderzoek sterk gestimuleerd. De bereikte resultaten zijn indrukwekkend. Denemarken kreeg hiermee op het gebied van organisatie, onderzoek
en fokkerij een wereldnaam en een grote voorsprong op Nederland. Het Deens
Landvarken werd naast het Engelse Large White of Groot Yorkshire een grote
genetische bron in de wereld van de varkensfokkerij.

6 | Oprichting selectiemesterijen
In 1930 maakte een Nederlandse delegatie een studiereis naar Denemarken.
Deze reis had tot resultaat dat ook in Nederland het selectiemesterijonderzoek
werd opgezet. Nog in dat zelfde jaar werd begonnen met de inrichting van
selectiemesterijen. In 1932 waren er al acht selectiemesterijen met een totale
capaciteit van 286 hokken.

selectiemesterij aver-heino
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selectiemesterij giessen-nieuwkerk
Op de selectiemesterijen werden viertallen biggen, twee borgen en twee zeugjes afgemest. De biggen waren afkomstig van de betere zeugen en beren en
ingezonden op een leeftijd van zeven tot acht weken. Voor het Landvarken was
het eindgewicht 90 kg en voor het Groot Yorkshire 125 kg. Over die mestperiodes
werden de groei en het voederverbruik berekend en beoordeeld.
De Nederlandse Landvarkens werden als baconvarkens geslacht en beoordeeld.
Belangrijke criteria hierbij waren de lengte, de dikte en de verdeling van het
rugspek, de vorm van de schouders en de ontwikkeling en vorm van de hammen.

levend selectiemesterij-baconvarken en de slachtzijdes
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De Groot Yorkshires werden beoordeeld op hun geschiktheid als slagersvarken,
waarbij het vlees- en vetpercentage het meeste gewicht in de schaal legden.

levend selelectiemesterij-slagersvarken en de slachtzijdes
De selectiemesterijrapporten zoals die destijds werden opgemaakt, zijn hierna
weergegeven voor een toom baconvarkens en een toom slagersvarkens.
Op de rapporten van de selectiemesterijen stond ook veel informatie die niet
echt van belang was voor de fokkerij, zoals de omrekening van goed leesbare
gewichtspercentages naar het lettersysteem.
Met goed gevolg onderzochte tomen kregen het predicaat premietoom, de moeder
werd daarmee tot sterzeug verklaard. Alleen sterzeugen konden premieberen
voortbrengen, waarvoor bij aankoop een premie beschikbaar werd gesteld. In
1934 bedroeg die premie ƒ 9,19 en in 1935 ƒ 10,42. Varkensfokverenigingen kregen
ƒ 20,00 premie per beer.
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selectiemesterijrapport van baconvarken
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selectiemesterijrapport van slagersvarken
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7 | Deense Landvarkens in Nederland
Om tot een snellere verbetering van de Landvarkens te komen werd in 1929 het
initiatief genomen tot import van Deense Landvarkens. Latere importen volgden
in 1932 en 1933.
Vooral in de provincie Overijssel legde men zich onder leiding van ir. R.G. Anema,
de Rijksveeteeltconsulent voor Overijssel, toe op de fokkerij van het Deens Landvarken. De eerste ervaringen waren nogal wisselend. De biggenproductie stelde
meer eisen dan bij het VDL. De biggen waren gevoelig voor ‘zwart worden’, wat
later bekend zou worden als schurft. Het fijnere en zwakkere beenwerk vergde
ook gewenning.

ir. r.g. anema
De ervaringen met de latere importen uit 1932 en 1933 schijnen beter te zijn
geweest, wat niet zo verwonderlijk is, omdat bij de aankoop in Denemarken rekening
gehouden kon worden met de resultaten van de eerste import. Bovendien was
ervaring opgedaan met de fokkerij van het zuiver Deens Landvarken.

deense importzeug fröken d2
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De eerste resultaten gaven in vergelijking met de VDL’s geen verbetering te zien
van de vruchtbaarheid. De resultaten van het selectiemesterijonderzoek toonden
ook geen verbetering van de mesteigenschappen. De slachteigenschappen,
zoals lengte en spekdikte en de verdeling van het rugspek, waren duidelijk wel
gunstiger. Dat gold ook voor het gewichtspercentage van het achterstel en het
bacontype.
Een bekende zeug uit de eerste import was Fröken D2, de basiszeug van een zeer
uitgebreide fokfamilie, die een grote invloed kreeg op de fokkerij van het
Nederlands Landvarken. De Deense Landvarkens werden aanvankelijk afzonderlijk
geregistreerd en gefokt. In december 1933 werd besloten dat stamboeken die
dat wensten, de vrijheid hadden het Deens Landvarken en het VDL-varken te
registreren als Nederlands Landvarken.

gedrukt stamboek 1934
In Overijssel overheerste de Deense bloedvoering, terwijl in Gelderland uitstekende
fokdieren voortkwamen uit kruisingen van Deense Landvarken-beren met
VDL-zeugen. Ook in de noordelijke provincies en Limburg werden het Deens
Landvarken en de kruisingen met succes geïntroduceerd.
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gelderse halfbloed deense zeug 7202 met de tot elitebeer verklaarde
zonen 2189e en 2354e
De combinatie van de halfbloed Gelderse Deens Landvarken-zeug 7202 met de in
Overijssel gefokte volbloed Deense beer 1870E, een zoon van Edmund II D162E,
heeft invloedrijke fokdieren voortgebracht. Edmund II D162E zelf heeft zich
met een groot aantal vertakkingen gehandhaafd en daardoor een onuitwisbare
invloed gekregen op de fokkerij van het Nederlands Landvarken.

stamvader edmund II d162e
In Noord-Brabant hield men onder leiding van de markante Rijkslandbouwconsulent
dr.ir. J.H.F. Deckers tot aan de jaren vijftig vast aan de zuivere VDL-fokkerij.

vdl-zeug uit noord-brabant
De introductie van het Deens Landvarken heeft een grote vooruitgang gebracht
in de slachtkwaliteit, vooral in de lengte, de spekdikte en de spekverdeling. De
gemiddelde resultaten van de VDL-selectievarkens bleven achter bij die van het
Deens en later van het Nederlands Landvarken.
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De VDL’s hadden dikker spek, een minder regelmatige spekverdeling en een
minder goed bacontype, maar deden qua bevleesdheid niet veel onder voor de
Deense Landvarkens. Bij het VDL was wel een aantal dieren dat de vergelijking met
de NL’s zeer goed kon doorstaan. Het aantal was echter klein en de variatie groot.
Zo ontstond het Nederlands Landvarken uit een nieuwvormingskruising van het
Deens Landvarken met het Veredeld Duits Landvarken. De mannelijke bloedlijnen
afkomstig van het VDL maakten plaats voor de lijnen van Deense oorsprong.
Beer Richard of wel beer en bruid in één koop!
In de Veldbode van 21september 1934 vonden we een boeiend artikel over een
VDL-beer die afkomstig was uit een geslaagde inteeltcombinatie, een verschijnsel dat
in de varkensfokkerij niet zoveel voorkomt. In dit artikel wordt de beer Salamander
400 beschreven, de beste beer die Gelderland ooit gehad zou hebben en die was
vernoemd naar zijn beroemde Hannoverse voorvader Salamander 107.

beer richard

beer salamander 400

Salamander 400 dekte op verschillende plaatsen, maar er bleef weinig over van het
Salamander-bloed. Hij deed namelijk dienst in de tijd, dat het Veredeld Duits Landvarken populariteit verloor ten koste van het intussen uit Denemarken ingevoerde en modernere Deens Landvarken. Een Friese fokker echter toog naar Markelo in Overijssel
en kocht een beerbig van het Veredeld Duits Landvarken. Deze beerbig, later Richard
genoemd, voerde langs meerdere zijden het bloed van Salamander 400 en was dus
een product van lijnenteelt, ingeteeld op de genoemde Salamander.
Richard groeide voorspoedig op en gaf in Friesland zulke uitstekende fokresultaten,
dat hem het predicaat Elite werd toegekend, de hoogste status die een fokbeer te
beurt kon vallen.
De schrijver van het artikel, ene V.V., eindigt het artikel als volgt:
Frederik van Eden schreef: Men kan alle dingen op twee manieren bekijken, met of
zonder liefde. In een der kronieken gaf ik een curieuze beschouwing weer over een
Veeteeltconsulent (ir. R.G. Anema), die voor de fokvereniging Markelo geen goed fokkende VDL-beer kon vinden. En dan komt een fokker uit het Friese Rijperkerk naar de
gemeente Markelo en vindt er behalve een VDL- beerbig, de latere elitebeer Richard,
terloops ook zijn blonde bruid.
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8 | Rijksveeteeltconsulenten
Van grote betekenis voor de varkenshouderij waren de Rijksveeteeltconsulenten.
Zij waren secretaris van de provinciale varkensstamboeken. De stamboekregistratie
en verdere administratie waren meestal ook ondergebracht bij de veeteeltconsulentschappen.
Daarnaast speelden de Rijksconsulenten voor de Varkenshouderij in algemene
dienst een belangrijke centrale rol als secretaris van het Centraal Bureau voor de
Varkensfokkerij en als secretaris van de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij, die tevens belast was met het toezicht op de selectiemesterijen.
De controle op het selectiemesterijonderzoek – de beoordeling van de slachtkwaliteit van de selectiemesterijvarkens – vond plaats onder verantwoording van
de Rijksconsulenten voor de Varkenshouderij, die tevens belast waren met het
opmaken en verzenden van de rapporten.
De invloed van de Rijksconsulenten op de varkenshouderij was groot, mede door
hun rol als secretaris van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij.

ir. th.c.j.m. rijssenbeek
Tot 1939 was Rijksveeteeltconsulent ir. Th.C.J.M. Rijssenbeek secretaris van de
Commissie van Toezicht op de Selectiemesterijen. Hij is van zeer grote betekenis
geweest voor de varkensfokkerij, mede door de opzet en ontwikkeling van het
selectiemesterijonderzoek.
Dr.ir. P.C. Labouchère volgde hem op en leidde de varkensfokkerij in de moeilijke
jaren tijdens Tweede Wereldoorlog.
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9 | Resultaten selectiemesterijen
in de jaren 30
De selectiemesterijresultaten van de geprimeerde NL-tomen (baconvarkens)
over de jaren 1936 tot en met 1940 staan vermeld in de volgende tabel.

Bij de Nederlandse Landvarkens nam de lengte wat toe, evenals het karbonadeen het gewichtspercentage van het achterstel. Uit de verslaglegging blijkt verder
dat de gewichtspercentages van de karbonade en het achterstel van de NLvarkens uit Overijssel niet hoger waren dan die van het VDL uit Noord-Brabant.
De spekdikte en het percentage eerste klasse-varkens waren bij het VDL wel
minder regelmatig.
De selectiemesterijresultaten van de geprimeerde GY-tomen (slagersvarkens)
over de jaren 1936 tot en met 1940 staan vermeld in de volgende tabel.

Over deze periode van vijf jaar steeg het vleespercentage met ruim één procent
per jaar, wellicht mede beïnvloed door een toename van de lengte met 1,5 cm.
Toch nam het vetpercentage met slechts 0.4 % af. Opmerkelijk is, dat zowel bij de
Nederlandse Landvarkens als bij de Groot Yorkshires de groei en het voederverbruik
(VE) weinig veranderden. Het hogere voederverbruik bij beide rassen in het jaar
1940 zou wel eens met de oorlogsomstandigheden te maken kunnen hebben.
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10 | Begin uitbetaling naar kwaliteit
Al in 1932 betaalde de Nederlandse Veehouderij Centrale de baconvarkens uit
naar kwaliteit en in 1935 werd ook een classificatie ingevoerd voor grossiersvarkens.
Dat het selectiemesterijonderzoek en de Deense importen wel degelijk invloed
hebben gehad op de kwaliteitsverbetering, toont de volgende tabel.

percentage baconvarkens in de hoogste uitbetalingsklasse
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de provincies Overijssel en Noord-Brabant
in 1938. In Overijssel is de grote invloed van het Deens Landvarken goed zichtbaar.
In Noord-Brabant werd langer vastgehouden aan het Veredeld Duits Landvarken.

11 | Tweede Wereldoorlog
Door de voedselschaarste ontstond een sterke inkrimping van de varkensstapel.
Subsidies kwamen te vervallen, waardoor ook het stamboekwerk werd gehinderd.
Voor vergaderingen moest speciaal toestemming worden gevraagd.
Het selectiemesterijonderzoek kon nog redelijk goed worden voortgezet, ofschoon
zich ook hier problemen voordeden met de voervoorziening. In 1943 moesten
zelfs gestoomde en ingekuilde aardappelen worden gevoerd in afwijking van de
standaard voersamenstelling.
De selectiemesterij ‘Halerbrug’ in Drenthe werd licht beschadigd door het oorlogsgeweld, maar “tijdens gevechtshandelingen werden alle varkens door de Duitsers
naar buiten gejaagd, doch men slaagde er in ze nadien alle weer naar binnen te
krijgen”, aldus het jaarverslag 1944-1947 van de Commissie van Toezicht op de
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Selectiemesterijen. De Limburgse selectiemesterij Beesel werd in beslag genomen
en leed ernstig onder het oorlogsgeweld, zowel door voltreffers als roof.
Het valt op dat de provincie Gelderland een groot aandeel had in het aantal beren
dat het elitepredicaat kreeg. Vooral beren van gemengde Deense en VDL-bloedvoering. De beer 3916E, ingeteeld op de volbloed Deense Elitebeer 1870E en
zoon van Edmund II D162E, kreeg door zijn directe en indirecte nakomelingen
grote invloed op de NL-fokkerij.

gelderse elitebeer 3916e met stamboom

12 | Wederopbouw
12.1 | Nederlands Landvarken
Als vergoeding voor de geleden oorlogsschade was na de Tweede Wereldoorlog
nog een eenmalige import van Deens Landvarken-beren mogelijk. Deze zestien
beren gaven een geweldige impuls aan de NL-fokkerij, vooral in de provincies
Overijssel, Drenthe en Friesland. Ook Gelderland en Limburg profiteerden van
deze import, maar hebben slechts zeer beperkt van de Deense beren gebruik
gemaakt.
De belangrijkste beren uit deze import waren: Vermund D5E, Holger D25E, Holm
353E, IB 1129E, Peer1133E en Finn D9. Vooral Vermund D5E en Holm 353E, kregen
veel faam door hun fokprestaties. Met name Vermund D5E leverde een groot aantal
zeer goede zeugen, die veel invloed kregen in de fokkerij.
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vermund d5e, deense import- en elitebeer
De nakomelingen van de tot elitebeer verklaarde Deense beren onderscheidden
zich in het selectiemesterijonderzoek positief in groei, lengte en type.
De selectiegegevens van de Gelderse eliteberen uit dezelfde periode tonen aan,
dat hun nakomelingen in bevleesdheid, het karbonade- en hampercentage, niet
onderdeden voor die van de Deense importberen.

vergelijking selectiemesterijresultaten van de tot elitebeer verklaarde
deense importberen met die van de gelderse eliteberen in dezelfde periode
Na de import van de zestien Deens Landvarken-beren in 1946 stelde Denemarken
een exportverbod in voor fokvarkens om te voorkomen, dat de fokvarkens in de
importerende landen de exportmarkt van het Deense bacon zouden bedreigen.
Professor Hjalmar Clausen, de grote roerganger van de Deense varkensfokkerij
en wereldwijd een autoriteit op fokkerijgebied, nam een proef met een
verdringingskruising van Deense Landvarken-beren op halfwilde varkens. De
uitkomsten van dit onderzoek werden in 1955 gepubliceerd. Daaruit bleek dat
groei, voederconversie en slachteigenschappen na vijf generaties het niveau
benaderden van de uitgangspopulatie van het Deens Landvarken.
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hjalmar clausen

hoogveredelde deens landvarken-beer

De uitkomsten van deze proef betekenden, dat met de export van goed Deens
fokmateriaal binnen enkele jaren een geduchte concurrentie op de afzetmarkt
van bacon opgebouwd zou kunnen worden. Daarom handhaafde Denemarken het
exportverbod tot begin jaren zeventig.
Met de toetreding tot de Europese Unie in 1973 moest Denemarken de import
van buitenlands uitgangsmateriaal toelaten en kon ook het exportverbod van
Deens fokmateriaal niet meer overeind gehouden worden.
Intussen was het Deens Landvarken door de extreme baconfokrichting (zie tabel
volgende pagina) zodanig verfijnd, dat zich tekorten gingen openbaren in de
gebruikseigenschappen. Bovendien was de dikte van het rug- en zijdespek
afgenomen. Deze ontwikkeling was voor professor Clausen aanleiding om bij zijn
afscheid tijdens de zogeheten Maribo-conferentie enkele kritische opmerkingen
te plaatsen. Zo verkondigde hij dat de tijd rijp was voor het introduceren van
bloedverversing in het Deens Landvarken. En ook, dat het weer invoeren van
Yorkshire-varkens en de toepassing van gebruikskruisingen een verbetering zou
betekenen.
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ontwikkeling lengte, rugspekdikte en dikte van het zijdespek bij het deens
landvarken

12.2 | Samenwerking gaf de oplossing
De leiding van de Nederlandse varkensfokkerij oriënteerde zich in de jaren
vijftig in Zweden. Het Zweeds Landvarken was nauw verwant met het Deens
Landvarken. Toch werd van import afgezien, omdat men vreesde voor atrofische
rhinitis.
Wel werd vanuit Friesland het Nederlands Landvarken naar Zweden geëxporteerd,
dat daar meer erfelijke afwijkingen bleek te geven dan men gewend was. Overigens
wist een uit Nederland stammende bloedlijn uit de Friese import zich lang in
Zweden en later ook in Noorwegen te handhaven.
De provinciale stamboeken waren tot een intensievere samenwerking veroordeeld,
omdat een verantwoorde bloedverversing uit Denemarken of Zweden niet mogelijk
bleek. De samenwerking werd bovendien verbreed, doordat Noord-Brabant overschakelde naar het Nederlands Landvarken. Limburg was al in een veel vroeger
stadium omgeschakeld naar het Nederlandse Landvarken met de Deense bloedvoering.
In de jaren zestig integreerde de Noord-Brabantse fokkerij geheel en met succes
in de fokkerij van het Nederlands Landvarken. Na de omschakeling werden beren
en ook zeugen uit vooral Gelderland ingezet. Nazaten daarvan, zoals de beren
Stebo 7831 en Hans 7838, kregen grote invloed in de fokkerij in de noordelijke
provincies.
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nederlands landvarken-zeug 1953
Weer bleek, net als in de jaren dertig, dat een scheutje VDL de fokkerij van het
Nederlands Landvarken goed heeft gedaan. Zo werd op de Nationale
tentoonstelling in 1961 de in Noord-Brabant gefokte beer Albert 6300 kampioen.
Meer overeenstemming over de te volgen fokrichting, de wijze van keuren en de
uitwisseling van fokmateriaal - vooral van beren - is achteraf een zegen geweest
voor de verdere uitbouw van de fokkerij van het Nederlands Landvarken. De
basis van de fokkerij werd door deze noodzakelijke ontwikkelingen aanzienlijk
verbreed.
In de fokkerij van het Nederlands Landvarken bleven drie mannelijke bloedlijnen
over die alle teruggaan op Deense importberen. Een belangrijke plaats neemt
de lijn in van de in 1933 ingevoerde Edmund II D162E. Van de beren die in 1946
uit Denemarken kwamen kreeg de lijn van Holger D25E nogal invloed. De lijn
van Finn D9 speelde aanvankelijk een zeer bescheiden rol, maar kwam ineens
in Limburg tot leven door Marco 4200E, de tot elitebeer verklaarde zoon van de
bekende Gelderse fokzeug Hermien. De Marco-zoon en ook elitebeer Erno 4605
versterkte de Finn D9-lijn nog aanzienlijk.
Veel zeugenfamilies gaan terug op de Deense importen uit de jaren dertig, maar
ook stammen belangrijke zeugenfamilies in de vrouwelijke lijn nog rechtstreeks
af van het VDL. Het Handbuch der Tierzüchtung, Band 3, Rassenkunde maakt
melding van een onderzoek naar de afstamming van het Nederlands Landvarken,
waaruit bleek dat er sprake zou zijn van een aandeel van 5/8 Deens Landvarken
en 3/8 Veredeld Duits Landvarken.
Het Nederlands Landvarken ontwikkelde zich tot een goed vleesvarken met een
bijzondere geschiktheid voor bacon.
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12.3 | Kampioenen, elitezeugen, ki- en eliteberen
De varkensfokkerij kende de predicaten Elitebeer en Elitezeug, ingevoerd voor
beren en zeugen met bovengemiddelde fokprestaties. Bij de toekenning van
deze predicaten werden niet alleen eisen gesteld aan de vruchtbaarheid en de
exterieurvererving, maar ook de selectiemesterijresultaten speelden een
belangrijke rol, vooral bij de keuring voor het elitepredicaat bij de beren. De
laatste eliteberen werden in 1970 benoemd.
Op de fokdagen en tentoonstellingen werden kampioenen benoemd, die uiteraard
– zoals bij vrijwel iedere diersoort – van sterk wisselende betekenis bleken voor
de fokkerij. Maar er zijn ook kampioenen geweest die een sterk stempel op de
fokkerij hebben gedrukt.
Juliana 41685E
Op de nationale kleinveetentoonstelling in 1955 werd Juliana 41685E van H.B. van
Aken uit Etten kampioenzeug. Van Aken, gerespecteerd fokker, kocht Juliana op
jonge leeftijd bij de inspecteur van het Gelders Varkensstamboek, P.W. Smeenk in
Hengelo (G).

juliana 41685e
Juliana werd een fokzeug van formaat. Ze kreeg niet alleen veel invloed door
haar dochters en kleindochters, maar bracht ook drie eliteberen voort, een uitzonderlijke fokprestatie. Twee van die tot elitebeer verklaarde zonen werden van
grote betekenis voor de NL-fokkerij. Zoon Ben C2220E drukte een sterk stempel
op de fokkerij in Noord-Brabant. Veel goede Ben-zonen werden met succes weer
boven de rivieren ingezet. Ben werd op bijna vierjarige leeftijd eigendom van de
KI-Noord-Limburg in Horst.
Een tweede zoon, Adjudant 4301E, ging ook naar Noord-Brabant en werd na een
periode van natuurlijke dekking ingezet bij de KI-Midden-Brabant in Hilvarenbeek.
Ook van Adjudant werden veel zonen en kleinzonen ingezet op de diverse
KI-stations. Een halfzuster van Adjudant, Fenny, een kleindochter van Juliana,
werd ook nog eens nationaal kampioenzeug.
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Een derde zoon van Juliana, Prins 2222E, werd uitsluitend ingezet voor natuurlijke
dekking, eerst in Drenthe en later nog in Gelderland.
Hermien 54755E
Hermien 54755E van E. Maalderink in Zelhem was ook een zeug die veel lauweren
heeft geoogst. Haar goed verervende zonen, die ingezet werden als ki-beer, gaven
haar een met Juliana vergelijkbare invloed in de fokkerij.

hermien 54755e met familie
Twee zonen van Hermien kregen het predicaat Elite. De belangrijkste was Marco
4200E. Hij werd als jonge beer verkocht aan de bekende Twentse fokker J. Hofstee
van de ‘Krebber’ in Goor. Ruim een jaar oud verhuisde Marco naar het bekende
fokbedrijf van Vervoort in Lottum (Limburg). Na een jaar ging Marco naar de
KI-Midden-Limburg in Heythuysen. Marco gaf door zijn uitstekende nakomelingen,
waaronder zijn elitezoon Erno, een geweldige impuls aan de Limburgse fokkerij.
De tweede zoon van Hermien die het tot elitebeer bracht, was Admiraal 4321,
ingezet op het ki-station in Hooghalen (Drenthe). De invloed van deze kleinzoon
van Adjudant was beperkt, mede omdat hij op 2,5-jarige leeftijd emigreerde naar
Zuid-Afrika.
Enna 27801E
Enna 27801E van J. Hofstee in Goor mag in de rij van belangrijke stammoeders
niet ontbreken. Enna was een dochter van de nationaal kampioenbeer Leonardus
uit een elitezeug, die via enkele generaties rechtstreeks afstamde van de bekende
Deense importzeug Fröken D2.
Enna werd de moeder van de elitebeer Peter 6100, ki-beer in Fleringen
(Noordoost-Twenthe). Peter gaf een zeer goede slachtkwaliteit en degelijke
nakomelingen, maar kreeg niet zoveel betekenis als een andere zoon van Enna,
de al eerder vermelde Marco-zoon Erno 4605E.
Erno werd ingezet bij de KI-Noord-Limburg in Horst. Marco en Erno hebben de
Limburgse NL-fokkerij op de kaart gezet.
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12.4 | Groot Yorkshire
De Groot Yorkshire-fokkerij was na de Tweede Wereldoorlog ook aan vernieuwing
toe. In 1947 werd een achttal beren ingevoerd uit Tsjecho-Slowakije, alwaar men
destijds een goede fokkerij opgebouwd had met het Duits Edelschwein. Twee
Tsjechische beren 412 en B466 werden elite en kregen veel invloed op de
Nederlandse Groot Yorkshire-fokkerij.

yorkshire-beer uit tsjecho-slowakije
De fokbasis was smal en er bleef behoefte aan bloedverversing. Oriëntaties in
Engeland en Zweden leidden niet tot een verantwoorde bloedverversing, mede
omdat het fokdoel in Nederland niet op bacon was gericht, maar op slagersvarkens
met een levend gewicht van 125 kg.
Een Franse Yorkshire-beer paste ook al niet in het fokdoel. Een spermauitwisseling
met Noord-Amerika was eveneens geen succes. Een uitwisseling met Ammerland
in Oldenburg in de jaren vijftig gaf betere resultaten met beren die toen al
Nederlands Groot Yorkshire-bloed voerden.

ammerländer edelschwein
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De selectie op een hoog eindgewicht leidde tot sterkte, robuustheid en een snelle
efficiënte groei. Deze eigenschappen maakten van het Groot Yorkshire een uniek
ras, dat aanvankelijk in ons land niet de waardering kreeg die het – zoals later
bleek – wel toekwam.
Het op slagervarkens gefokte Groot Yorkshire-varken bleek een ideale kruisingspartner te zijn voor de door het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
opgezette proeven van gebruikskruisingen met het Nederlands Landvarken.

nederlands groot yorkshire

overzicht varkensfokkerij in nederland in 1954 (e.f. geessink)
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De NL-fokkerij was geconcentreerd in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke
provincies en de GY-fokkerij in Utrecht, de Hollanden met nog kleine kernen in
de Gelderse Achterhoek, de Betuwe en Noord-Brabant.
Het was een mooie tijd, vooral voor de fokkerij van het Nederlands Landvarken.
Die was echter voorbij na de introductie van de meer op de selectie-indexen
gerichte fokkerij, de gebruikskruisingen en de specialisatie in fokrichting met
beren- en zeugenlijnen. Ook bleek dat de varkensfokkerij goed bedreven kon
worden zonder kampioenen, eliteberen en elitezeugen.
De betekenis van bloedlijnen en fokfamilies werd gereduceerd tot het handhaven
van bloedspreiding, dan wel het voorkomen van inteelt. Fokdieren werden niet
meer benoemd en vormden slechts een schakel in een reeks van generaties.
De opkomst van fokkerijgroeperingen en ki veroorzaakte een hele omwenteling
in de cultuur van de varkensfokkerij. De vraag blijft echter of het meer of minder
benutten van specifieke eigenschappen van verschillende bloedlijnen en fokfamilies nog een extra bijdrage kan geven aan de fokkerij en wel in het bijzonder
aan het behoud van voldoende genetische variatie.

13 | Piétrain
Een relatief klein zwartbont varken uit Waals-Brabant verbaasde de varkensfokkerij
in de jaren vijftig, eerst in België zelf en later in alle West-Europese landen. Het was
een tot dan toe onbekend ras met meer bespiering en een hoger vleespercentage,
dan de rassen die al jaren veredeld waren via stamboeken en selectiemesterijonderzoek. Het Piétrain-varken ontleent zijn naam aan het gelijknamige dorp in
het Waalse deel van de Belgische provincie Brabant.

piétrain-beer
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Over de herkomst bestaan verschillende veronderstellingen. Het meest waarschijnlijk
is, dat het ras gefokt werd uit kruisingen van inheemse varkens met onder meer
het Large White, terwijl ook het Franse Bayeux-varken van invloed zou zijn geweest.
Dit naar de Normandische plaats Bayeux genoemde varken ontstond uit kruisingen
van het Normandisch varken met het Engelse Berkshire. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Engelse Berkshire zijn stempel heeft gedrukt op het ontstaan
van het Piétrain-varken.

bayeux-varken (linksboven), berkshire-varken (rechts),
normandisch varken (linksonder)
Vóór 1950 is veel inteelt toegepast, waardoor sommige eigenschappen sterk
vastgelegd zijn, zoals de zwartbonte kleur, het type, de sterke bespiering van de
rug en de hammen. De Brusselse delicatessenslagers betaalden voor de kleine,
brede en vleesrijke varkens een meerprijs van ƒ 1,25 tot 1,95 per kg.
Het Piétrain varken werd zeer populair en breidde zich snel uit, ondanks het feit dat
dit nieuwe ras in België nog niet erkend was en daardoor niet voor rijksondersteuning in aanmerking kwam. Het aantal fokkers steeg van 162 met 310 zeugen
en 34 beren in 1951 tot 2.490 fokkers met 3.084 zeugen en 926 beren in 1960.
Het Piétrain-varken verspreidde zich daarna sterk in Europa. De meest serieuze
fokkerij ontwikkelde zich in Sleeswijk-Holstein onder leiding van H.E. Wandhoff.
En zo kwam het Piétrain-varken ook in Nederland, vooral in de zuidelijke provincies.
Voorafgaande aan de officiële erkenning werd een vergelijkende proef genomen
met Piétrain-varkens, Nederlandse Landvarkens en Groot Yorkshires. Daaruit
bleek dat de slachtkwaliteit van de Piétrains gemiddeld beter was dan die van de
Nederlandse rassen. Het vleespercentage was hoger door de zwaardere hammen,
karbonades en schouders.
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De gebruikseigenschappen echter waren minder gunstig. De groei was trager en
het voederverbruik hoger. De vruchtbaarheid was geringer en het weerstandsvermogen slechter dan bij de Nederlandse rassen. Het uitvalspercentage tijdens
de mestperiode was voorts ongunstiger.
De conclusie was dat bij dezelfde biggenprijs en bij een eindgewicht van 90 kg
Piétrain-varkens ƒ 0,11 per kg koud geslacht gewicht meer moesten opbrengen
dan Nederlandse Landvarkens en Groot Yorkshires.

typische piétrain-beer
Het Piétrain-varken werd na de proef door het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij als ras erkend en opgenomen in de stamboekregistratie.
Het Piétrain-varken heeft in Nederland nooit die plaats ingenomen, die het had in
het land van oorsprong België en later kreeg in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.
De Piétrain-varkens waren te kwetsbaar in de steeds groter wordende Nederlandse
varkensbedrijven, mede omdat aanvankelijk nog lang niet alle zeugenstapels
genetisch stressvrij waren. Wel leverde het Piétrain-varken een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe foklijnen bij de fokkerijgroepering
Nieuw-Dalland.
Intussen hebben kundige fokkers in België en Duitsland het Piétrain-ras sterk
verbeterd door meer op lengte en formaat te selecteren. Er zijn op het ogenblik
zelfs stressvrije-Piétrains. In België en Duitsland worden vrijwel uitsluitend
Piétrain-beren ingezet als vleesvarkenvaderdieren. Deze vererven een zeer goed
slachttype met weinig vet en spek. Voorts geven ze in combinatie met de gangbare
witte vleesvarkenmoederdieren een behoorlijk kruisingseffect, heterosis.
Ook in Nederland worden op dit ogenblik op ruime schaal Piétrain-beren ingezet.
Vooral op die bedrijven die biggen exporteren naar Duitsland en op bedrijven
die voor de afzet van de vleesvarkens aangewezen zijn op de Duitse markt.
Een opmerkelijk verschijnsel van het Piétrain-varken is het goede bevruchtend
vermogen van zowel de raszuivere beren als de beren met een Piétrain-bloedvoering. Dit ondanks de sterke bespiering. Voorts lijken zeugen met een Piétrainbloedvoering de eigenschap te bezitten vlot en snel berig te worden na het spenen.
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Het Piétrain-varken werd destijds in de omgeving van het gelijknamige dorp door
vasthoudende fokkers ontwikkeld zonder hulp van een stamboek of overheidsbemoeienis. Het werd vervolgens vooral door bekwame fokkers in België en
Duitsland ontwikkeld tot een ras met wereldfaam, vanwege de uitstekende slachtkwaliteit en een zeer gewild slachttype.

14 | Varkensfokdagen
In tijden dat het nog niet mogelijk was de vlees-vetverhouding bij het levende dier
vast te stellen, was de exterieurkeuring een belangrijk middel om de kwaliteit van
de varkens te beoordelen en te verbeteren. Er werden fokdagen georganiseerd
om varkens van verschillende fokkers met elkaar te kunnen vergelijken. De
varkensfokdagen waren een belangrijke stimulans voor de fokkerij en de voorlichting. Voorafgegaan door regionale fokdagen organiseerden de stamboeken
jaarlijks de provinciale en centrale varkensfokdagen.

provinciale varkensfokdag in de jaren zestig in raalte
links ir. j. jepma, rijksveeteeltconsulent voor overijssel en ir. y. kroes,
rijksconsulent voor de varkensfokkerij
Hoogtepunten waren de nationale tentoonstellingen voor varkens, schapen en
geiten. De eerste werd in 1928 gehouden, de laatste in 1967. De nationale
tentoonstellingen boden bij uitstek de gelegenheid de Nederlandse varkensfokkerij te presenteren aan talrijke buitenlandse bezoekers.

55

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 55

17-5-2010 11:27:06

van everzwijn tot vleesvarken

regionale varkensfokdag in goor omstreeks 1960
De varkensfokdagen hadden wel als neveneffect dat de fokkerij te veel een doel op
zich werd, waardoor de vermeerdering en de mesterij soms wat in de verdrukking
kwamen. Echter, de fokkerij veranderde snel en sterk. De prestatie-toets werd
ingevoerd en er werd een rangschikking van fokwaarden gemaakt met behulp van
selectie-indexen. Het accent kwam hiermee minder te liggen op de exterieurkeuring op volwassen leeftijd.
In het begin van de jaren zeventig werd van de organisatie van fokdagen afgezien.
De kans op het overbrengen van ziekten was een belangrijk argument. Met de
stringentere maatregelen in de gezondheidszorg en de introductie van nieuwe
selectiemethoden verloren de varkensfokdagen hun betekenis. De fokkerijgroeperingen bewezen voorts, dat ook goede varkens gefokt konden worden met
een andere benadering van exterieurbeoordeling en zonder fokdagen.

15 | Nieuwe ontwikkelingen in de jaren zestig
In de periode van 1960 tot 1980 ontwikkelde de varkenshouderij zich van een
onderdeel van het gemengde bedrijf tot een zelfstandige bedrijfstak. Met de
varkensfokkerij ging het goed. Vooral het Nederlands Landvarken genoot
internationaal grote belangstelling. De nationale tentoonstellingen in
‘s-Hertogenbosch waren hoogtepunten.
De slachterijen, de veevoederindustrie en de wetenschap vonden echter dat het
beter kon. In de jaren zestig werden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Die
maakten de weg vrij voor de ontwikkeling van een gespecialiseerde bedrijfstak
met grootschalige eenheden van zowel biggenvermeerderingsbedrijven als
vleesvarkensbedrijven en gesloten fok- en mestbedrijven.
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15.1 | Vernieuwing selectiemesterijonderzoek
In navolging van het selectiemesterijonderzoek in Denemarken werden ook in
Nederland vier selectiemesterijen voor individuele voedering gebouwd. In 1959
werd gestart met de selectiemesterij voor Gelderland en Overijssel in Lochem. In
1962 volgde de selectiemesterij Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in Someren.
Vervolgens duurde het tot 1968 voordat men de selectiemesterijen Noord-Nederland
in Beilen en West-Nederland in Woubrugge stichtte.
Door de individuele voedering en huisvesting van de te onderzoeken viertallen
biggen van gelijke afstamming werd het onderzoek nauwkeuriger, waardoor de
erfelijke aanleg beter ingeschat kon worden.

selectiemesterij ‘gelderland-overijssel’ in lochem
In 1966 werd het beoordelingssysteem gewijzigd en geüniformeerd. Bij het
Nederlands Landvarken werd de beoordeling gewijzigd van baconvarken naar
vleesvarken. Daarmee werd het vleespercentage – het ham- en karbonadepercentage – bepalend. De Groot Yorkshires werden op dezelfde wijze beoordeeld
als de Nederlandse Landvarkens. Het eindgewicht werd voor beide rassen 100 kg.

interieur selectiemesterij met individuele voedering
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beoordeling slachtkwaliteit
meting van de lengte

beoordeling slachttype

In 1985 werd het selectiemesterijonderzoek geconcentreerd in een geheel nieuwe
centrale selectiemesterij in Klarenbeek (Gelderland). Enkele jaren daarna werd
het selectiemesterijonderzoek geheel vervangen door de bedrijfsprestatietoets.

15.2 | Meten spekdikte bij levende varkens
Rond 1960 werden in het buitenland bemoedigende resultaten bereikt met het
meten van de spekdikte bij levende varkens met echoloodapparatuur. Ir. D. Kroeske
van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek introduceerde het met echoloodapparatuur meten van de spekdikte bij levende varkens in Nederland. Het principe
berust op het terugkaatsen van geluidsgolven op de grens van spek en vlees.
Een taster verbonden met een kabel aan het toestel wordt op een gemarkeerde
plaats gehouden, waarna de spekdikte op het beeldscherm van het toestel
afgelezen kan worden.
De spekdikte wordt bepaald op vier plaatsen, elk 5 cm uit het midden van de rug.
De meetpunten worden vastgesteld door de afstand te meten vanaf de achterrand
van het schouderblad tot aan de achterrand van de laatste rib. Deze afstand wordt
in drie gelijke stukken verdeeld, terwijl bovendien een gelijk derde deel van
deze afstand achter de laatste rib wordt toegevoegd. Op de volgende tekening is
het bepalen van de meetpunten weergegeven.
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weergave meetpunten voor bepaling spekdikte
De introductie van het meten van de spekdikte bij het levende varken met
echoloodapparatuur heeft een grote omwenteling in de selectiemethoden in de
varkensfokkerij tot gevolg gehad. Aan de hand van de leeftijd, het gewicht en
de levend gemeten spekdikte is selectie mogelijk op een efficiënte vleesgroei
door middel van een index. De grondslagen voor de berekening van de index
zijn enerzijds de economische gewichten van de kenmerken en anderzijds de
onderlinge relaties tussen de kenmerken, evenals de erfelijkheidsgraden en de
spreidingen van de betreffende kenmerken. Zo geeft een hoog gewicht bij een
bepaalde leeftijd extra punten voor de groei, terwijl een grote spekdikte juist een
aftrek oplevert. En omgekeerd geeft een laag gewicht bij die bepaalde leeftijd
een aftrek voor de groei, maar dun spek extra punten voor spekdikte.

schema index selectie-prestatietoets
* hoog voerniveau = meer punten voor groei, minder voor spekdikte
* laag voerniveau = meer punten voor spekdikte, minder voor groei
Het slachten van waardevolle jonge fokdieren voor het bepalen van de slachtkwaliteit werd minder noodzakelijk. De invoering van de prestatietoets maakte
het mogelijk alle fokdieren snel en eenvoudig te selecteren. Niet alleen op
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spekdikte ofwel bevleesdheid, maar ook op een efficiënte vleesgroei. De ervaring
leerde later immers, dat een snelle vleesgroei gepaard gaat met een gunstig
voederverbruik.
Selectie op eigenprestatie nam geleidelijk de plaats in van de familieselectie via
sterzeugen. Ook het nakomelingenonderzoek van beren onderging wijzigingen.
De resultaten van de prestatietoets bij de nakomelingen van de beren gingen een
rol spelen bij het bepalen van de fokprestaties.

15.3 | Georganiseerde ziektebestrijding
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de rentabiliteit van de varkenshouderij zeer nadelig beïnvloed door ziekten van allerlei aard. De biggensterfte
was hoog en werd geschat op 19% in de zomer en 29% in de wintermaanden.
Belangrijke oorzaken van de hoge biggensterfte waren doodliggen, verkleuming,
te weinig zog en bloedarmoede. Voorts waren er veel infectieziekten als viruspneunomie of besmettelijk hoesten, schurft, worminfecties en geboortediarree,
en veewetziekten als varkenspest, mond- en klauwzeer en atrophische rhinitis of
snuffelziekte.
In 1959 namen de Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren de georganiseerde
ziektebestrijding bij varkens ter hand, waarbij de provincies Noord-Brabant en
Friesland voorop liepen. De Gezondheidsdiensten voerden ook certificaten in
voor fokbedrijven, in het bijzonder voor bedrijven die vrij waren van besmettelijk
hoesten, schurft en worminfecties.
Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal bedrijven
dat was aangesloten bij de georganiseerde varkensziektebestrijding van de
Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren.

deelname aan de georganiseerde varkensziektebestrijding
In 1984 was 62% van de bedrijven met fokzeugen aangesloten. Het aantal onder
begeleiding staande zeugen bedroeg 966.000 dieren. De resultaten hiervan
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hebben er mede toe bijgedragen, dat de varkenshouderij zich in Nederland zo
grootschalig en industrieel kon ontwikkelen.
Een mijlpaal was de introductie in de jaren negentig van een systeem om zeugenstapels schurftvrij te maken. Zo werd op 11 september1998 aan 19 bedrijven een
‘schurftvrijcertificaat’ toegekend. Het schurftvrij houden van de varkensstapels
vroeg veel tijd en nauwkeurig werken. Bovendien waren de schurftbestrijdingsmiddelen niet bepaald milieuvriendelijk en gezond voor mens en dier.
Gebruikskruisingen werden in de jaren zestig gemeengoed, waardoor er veel vraag
kwam naar goede Groot Yorkshire-beren. De verruimde afgifte van vergunningen
voor het houden van eigen dekberen leidde tot de verspreiding van Leptospira
Hyos vanuit West-Nederland naar het zuiden en het oosten.
De varkenshouderij is in de jaren daarna niet van ziekten gevrijwaard gebleven.
Besmettelijke veewetziekten als mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest
hebben veel schade berokkend, vooral nadat op last van de EU van vaccinatie
tegen deze infecties moest worden afgezien. Dit had als doel geïnfecteerde van
niet-geïnfecteerde dieren te kunnen onderscheiden en daarmee de export naar
‘vrije landen’ op gang te houden.
Daarnaast kreeg de varkenshouderij regelmatig te maken met nieuwe, vaak zeer
schadelijke virusziekten, zoals besmettelijke virusdiarree of TGE, dysenterie, de
ziekte van Aujezky en het Parvo-virus dat vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt.
Abortus blauw gaf veel schade bij alle leeftijdscategoriën. Haemophilus pleuro
pneumoniae veroorzaakt borstvlies-, hartzak- en longontsteking met als gevolg
acute sterfte, vooral bij vleesvarkens. Porcine Reproduction Response Syndroom
(PRRS), ook wel Pears genoemd, gaf veel schade bij alle leeftijdscategorieën. De
darmziekte PIA- en het Circo-virus vragen later veel aandacht.
Onderzoek leidde tot de ontwikkeling van markervaccins, waarmee veldvirusbesmettingen onderscheiden kunnen worden van entvirussen. Dat maakte het
mogelijk sommige ziekten met succes uit te bannen met een gericht entprogramma,
zoals de ziekte van Aujeszky, mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest.
Veel werd ook bereikt met monitoring door bloedonderzoek. Hierdoor lijkt het
mogelijk varkensstapels vrij te maken van allerlei infecties en de zogeheten SPFstatus te bereiken. Het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad – voorheen
in Rotterdam gevestigd – en de Gezondheidsdiensten hebben in dit opzicht zeer
baanbrekend werk verricht.

15.4 | Ontwikkeling van de kunstmatige inseminatie
In de jaren 1956 tot 1959 werden door drs. W. Gotink in Overijssel en
drs. Chr. Willems in Noord-Brabant praktijkproeven gedaan met kunstmatige
inseminatie bij varkens. Het primaire doel was het voorkomen van de overdracht
van ziekten door het verbreken van het contact tussen de beer en de zeug. Op de
dekstations werden namelijk veel ziekten overgebracht, zoals varkenspest,
mond- en klauwzeer, besmettelijk hoesten, allerlei vormen van diarree, snuffelziekte, schurft en luizen.
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Er was nog een bijkomend voordeel: arbeidsbesparing. Men hoefde niet meer
met varkens naar de dekstations. Doordat er voor het houden van eigen dekberen
praktisch geen vergunningen meer werden afgegeven, werd de ki extra
gestimuleerd. Verder konden de beste beren ter beschikking worden gesteld.
Die konden bovendien intensiever en langer benut worden, omdat ze op de kistations beter werden verzorgd.
Door teleurstellende resultaten, het gevolg van te weinig ervaring bij zowel de
inseminatoren als de varkenshouders en het te intensief gebruik van de beren,
ontwikkelde de ki zich aanvankelijk schoorvoetend. Geleidelijk verwierf de ki
zich een stevige positie door de betere kwaliteit van de beren en de geleidelijk
verbeterende technische resultaten. De zeugenhouders konden in de behoefte van
vervangend fokmateriaal voorzien door gebruik te maken van de beste ki-beren.

beer vaak 5228, een van de eerste ki-beren in overijssel
Door concentraties en fusies was het aantal coöperatieve ki-verenigingen in 1969
teruggelopen van twintig naar zes. Deze concentraties hebben een grote en
positieve invloed gehad op de ontwikkeling en de professionalisering van de
kunstmatige inseminatie bij varkens.
Door het gebruik van nieuwe spermaverdunners, betere kwaliteitsbeoordelingen
van het sperma en verbetering van de inseminatietechnieken gingen de resultaten
naar een niveau dat toepassing op grote schaal mogelijk maakte. Ook selectie van
de beren op spermakwaliteit en de toepassing van gebruikskruisingen hebben
een belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de technische resultaten
Nauwkeurig werken bleek de voorwaarde te zijn voor het behalen van goede
technische resultaten met ki bij varkens. De basis ligt bij een tijdige en goede
bronstcontrole. Het juiste tijdstip van inseminatie is bepalend voor het resultaat.
Voor het bepalen van het juiste tijdstip voor inseminatie zijn handige schema’s
ontwikkeld.
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juiste tijdstip van inseminatie
Toen het drachtigheidspercentage en de toomgrootte verbeterden, kozen de
grotere gespecialiseerde biggenvermeerderingsbedrijven massaal voor de inzet
van ki. De afbigpercentages stegen naar 86 tot 95% bij de beste bedrijven met
uitstekende tomen biggen. De efficiëntie van de beren verbeterde aanzienlijk
door een aanmerkelijk hogere spermaproductie. De kunstmatige inseminatie
ontwikkelde zich tot een onmisbaar instrument voor de moderne varkenshouder.

testen stareflex

voorlichtingsbrochure
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varkens ki gelderland
Het beschikbaar hebben van gewenste hoeveelheden sperma van betrouwbare
kwaliteit met een grote diversiteit in de soorten beren, geeft grote mogelijkheden
voor een nauwkeurige toepassing van fokprogramma’s.
Vanaf het begin werd het accent gelegd op een betrouwbare fokwaardebepaling
van de beren, mede gezien de snelle generatiewisseling bij varkens. Naast selectiemesterijonderzoek werd aan de exterieurvererving van de ki-beren grote waarde
toegekend. Het was natuurlijk wel zaak via het exterieur een harmonische en
vooral een functionele bouw van de varkens te bewaken.
Zo verrichtten stamboekinspecteurs en medewerkers van de veeteeltconsulentschappen gewoonlijk het nakomelingenonderzoek van de ki-beren. Van deze
afstammelingenkeuringen werden rapporten samengesteld en gepubliceerd. De
varkensstamboeken gaven later periodiek ‘Fokresultaten van beren’ uit.
Het is achteraf wel de vraag of men de ernst inzag van het feit dat bijvoorbeeld
in Gelderland bij acht van de tien beren opmerkingen werden geplaatst bij de
kwaliteit van het beenwerk. Bij het Nederlands Landvarken deden zich immers
problemen voor met de kwaliteit van het beenwerk.
In het buitenland was men over het algemeen tevreden met het Nederlands Landvarken, maar wel werd vaak opgemerkt dat de varkens harder konden zijn en
correcter beenwerk konden hebben. Ook de rapporten van de tot elite verklaarde
beren voorspelden dat al. Bij niet minder dan twaalf van de achttien eliteberen
werd op enig moment een opmerking gemaakt over het beenwerk.
Deze ontwikkelingen speelden zich af in een tijd dat de exterieurkeuringen en
de fokdagen in de fokkerij nog hoogtij vierden. Door de goede verzorging van
de varkens bij de fokkers en van de beren op de ki-stations openbaarden deze
tekortkomingen zich niet zo duidelijk. Op de geleidelijk ontstane gespecialiseerde
vermeerderingsbedrijven en vleesvarkensbedrijven, waar de varkens meer en

64

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 64

17-5-2010 11:27:13

van everzwijn tot vleesvarken

meer onder hardere omstandigheden werden gehouden, openbaarden deze
problemen zich wel. Geen wonder dat de gebruikskruisingen in de traditionele
Landvarken-gebieden zo goed aansloegen.
Toen het organiseren van varkensfokdagen niet meer verantwoord leek door de
gezondheidsrisico’s, begonnen de ki-verenigingen met het houden van berendemonstraties.

berendemonstratie
De leden en andere belangstellenden werden daarmee in de gelegenheid gesteld
zich op de hoogte te stellen van het beschikbare mannelijke fokmateriaal op de
ki-stations. Over de ontwikkeling van de varkens ki en de daarbij ingezette beren
werd uitgebreid voorlichting gegeven. Deze demonstraties vonden gewoonlijk
twee keer per jaar plaats en genoten grote belangstelling van de varkenshouders
en de voorlichtingsmensen.
Na de varkenspestepidemie in 1998 werden deze demonstaties verboden vanwege
besmettingsgevaar. De varkenshouders konden daarna de beren, waarvan ze het
sperma intussen grootschalig gingen afnemen, niet meer zien. Daarmee werd de
laatste mogelijk-heid ontnomen nog kennis te nemen van het exterieur van het
mannelijke fokmateriaal.
Ook werd na de varkenspestepidemie het gebruik van mengsperma, dat toegepast
werd bij het sperma van vleesvarkenvaderdieren, verboden. Het mengen van
sperma van verschillende beren van dezelfde soort was geïntroduceerd, omdat
daarmee op de gemiddeld presterende vermeerderingsbedrijven betere resultaten
werden behaald.
Het mengverbod bleek geen belemmering te zijn voor de verdere ontwikkeling van de ki bij varkens. Het werd een onmisbaar instrument voor het dragend
maken van zeugen. De bevruchtingsresultaten en de kwaliteit van de biggen van
ki-beren werden bepalend.

65

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 65

17-5-2010 11:27:14

van everzwijn tot vleesvarken

aantal miljoenen doses sperma
Door de sterke uitbreiding van de ki worden de resultaten van de fokkerij snel
doorgegeven aan de vermeerderingsbedrijven en de vleesvarkenshouderij.
Fokkerij en ki zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De fokkerij levert de
beren, die na een zorgvuldige selectie op dekvermogen en spermakwaliteit
beschikbaar gesteld worden voor de zuivere teeltfokkerij, voor de productie van
vleesvarkenmoederdieren en voor de productie van vleesbiggen voor de mesterij.
De selectie op dekvermogen en spermakwaliteit heeft zonder twijfel een belangrijke bijdrage geleverd aan het op niveau houden en verbeteren van de genetische
aanleg voor vruchtbaarheid van de beren. Het lijkt erop, dat er een positief verband
bestaat tussen de erfelijke aanleg voor vruchtbaarheid bij de beer en de zeug.
Omgekeerd kan ook vastgesteld worden, dat de selectie door de fokkerijorganisaties op vruchtbaarheid en spontaan berig worden van de zeugen ook
een stimulans is geweest voor de positieve ontwikkeling van de ki bij varkens. De
fokkerijgroeperingen met een eigen ki-afdeling hebben daaraan eveneens een
belangrijke bijdrage geleverd.
In Nederland wordt 98% van de biggen verwekt door ki. Dit mag in vergelijking
met andere diersoorten als een ongekende prestatie worden gezien. Biggen
geboren uit natuurlijke dekking gaan tot de uitzonderingen behoren.

15.5 | Varkenskernen
Rond 1960 werden in de provincies Overijssel en Gelderland varkenskernen
opgericht. Dit waren verenigingen van varkenshouders, die verbetering van de
rentabiliteit beoogden door registratie van gegevens en intensieve voorlichting
op de bedrijven van de aangesloten leden.
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Een aangestelde adviseur kreeg als taak het bijhouden van de technische
resultaten, zowel op de mest- als de fokbedrijven. Het bijhouden van resultaten
was niet gebruikelijk, zeker niet in de mesterij.
Met de introductie van de varkenskernen leerden de varkenshouders om te gaan
met begrippen als groei per dag en voederverbruik per kg groei. Het bleek dat
de verschillen erg groot waren en dat biggen van de leden-fokkers betere
resultaten gaven dan biggen van onbekende herkomst. Zo werden in de varkenskern Lochem in drie jaar de volgende opmerkelijke resultaten bereikt.

mesterijresultaten van de varkenskern lochem
Door het vastleggen van de gegevens op de praktijkbedrijven en het geven van
daarop aansluitende voorlichting zijn de varkenskernen van grote betekenis
geweest voor een betere aansluiting van de fokkerij op de vermeerdering en de
mesterij.
Voorts werd de introductie van het voortschrijdende gemiddelde van de biggenproductie in de zeugenhouderij de basis voor de latere managementprogramma’s
in deze bedrijfstak.
Per saldo hebben de varkenskernen veel baanbrekend werk verricht en een
brug geslagen tussen fokkerij, vermeerdering en vleesvarkenshouderij. Met de
gegevensverzameling en de publicatie daarvan zijn ze de voorlopers van
Agrovision, een bedrijf dat software levert voor management en boekhouding
van agrarische bedrijven.

15.6 | Consulent Kroes en de onderzoekers
De veeteeltconsulenten en de onderzoekers van de Landbouw Universiteit
Wageningen, de Veterinaire Faculteit Utrecht en het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek hebben een sterk stempel op de naoorlogse varkensfokkerij gedrukt.
In 1952 werd ir. Y. Kroes de nieuwe Rijksconsulent voor de Varkenshouderij in
algemene dienst, secretaris van het Centraal Bureau voor de Varkenshouderij en
secretaris van de Commissie van Toezicht op de Selectiemesterijen.
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ir. y. kroes
Ir. Kroes heeft een onuitwisbare en stimulerende invloed gehad op de varkensfokkerij in een periode, waarin veel nieuwe ontwikkelingen op de fokkerij
afkwamen. We vermelden er hier een aantal:
-

-

de intensievere samenwerking tussen de stamboeken;
de verdere ontwikkeling van het Nederlands Landvarken en het Groot Yorkshire;
de stichting en de financiering van de nieuwe selectiemesterijen;
de uitbetaling naar slachtkwaliteit;
het onderhouden van buitenlandse contacten en stimuleren van de export van
fokvarkens;
de begeleiding van de ontwikkeling van de kunstmatige inseminatie;
de introductie en de beproeving van het Piétrain-ras;
de begeleiding van de inspecteurs van de stamboeken;
de begeleiding van keuringen op varkensfokdagen;
de begeleiding en controle van het selectiemesterijonderzoek;
de beoordeling van de selectiemesterijvarkens en de rapportage van de resultaten;
het uitbrengen van de verslagen van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij
en de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij, tevens belast met het
Toezicht op de Selectiemesterijen;
de meting van de spekdikte bij levende varkens;
de introductie van de prestatietoets en de combinatietoets;
de stichting van Varkensproefbedrijven;
de stichting van het Proefstation voor de Varkenshouderij.
De wetenschappers ir. D. Kroeske en ir. D. Minkema van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek kwamen met nieuwe inzichten, waarmee een aanzienlijk
snellere vooruitgang in de fokkerij gerealiseerd zou kunnen worden.
Op 4 november 1962 hield Minkema een lezing voor de Nederlandse Zoötechnische
Vereniging met als onderwerp ‘De selectiemethoden in de varkensfokkerij’.
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Hij bekritiseerde de effectiviteit van het toenmalige selectiemesterijonderzoek,
waarbij de familieselectie via het sterzeugensysteem centraal stond. Met een eigen
prestatietoets van toekomstige fokberen en zeugen zou een snellere vooruitgang
te behalen zijn.

ir. d. kroeske			

ir. d. minkema

Kroeske introduceerde de spekdiktemeting bij het levende varken en Minkema
lichtte de fokkerij en het foksysteem door. Hij toonde aan dat selectie gebaseerd
op onderzoek op eigen prestatie en toomgenoten sneller en efficiënter tot
verbetering zou leiden, dan het op familieselectie gebaseerde sterzeugensysteem
gecombineerd met het nakomelingenonderzoek van beren. Ook introduceerde
hij de indextabellen voor de bedrijfsprestatietoets, waarmee op een eenvoudige
wijze al een beeld gevormd kon worden van de fokwaarde van opfokberen en
opfokzeugen.
Kroeske begon met een vergelijkingsproef tussen Landvarkens en Groot Yorkshires,
waaruit bleek dat de Groot Yorkshires efficiëntere vleesvarkens waren. Vervolgens
werden de kruisingsproeven met NL- en GY-varkens opgezet, gevolgd door het
beproeven van de gekruiste GY-beer x NL-zeug.
De baanbrekende ontwikkelingen die deze onderzoekers in gang hebben gezet,
hebben de varkensfokkerij zodanig gewijzigd, dat de fokkerij en selectie
eenvoudiger en goedkoper werden. Bovendien kon de fokwaarde van de dieren
op de bedrijven betrouwbaarder worden ingeschat.

15.7 | Nieuwe huisvestingssystemen
In de jaren zestig en zeventig werden nieuwe huisvestingssystemen ingevoerd,
zoals individuele huisvesting van zeugen in boxen. In de mesterij kwamen de
roostervloeren, die een aanzienlijke arbeidsbesparing gaven. Met minder arbeid
konden veel meer varkens gehouden worden, terwijl de technische resultaten bij
een goede bedrijfsvoering verbeterden door onder meer een betere hygiëne.
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Naast stallen met een gedeeltelijke roostervloer werden nogal wat stallen in
gebruik genomen met een volledige roostervloer. Ook in de fokkerij was arbeid
nog steeds de beperkende factor voor uitbreiding. Daarom deden de roostervloeren ook daar hun intrede, zowel voor de zeugen als voor de biggen.

zeugen in ligboxen op gedeeltelijk roostervloer
Bovendien kwamen er stallen met volledig roostervloeren in de kraamhokken en
afdelingen voor gespeende biggen. De zeugen werden veelal aangebonden in
stallen met een gedeeltelijke roostervloer.
Verder namen automatische voersystemen een grote vlucht, eerst in de vleesvarkenshouderij, maar later ook in de biggenvermeerdering en de fokkerij.
De sterk arbeidsbesparende ontwikkelingen in de varkenshouderij, de aanpassingen
in de fokkerij met een sterke selectie op sterkere, robuustere dieren en aangepaste
voersamenstellingen maakten de weg vrij voor grootschalige eenheden met een
industriëel karakter. Ook de betere gezondheid van de varkensstapels en een
intensievere veterinaire begeleiding bevorderden deze ontwikkeling.

biggen op roostervloer
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Wel werd de diervriendelijkheid stevig op de proef gesteld. De maatschappelijke
kritiek leidde tot een verbod op de volledig roostervloeren en het aanbinden van
de zeugen. Ook het gebruik van antibiotica en hormonen zette het imago van de
varkenshouderij terecht onder druk.
In de zeugenhouderij werd diervriendelijker groepshuisvesting ingevoerd, terwijl
in de vleesvarkenshouderij de volledige roostervloeren vervangen werden door
hokken met gedeeltelijk rooster met een bolle vloer in het midden als ruimte om
te liggen.
Het Agrarisch Dagblad van 24 december 2008 meldt op basis van tellingen door
het Landbouw Economisch Instituut dat op 56% van de zeugenbedrijven de zeugen
gehuisvest zijn in groepen. Dit komt neer op 59% van de totale zeugenstapel. Nog
44% zal in de komende jaren moeten omschakelen. De omschakeling moet voor
2013 gerealiseerd zijn.

15.8 | Kruisingen
Onder kruisingen wordt verstaan paring van dieren van verschillende rassen. Het
doel is de goede eigenschappen van de te paren rassen te combineren en te
verenigen in het kruisingsproduct.
15.8.1 | Veredelings- en verdringingskruisingen
In de veehouderij en in de varkenshouderij in het bijzonder zijn kruisingen
toegepast om het eigenschappenpatroon aan de eisen van de tijd aan te passen.
Zo ontstonden de Yorkshire-typen uit kruisingen van vroegrijpe rassen uit Italië,
Spanje, Portugal en Oost-Azië met de oude Europese Keltisch-Germaanse
Landvarkens. Het Veredeld Duits Landvarken en het Deens Landvarken ontstonden
weer uit combinaties met Edelschweine en Yorkshires. Het betreft hier nieuwvormingskruisingen of veredelingskruisingen.

veredelingskruising
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Het Duitse Edelschwein ontstond uit een verdringingskruising van Yorkshires
of Large White-varkens op het oud Duits Landvarken, het Marschschwein. Met
een verdringingskruising zou men verwachten na vier of vijf generaties het ras
te verkrijgen, waarvoor de verdringingskruising is toegepast. Het Edelschwein
is een mooi voorbeeld dat dit niet altijd opgaat en dat hierbij een doelgerichte
teeltkeuze en selectie duidelijk een rol gespeeld hebben. Het Veredeld Duits
Landvarken kwam voort uit een veredelingskruising van Yorkshires met het
oorspronkelijke Marschschwein.

verdringingskruising
Het Engelse Small White-varken ontstond uit een nieuwvormingskruising van oude
Engelse Landvarkens met varkens van Napolitaanse, Portugese en Oost-Aziatische
oorsprong. Het Large White-varken werd gefokt uit een verdringingskruising van
oud Engelse Landvarkens op Small White-varkens, terwijl het Middle White uit
de kruising van Small White en Large White werd gefokt. In de moderne varkensfokkerij zijn nieuwe zogeheten synthetische foklijnen ontwikkeld door met
kruisingen de beste eigenschappen van verschillende rassen te combineren.
15.8.2 | Gebruikskruisingen
In de tweede helft van de 20e eeuw werden nieuwe kruisingssystemen, de zogeheten
gebruikskruisingen, in de varkensfokkerij geïntroduceerd. Dit in navolging van
de plantenteelt en de pluimveefokkerij. Een belangrijk kenmerk van gebruikskruisingen is dat hierbij sprake is van een onderbroken foksysteem. De kruisingsproducten kunnen namelijk niet worden gebruikt voor de fokkerij of voor de
instandhouding van de zuivere teeltfokkerij.
Voor het blijvend kunnen toepassen van gebruikskruisingen is de instandhouding
– het op niveau houden en verbeteren van de zuivere teeltfokkerij – noodzakelijk.
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Het doel van gebruikskruisingen is niet het verbeteren van de rassen, maar het
combineren van de goede eigenschappen van beide rassen en het benutten van
het kruisings- of heterosiseffect. Dit effect treedt op bij het paren van dieren die
niet met elkaar verwant zijn, dan wel van twee verschillende rassen en betekent dat
de eigenschappen van de gekruiste nakomelingen beter zijn dan het gemiddelde
van de ouders. En is in sommige gevallen zelfs beter dan beide ouders. Heterosis
is dus niet overerfbaar, maar openbaart zich het meest bij eigenschappen die
minder sterk vererven, zoals groei, voederconversie en sterftepercentage. En
vooral in de reproductie, het aantal geboren en grootgebrachte biggen en de
groei van de biggen.
De resultaten van gebruikskruisingen worden, zoals in het volgende schema is
weergegeven, bepaald door het niveau van de ouders.

het effect van heterosis
Gebruikskruisingen worden op verschillende wijze toegepast. Bij de enkelvoudige
kruising worden twee dieren van verschillende rassen of foklijnen met elkaar
gepaard.

enkelvoudige kruising rassen
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Voor verbetering van de reproductie, vruchtbaarheid en moedereigenschappen
bieden de gebruikskruisingen mogelijkheden door het benutten van het heterosiseffect. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden:
- De terugkruising, waarbij de gekruiste zeug weer wordt gepaard met een van de
uitgangsrassen. Hierbij wordt het heterosiseffect bij de zeug benut. Het eindproduct
zal echter minder heterosis vertonen, omdat de vader verwant is met de moeder.

terugkruising
- Bij de driewegkruising of drierassenkruising wordt zowel bij het moederdier
als bij het eindproduct van het heterosiseffect geprofiteerd. Belangrijk hierbij is
natuurlijk wel weer, dat de drie rassen van goed niveau zijn.

drierassenkruising
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heterosispercentage voor vruchtbaarheid en mest- en slachteigenschappen
bij verschillende kruisingssystemen
- Bij de vierwegkruising of vierrassenkruising wordt ook gebruik gemaakt van een
gekruist vaderdier. Dit kan aantrekkelijk zijn om de gebruiksvriendelijkheid van
de vaderdieren te verbeteren, dat wil zeggen deklust, spermakwaliteit en bevruchtend vermogen.
Een nadeel van dit type kruising is wel, dat naarmate de verschillen groter zijn
tussen de uitgangsrassen de eindproducten een grotere variatie vertonen.

vierrassenkruising
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- Bij de rotatiekruising worden beurtelings twee of meer rassen ingezet voor de
productie van fokzeugen voor het instandhouden van de zeugenstapel. In de
zeugenstapel worden de beste zeugen geselecteerd, die aangewezen worden
voor het verwekken van de volgende generatie zeugen in combinatie met een
niet-verwante beer van een andere foklijn of ras. Met dit systeem kan een
zeugenstapel in stand gehouden worden zonder aanvoer van fokmateriaal en kan
men toch profiteren van de voordelen van een gekruiste zeug.

rotatiekruising
De eindproducten worden geproduceerd door gebruik te maken van een vleesvarkenvaderdier. Bij dit systeem is wel belangrijk dat de foklijnen die in het
rotatiesysteem worden ingezet, niet met elkaar verwant zijn, maar ook niet te veel
verschillen. Te grote verschillen in de foklijnen die in een dergelijk foksysteem
worden ingezet, leiden tot een nogal heterogene zeugenstapel.
15.8.3 | Resultaten van kruisingsproeven
Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek zette in 1968 praktijkproeven op met
als doel toepassing van gebruikskruisingen tussen Groot Yorkshire-beren en
zeugen van het Nederlands Landvarken te beproeven. De resultaten waren
verrassend en gaven een zeer goede afspiegeling van de ervaringen van de
aan deze proef deelnemende varkenshouders. Het aantal biggen op de leeftijd
van zeven weken was bijna een big meer en het toomgewicht was op die leeftijd
maar liefst 14 kg hoger. Het was duidelijk, dat er met een systematische kruising
tussen Groot Yorkshire-beren en Nederlands Landvarken-zeugen voor de biggenproducenten nogal wat te verdienen viel.
De mest- en slachtresultaten van de gekruiste biggen waren ook aanzienlijk beter.
De Groot Yorkshires waren in de kruising duidelijk beter dan verondersteld werd.
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De verwachting dat de slachtkwaliteit van de kruisingsproducten wel zou tegenvallen, werd niet bevestigd. Voor de NL-fokkers was dit een ontgoocheling, zij
hadden het tegendeel verwacht. In die jaren leefde namelijk de veronderstelling,
dat het NL-varken superieur was aan het Groot Yorkshire.

reproductieresultaten eerste ivo-kruisingsproef
Enkele jaren daarvoor was uit vergelijkende mestproeven van het IVO gebleken,
dat het Groot Yorkshire een efficiëntere vleesgroei had dan het Nederlands Landvarken. Het Groot Yorkshire had een betere groei, een lagere voederconversie,
een betere vleeskwaliteit en een gunstiger vlees-voerindex. Het Groot Yorkshire
had voorts aanmerkelijk minder uitval.

resultaten mest- en slachteigenschappen eerste ivo-kruisingsproef
Een belangrijke rol heeft ook ongetwijfeld gespeeld dat het Groot Yorkshire in
het selectiemesterijonderzoek werd afgemest op een gewicht van 120-125 kg. Dit
ras was er op gefokt en geselecteerd om goed door te kunnen groeien tot een
hoog eindgewicht.
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ivo-vergelijkingsproef raszuivere nl- en gy-varkens
De beide rassen – het vroegrijpe NL en het laatrijpere GY – waren gelijkwaardig
in het slachtverlies en in de vlees-vet-verhouding. De Groot Yorkshire-kruislingen
bleken zelfs in de slachtkwaliteit beter te zijn dan de zuivere NL-varkens. Deze
verschillen in het eigenschappenpatroon riepen bij deze kruising dus een flink
heterosiseffect op.
Na de geslaagde beproeving van de enkelvoudige kruising lag het voor de hand
de mogelijkheden van gekruiste zeugen als moederdier voor de productie van
mestbiggen te beproeven. De beproefde zeug werd de kruisingszeug van de
Groot Yorkshire-beer en de Nederlands Landvarken-zeug, die dan weer gepaard
werd met een NL-beer, een Groot Yorkshire-beer of een Piétrain-beer. Deze
combinaties werden vergeleken met de NL x NL-combinatie.

reproductieresultaten kruisingszeugen (f1) vergeleken met nl
De gekruiste zeug bleek aanmerkelijk beter in staat meer biggen groot te brengen.
Opmerkelijk is wel dat de terugkruising met een GY-beer duidelijk beter scoorde,
dan de combinatie met een NL-beer. Het zou in de lijn der verwachting liggen
dat de Piétrain-beer beter zou scoren, omdat hier sprake was van een drierassenkruising.
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resultaten mest- en slachteigenschappen van nakomelingen van
kruisingszeugen (f1) vergeleken met nl
De mesteigenschappen van het Groot Yorkshire-varken blijken weer van grote
invloed op de groei en het voederverbruik bij de kruisingen, terwijl de
slachtkwaliteit die van de overige combinaties – met uitzondering van de Piétrainnakomelingen – vlot kan evenaren.
De Piétrain-kruising leverde nog geen 0,6% meer vlees op dan de zuivere NL,
maar wel een wat beter slachttype. De Piétrain-beren lieten toen nog een weinig
dominante vererving zien.
Het Groot Yorkshire-varken drukte een sterk stempel op de uitkomsten van deze
proef. Het valt verder op, dat terugkruisen met een NL-beer het minder goed
doet. Mogelijk houdt dat verband met de mindere sterkte en constitutie van het
NL-varken, dat nog duidelijker blijkt in de terugkruising.

16 | Fokkerijgroeperingen en -organisaties
Met de varkensfokkerij ging het in de jaren zestig goed, maar de slachterijen, de
veevoederindustrie en de wetenschap vonden dat het beter kon. Met de volgende
maatregelen zou een betere en snellere vooruitgang geboekt kunnen worden:
- selectie op eigen prestatie in plaats van familieselectie door middel van
het selectiemesterijonderzoek met het zogeheten sterzeugensysteem en
nakomelingenonderzoek van beren;
- selectie met selectie-indexen;
- het toepassen van gebruikskruisingen;
- een andere organisatie van de fokkerij.
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Al in 1927 maakt dr. A.L. Hagedoorn, destijds secretaris van de Genetische
Vereniging, in het ‘Handboek voor Fokkerij en Plantenteelt’ de volgende
opmerkingen:
Een boer koopt zijn bietenzaad bij een specialist en hij koopt zijn karwij- en groentezaad. Maar zijn kalvers en zijn veulens fokt hij zelf. De fokzeugen, fokkoeien, fokooien
zijn niet in handen van een paar instituten, maar zij zijn in handen van de gewone
gebruikers. Als regel hoeft de landbouwer of gewone tuinbouwer zich het hoofd niet
te breken met plantenteeltproblemen. Dat kan hij rustig aan specialisten overlaten.
Maar het merendeel van de gebruikers van dieren is ook tegelijkertijd fokker. In een
land als het onze zijn er daardoor meer fokkers dan zaadtelers. Het gevolg daarvan is
dat de fokkers veel minder ervaring hebben met fokkerij dan de zaadtelers met de
zaadteelt. Elke fokker fokt in zijn leven maar enkele geslachten van dieren en maar een
heel beperkt aantal. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de fokkerij uit wetenschappelijk oogpunt nog niet op het peil staat, waarop de plantenteelt zich al jaren
weet te handhaven.
Het duurde bijna veertig jaar voordat de slachterijen en de veevoederindustrie
tot het besef kwamen, dat betere resultaten alleen bereikt zouden kunnen worden
met een centrale aanpak van de fokkerij en de selectie, gepaard gaande met een
strakke organisatie.
Tijdens een varkensconferentie van U. Twijnstra ’s Oliefabrieken in september
1961 plaatsten professor dr. W.K. Hirschfeld en ir. J.P. van Male, later directeur
van het Varkensonderzoekcentrum Nieuw-Dalland, kritische opmerkingen bij de
toenmalige fokkerij en het selectiemesterijonderzoek. Weinig varkensfokkers en
fokkerijdeskundigen realiseerden zich dat slechts enkele jaren daarna centrale
fokkerijen van de slachterijen en de veevoederindustrie zich intensief met fokkerij
zouden gaan bemoeien en op termijn een deel van de markt van fokmateriaal
voor zich op zouden eisen.
Voor de opzet van deze centraal geleide fokkerijen werden in grote lijnen een
viertal redenen aangevoerd:
- Vleeskwaliteit. In die tijd speelde de vleeswarenindustrie een belangrijke rol.
Deze stelde specifieke eisen aan de kwaliteit en de samenstelling van de te
verwerken varkens. Van groot belang waren toen al pH, kleur, kook- en droogverliezen, watergehalte en waterbindend vermogen;
- Op een centraal geleid bedrijf zou efficiënter gebruik gemaakt kunnen worden
van wetenschappenlijke kennis. Ook toepassing van eigen prestatieonderzoek
van dieren afkomstig uit gesloten foklijnen, met een scherpere selectie onder
praktijkomstandigheden werden als argumenten aangevoerd;
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- Het toepassen van gebruikskruisingen. De organisatie van de fokkerij kon zodanig
worden ingericht, dat gebruik kon worden gemaakt van het heterosiseffect. Biggenfokkers, die intussen biggenvermeerderaars gingen heten, moesten om blijvend
van de gebruikskruisingen te kunnen profiteren de fokzeugen aankopen.
- Verticale integratie, het op harmonieuze wijze afstemmen van de verschillende
schakels in het productieproces en wel zodanig, dat een ieder naar rato wordt
beloond voor de door hem toegevoegde waarde van big tot braadlap.
Zo begonnen in de jaren zestig particuliere bedrijven, slachterijen en veevoederfabrieken met oriënterend onderzoek op het gebied van de varkensfokkerij.
Hiervoor werd overwegend uitgangsmateriaal aangekocht bij Nederlandse
varkensfokkers, materiaal van het Nederlands Landvarken, Groot Yorkshire en
Piétrain. Op beperkte schaal is ook wel gebruik gemaakt van uitgangsmateriaal
uit andere landen.
Het gevolg van deze ontwikkeling was, dat de varkenshouderij in de tweede helft
van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw
kennis maakte met een totaal nieuwe aanpak van de fokkerij. Zo ontstonden
naast het Nederlands Varkensstamboek een aantal fokkerijgroeperingen. De
belangrijkste fokkerijgroeperingen waren:
-

Euribrid - Hendrix veevoederfabrieken,
Fomeva - Homburg slachterij,
Nieuw-Dalland - Zwanenberg Hartog slachterijen,
Hedelse Varkensfokkerij - Koudijs veevoederfabriek,
Cofok B.V. - Coveco en de coöperatieve veevoederindustrie, behalve CHV,
Coöperatief fokbedrijf Herpen - Encebe en CHV,
Bovar - Boekos slachterijen,
Seghers Hybrid - België,
Pig Improvement Company - Engeland.
De bindende en overkoepelende organisatie werd de Stichting voor het Fokkerijwezen in de Varkenshouderij (1972), die ook de bevoegdheid kreeg
fokkerijgroeperingen te erkennen.
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logo’s van fokkerijorganisaties
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16.1 | Fokkerijprogramma’s
De fokkerijgroeperingen introduceerden programma’s met een nieuwe
organisatorische opbouw en structuur en met scheiding van taken. Belangrijke
kenmerken waren:
- de fokkerij wordt gelaagd, piramidaal opgebouwd met gescheiden taken in
fokkerij, vermeerdering en vleesbiggenproductie;
- de top van het programma is de basisfokkerij, die als taak heeft het in stand
houden en verbeteren van de foklijnen van de zuivere teelt, en het leveren van
uitgangsmateriaal aan de subfokkerij;
- de subfokbedrijven leveren gekruiste moederdieren voor de biggenvermeerderingsbedrijven en de gesloten fok- en mestbedrijven;
- de vermeerderingsbedrijven produceren via een tweede kruising de biggen, die
op de vleesvarkenbedrijven worden afgemest;
- de toepassing van systematische gebruikskruisingen voor de productie van
vleesvarkenmoederdieren en vleesbiggen.

schema gelaagde en piramidale opbouw van een fokkerijprogramma
Organisatorisch ziet een dergelijk fokkerijprogramma er als volgt uit. De foklijnen
worden in de basisfokkerij in gesloten foklijnen gefokt en geselecteerd, dus
zonder bloedtoevoer van buitenaf. Gesloten foklijnen vertonen een grotere mate
van fokzuiverheid en de fokproducten zijn beter voorspelbaar in zowel de zuivere
als in de kruisingsteelt.
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Uit de op de basis- of topfokkerijen aanwezige rassen worden gespecialiseerde
foklijnen ontwikkeld:
- berenlijnen, waar het accent in de fokkerij en selectie ligt op de mest- en slachteigenschappen voor de productie van vleesvarkenvaderdieren;
- zeugenlijnen, waar het accent in de fokkerij ligt op de vruchtbaarheid en moedereigenschappen voor productie van vleesvarkenmoederdieren.
De opsplitsing van de fokkerij in gespecialiseerde beren- en zeugenlijnen geeft
mogelijkheden de totale productie te verhogen. Het is moeilijk, dan wel onmogelijk,
een optimale productie en reproductie te bereiken in één ras of foklijn. Een
optimale aanleg voor vruchtbaarheid en moedereigenschappen correspondeert
niet met optimale groei- en slachteigenschappen. Een optimale combinatie in het
eindproduct is het beste te realiseren door kruising van goed bij elkaar passende
foklijnen.

schema selectiestadia
Vooral de basisfokkerij kenmerkt zich doordat meerdere selectiestadia ingebouwd
zijn, zoals in het voorgaande schema is weergegeven.
Door de verschillende fokkerijgroeperingen werden programma´s opgezet, die wat
betreft de organisatorische opbouw niet veel van elkaar afweken. Voor de zuivere
teelt werd – zoals al vermeld – veelal gekozen voor gesloten foklijnen, die door
eigen bloedlijnen en fokfamilies in stand werden gehouden zonder bloedtoevoer
van buitenaf.
Kenmerken van een gesloten fokkerij zijn het handhaven van een ruime bloedspreiding met per foklijn meerdere mannelijke bloedlijnen, vrouwelijke
fokfamilies en een korte, intensieve inzet van de geselecteerde jonge beren.
Voordeel van deze gesloten fokkerijen was dat er een grote mate van fokzuiverheid
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werd bereikt. Er werd steeds geselecteerd in hetzelfde milieu, waardoor de selectie
uniform en stabiel was.
De subfokbedrijven werden bevolkt met uitgangsmateriaal van een en dezelfde
foklijn uit de basisfokkerij. Bij de start van de programma’s was gewoonlijk al
een specialisatie gemaakt tussen de zeugen- en de berenlijnen met een daarop
aangepast selectieprogramma.
16.1.1 | Fokproducten
Door alle fokkerijgroeperingen werd gebruik gemaakt van de Nederlandse rassen
NL en GY. Het NL werd vrijwel zonder uitzondering ingezet als zeugenlijn. Het
Groot Yorkshire werd zowel voor beren- als voor zeugenlijnen ingezet.
Het Piétrain-ras genoot bij de fokkerijgroeperingen meer interesse dan bij de
praktische varkenshouders.
16.1.2 | Stamboeken
De stamboekorganisatie CBV koos voor zowel een GY-berenlijn als voor een
GY-zeugenlijn. Tijdelijk heeft het Duroc-varken een rol gespeeld als vader van de
vleesvarkenmoederdieren. Later werd het Fins Landvarken als zeugenlijn ingezet,
vooral in combinatie met de GYz-lijn.
De GY-beer was lang het beste vleesvarkenvaderdier, vanwege de zeer goede
groei, de zeer concurrerende slachtkwaliteit en de – dankzij de ongevoeligheid
voor stress – goede kwaliteit van het vlees.
16.1.3 | Nieuw-Dalland
Bij Nieuw-Dalland werden zowel zeugen- als berenlijnen ontwikkeld met Groot
Yorkshire, Large White en Piétrain. Een naam kreeg de Daltrain, een stressongevoelige zeugenlijn met een flinke scheut Piétrain. Deze foklijn bracht het
zeer goed berig worden van de zeugen in.
De Daltrain gaf in combinatie met de synthetische A30-lijn van Groot Yorkshire-Large
White oorsprong de Dalland-zeug. Als vaderdier werd onder meer de Tempo-beer
ontwikkeld, met ook weer Piétrain- en Groot Yorkshire-bloed. De Tempo-beer
is nog steeds een zeer populair vaderdier, vanwege de zeer goede groei en het
voeropnamevermogen in combinatie met grote vitaliteit en goede slachtkwaliteit.
16.1.4 | Hypor
Het Hypor-programma maakte gebruik van NL-zeugen, aanvankelijk gecombineerd
met een lijn van Hampshire-oorsprong, waarin later mogelijk ook wat Groot Yorkshire
of Large White ingebracht was. De berenlijn bevatte bloed van het Belgisch Landvarken.
16.1.5 | Fomeva
Het Fomeva-programma introduceerde de Dunel-zeug, de kruising van een
Fomeva-NL-zeug met de Amerikaanse Duroc. Als vaderdier werd tijdelijk de
kruisingsbeer van Hampshire met Groot Yorkshire ingezet.
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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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classificatie-indeling naar spekdikte (links) en type (rechts)
In 1975 werd de classificatie en de uitbetaling naar kwaliteit verplicht gesteld.
Tegelijkertijd werd nog een extra klasse ingevoerd, de EAA voor excellente
vleesvarkens met extra dun spek en een best type.

varkensclassificatie in nederland
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In 1987 werd een EG-verordening voor varkensclassificatie van kracht, waarbij
met het in Nieuw Zeeland ontwikkelde Hennesey Grade Probe het percentage
mager vlees werd vastgesteld.

prikpistool hennesey grade probe
Men hanteert sindsdien de volgende handelsklassen:

handelsklassen en typebeoordeling
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Vanaf februari 1987 werden de volgende kortingen en toeslagen in centen per kg
per % mager vlees gehanteerd:

≤

≥

kortingen en toeslagen in ct/kg per percentage vlees vanaf 1987 tot 2004

kortingen en toeslagen naar type-indeling vanaf 1987 tot 2004
Na een wijziging van de basisadviesprijs voor een varken met 54% vlees met een
A-type werd in april 2004 weer een wijziging doorgevoerd naar 56% met een
A-type. Het gemiddelde vleespercentage was intussen al gestegen naar 56,3%.
De toeslagen en de kortingen zijn daarmee als volgt aangepast:

kortingen en toeslagen naar vleespercentage vanaf 2004
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kortingen en toeslagen naar type vanaf 2004
*slachtvarken met een mager vleespercentage van 56 en type A
De indeling naar type en spekdikte was tot 1987 gebaseerd op spekdiktemetingen
en een subjectief vastgestelde type-indeling. Dit systeem heeft wel redelijk goed
voldaan, maar was vooral als informatie voor de fokkerij te globaal en sloot minder
goed aan bij de toenmalige selectiesystemen.
Het vaststellen van het vleespercentage met de Hennesey Grade Probe-methode
blijkt een duidelijke verbetering. De met het prikpistool verkregen gegevens
sluiten namelijk veel beter aan bij de wijze waarop in de fokkerij op dit kenmerk
wordt geselecteerd.

ontwikkeling vleespercentage en spier- en spekdikte van 1987 tot 2009
Sinds 1995 worden ook de spier- en de spekdikte vermeld, hetgeen extra informatie
geeft over de vlees-vetverhouding. Het vleespercentage, de spier- en spekdikte
en de type-indeling is zeer waardevolle informatie voor de vermeerderaars en
vleesvarkenhouders. Deze informatie geeft het kwaliteitsniveau aan en vormt een
belangrijk kompas voor de varkenshouders. De biggenvermeerderaars krijgen
zinvolle informatie over de kwaliteit van de geleverde biggen. De fokkerijorganisaties
krijgen zeer bruikbare gegevens over de slachtkwaliteit van hun fokproducten.
De varkensclassificatie en de uitbetaling naar kwaliteit zijn van ongekende betekenis
geweest voor de kwaliteitsverbetering van de vleesvarkens in Nederland.
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19| Stressgevoeligheid, transportsterfte
en vleeskwaliteit
De succesvolle varkensfokkerij in de vleesrichting leidde in de loop van de jaren
zestig tot nieuwe problemen. Er trad plotselinge sterfte op bij extra inspanningen,
zoals transport naar de slachterijen en verplaatsingen van biggen en fokmateriaal.
De directe en indirecte transportschade was groot en liep in de miljoenen guldens.
Per vleesvarken werd de schade eind jaren zestig geraamd op ƒ 1,25.

aantallen td- en dos(in slachterij)-varkens per
1.000 aangevoerde dieren bij een vleeskeuringsdienst
Tegelijkertijd steeg het percentage vleesvarkens met een afwijkende vleeskwaliteit,
zoals zacht, bleek vlees en te weinig waterbindend vermogen. Het meest gevoelig
voor acute hartdood en een afwijkende vleeskwaliteit bleken varkens met korte
dikke spieren.
- DFD-vlees (Dark, Firm, Dry) kenmerkt zich door een extreem hoge waterbinding,
te donkere kleur en een zeer vaste consistentie. Het gevolg is dat vers vlees
slecht houdbaar en te droog is. Door koken en braden wordt het vlees taai en
voelt het droog aan. Er ontstaat geen kookverlies.
- Normaal-vlees heeft een redelijke waterbinding, is lichtroze van kleur en heeft een
elastische consistentie. Het gevolg is dat vers vlees weinig vocht in de verpakking
geeft. Bij koken en braden is er matig vochtverlies. Na inblikken treedt er weinig
vocht uit in het blik.
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te donker dfd-vlees

normale vleeskleur

te zacht, bleek vlees

- PSE-vlees (Pale, Soft, Exsudative) heeft een slechte waterbinding en een lichte
tot zeer bleke kleur. De consistentie is zacht en slap. Het gevolg is dat vers vlees
veel vocht verliest (drip). Koken en braden geeft veel kookverlies. Ingeblikt vlees
krijgt veel ‘afzet’.

19.1 | Oorzaken
De toename van de hoeveelheid vlees en vooral de bespiering heeft tot gevolg,
dat de verzorgende organen – het hart en de longen – relatief minder ontwikkeld
worden. Hierdoor ontstaat een kwetsbaarder dier, hetgeen tot uitdrukking komt
in onder meer sterfte tijdens het transport en een slechtere vleeskwaliteit.

hartgewichten van verschillende rassen
Onderzoeker dr. Jürgen Unshelm van de universiteit van Göttingen in Duitsland
vond in dit verband interessante verschillen in het hartgewicht tussen de sterk
veredelde, vleesrijke rassen als het Duits Landvarken en het Piétrain-varken en
de niet-veredelde rassen als het Duits Weideschwein, het Mangalitza-varken en
het Göttinger Miniaturschwein.
Het Göttinger Miniaturschwein heeft het hoogste hartgewicht per kg vlees. De vette
rassen, zoals het Weideschwein en het Mangalitza-varken volgen met significant
hogere hartgewichten ten opzichte van de hoeveelheid vlees. Unshelm concludeert
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ten slotte, dat het relatief lagere hartgewicht bij vleesrassen – in het bijzonder
bij het Piétrain-varken – de oorzaak kan zijn van de grotere problemen met de
bloedsomloop.

evolutie van de lichaamsverhoudingen bij het varken

19.2 | Beoordeling vleeskwaliteit
Bij de Nederlandse selectiemesterijvarkens werd de vleeskwaliteit op het oog,
dus subjectief beoordeeld. Bij het Nederlands Landvarken werd uitsluitend gelet
op de magerheid. Vanaf 1965 werd meer rekening gehouden met kleurverschillen
en met de structuur van het vlees.
Uit de jaarverslagen van de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij,
tevens belast met het Toezicht op de Selectiemesterijen blijkt, dat de vleeskwaliteit
vanaf 1967 tot 1976 bij het Nederlands Landvarken weinig verandering onderging.
Bij het Groot Yorkshire was er wel sprake van een verbetering en wel van 6,6 naar
7,2. Het geringe aantal Piétrain-varkens kreeg een duidelijk slechtere waardering
voor de kwaliteit van het vlees.
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In die periode steeg het vleespercentage van de selectiemesterijvarkens aanzienlijk:

karbonade- en hampercentage per ras in 1972 en 1976
Ook bij de classificatie van de slachtvarkens openbaarde zich een toename van
de bevleesdheid. Deze kwam echter wel minder spectaculair tot uitdrukking.

percentage EAA-, IA- en EAA + IA-varkens in 1965 en 1975
Door de toename van het vleespercentage lag het voor de hand dat er moeilijkheden zouden ontstaan met het functioneren van de varkens op de praktijkbedrijven.
Bij het Nederlands Landvarken openbaarde zich intussen meer en meer een
onvoldoende solide bouw en sterkte, niet alleen in de zuivere teelt, maar ook in
de vermeerdering en de mesterij.
Door de introductie van de gebruikskruisingen met Groot Yorkshire-beren bleven
de problemen in de mesterij, de transportsterfte en het slechter worden van de
vleeskwaliteit beheersbaar.

19.3 | Onderzoek
Intussen werden in Nederland allerlei pogingen ondernomen om betrouwbare
methoden te ontwikkelen voor het meten van de vleeskwaliteit en stressgevoeligheid. In de praktijk bleken die echter foktechnisch onvoldoende betrouwbaar en
moeilijk toepasbaar.
Een doorbraak was de op het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek ontwikkelde
halothaantest. Dit van de humane geneeskunde afgeleide onderzoek berust er op
dat stressgevoelige varkens overgevoelig zijn voor het narcosegas halothaan.
Bij deze test ademen biggen van 7 tot 10 weken gedurende enkele minuten via
een gezichtsmasker een mengsel van 95% zuurstof en 5% halothaan in. Bij een
daarvoor gevoelig varken ontwikkelt zich snel een spierstijfheid. Nadat de
toediening van halothaan is gestopt, herstelt het dier zich weer snel.
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stressgevoelig varken

niet-stressgevoelig varken

Dieren die niet gevoelig zijn voor stress reageren niet op halothaan en blijven
slap en ontspannen liggen.

toestel voor halothaanonderzoek
Met de halothaantest bleek het in de fokkerij mogelijk op eenvoudige wijze te
kunnen selecteren op stressgevoeligheid. Bovendien bleek dat de stressgevoeligheid
enkelvoudig recessief vererft en dat stressgevoelige biggen dus dubbele dragers
(homozygoot) waren van het gen. Na introductie van het halothaanonderzoek
werden aanzienlijke verschillen gevonden in de gevoeligheid voor halothaan in
een aantal varkenspopulaties.
Het halothaanonderzoek had als voordeel dat de uitslag meteen bekend was.
Daarna kon direct de selectie plaatsvinden, voordat de dieren ingezet werden
voor de fokkerij. Verder kon door het duidelijke patroon van vererving snel en
betrouwbaar op halothaan, dan wel op stressgevoeligheid worden geselecteerd.

96

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 96

17-5-2010 11:27:37

van everzwijn tot vleesvarken

percentage halothaangevoelige dieren in verschillende varkenspopulaties
Maar er waren ook nadelen. Zo vergde het onderzoek minstens vijf minuten per
dier. Bovendien werden de recessief stressgevoelige dieren wel duidelijk en
betrouwbaar aangewezen, maar de heterozygote dieren konden slechts door
nakomelingenonderzoek opgespoord worden. Verder bleek dat degenen die het
onderzoek uitvoerden, niet altijd konden voorkomen dat zij zichzelf blootstelden
aan lichte concentraties halothaan. Ook bleek dat het gebruik van de apparatuur
op meerdere bedrijven het risico inhield van het overbrengen van ziekten.
Het halothaanonderzoek heeft, ondanks de daaraan klevende nadelen, grote
betekenis gekregen voor het stressvrij maken van de Nederlandse varkenspopulaties. Het definitief uitbannen van de stressgevoeligheid werd na een aantal
jaren mogelijk, doordat met dna-onderzoek ook de heterozygote dieren trefzeker
aangewezen konden worden.
Intussen was in de fokkerij de specialisatie in zeugen- en berenlijnen algemeen
geworden. Door stressgevoeligheid wordt de functionaliteit van zeugenlijnen
belast. Bovendien brengt het gebruik van een stressgevoelige beer – bijvoorbeeld
een Piétrain – dan het risico met zich mee dat de eindproducten stressgevoelig
zijn, dus gevoelig zijn voor acute hartdood en een minder goede vleeskwaliteit.
Op stressvrije zeugenlijnen biedt een stressgevoelige, extra gespierde beer
mogelijkheden voor het voortbrengen van extra vlezige eindproducten.

20 | Varkensproefbedrijven en het Proefstation
voor de Varkenshouderij
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd in de Commissie van
Overleg voor de Varkenshouderij – tevens belast met het toezicht op de selectiemesterijen – vastgesteld, dat voor het behoud en het verbeteren van een economisch
sterke positie van de varkenshouderij een doeltreffend onderzoeks- en
voorlichtingsapparaat noodzakelijk was. De proefcapaciteit van de verschillende
instituten en instellingen was onvoldoende om voor de sector verantwoorde
conclusies te trekken.
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Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek had intussen de beschikking over
een goed opgezet proefbedrijf ‘De Bantham’ in Maartensdijk, dat vooral voorzag
in de behoefte aan een accommodatie voor proeven op het gebied van fokkerij en
de kwaliteit van de slachtproducten. Dit bedrijf werd bevolkt met ziektekiemvrije
biggen, zogeheten SPF-biggen (Specific Pathogen Free), die door middel van een
keizersnede waren verlost.
Er was echter grote behoefte aan proeven op het gebied van huisvesting, op de
praktijk gerichte proeven voor fokvarkens en demonstratieproeven. Geadviseerd
werd te komen tot de oprichting van regionale proefbedrijven met als juridische
vorm een stichting. Hierin moesten de standsorganisaties en het Landbouwschap,
de technische organisaties en de voorlichtingsdiensten als adviseurs vertegenwoordigd zijn.
In 1967 werd begonnen met de bouw van het Varkensproefbedrijf voor Gelderland
en Overijssel in Raalte. In 1971 volgde het Varkensproefbedrijf voor Zuid-Nederland
in Sterksel.
De financiering van de stichting bestond uit een overheidssubsidie en een subsidie
uit het fonds Kwaliteitsverbetering van het Productschap voor Vee en Vlees. Dit
fonds werd gevuld uit een heffing per afgeleverd vleesvarken. De exploitatiekosten
werden gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (50%), het Productschap voor Vee en Vlees (40%) en regionale
instanties.
Het onderzoek richtte zich vooral op huisvesting, voeding en speenleeftijd van
biggen, terwijl welzijnsonderzoek in die tijd ook al aandacht kreeg. De proefaccommodatie van de beide bedrijven was per 31 december 1983 als volgt
ingericht:

Zeugenplaatsen
Opfokzeugen (incl. gedekte opfokzeugen)
Plaatsen voor gespeende biggen
Plaatsen voor vleesvarkens

Raalte
289
220
550
640

Sterksel
478
96
620
1.120

De varkensproefbedrijven hebben veel baanbrekend onderzoek verricht en
genoten grote belangstelling van de varkenshouders. In de varkenshouderij
ontbrak echter centrale aansturing van het onderzoek. Die kwam er toen in
november 1983 het proefstation in Rosmalen werd opgericht. Het Consulentschap
voor de Varkenshouderij werd daar eveneens gevestigd. Dr.ir. E.W. Brascamp
werd directeur.
Het Rijksconsulentschap werd omgevormd tot een Informatie en Kennis Centrum
(IKC). Het bedrijfsleven moest voor 50% bijdragen in de onderzoekskosten. De
organisatie van het onderzoek onderging later weer een wijziging, waarbij per
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onderzoeksproject de financiering geregeld werd met de opdrachtgevers. De
overheid kon hierbij ook opdrachtgever zijn, maar onderzoek in opdracht van de
overheid beperkte zich hoofdzakelijk tot projecten die met de volksgezondheid
te maken hadden.
Het proefbedrijf ‘De Bantham’ werd rond 1980 gesloten. Het Proefstation in Rosmalen
werd in 2000 opgeheven, omdat de overheid het onderzoek wilde concentreren in
Lelystad. Daar moest dus een nieuw onderzoekscentrum voor de varkenshouderij
verrijzen. Dit varkensbedrijf werd wel gebouwd, maar vermoedelijk te duur.
Daardoor bleek het financiëel niet rond te zetten. Het bedrijf, bevolkt met SPFvarkens, werd geprivatiseerd en overgedragen aan de bedrijfsleider, die nu een
fokbedrijf met Topigs-varkens met een hoge gezondheidsstatus (SPF) exploiteert.
Het praktijkonderzoek is momenteel geconcentreerd op de varkensproefbedrijven
in Raalte en Sterksel. Het praktijkcentrum in Raalte is gericht op de biologische
varkenshouderij en onderzoek op het gebied van dierenwelzijn. In Sterksel wordt
het op de praktijk gericht onderzoek voor de varkenshouderij uitgevoerd. Het
wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht bij de Animal Sciences Group in
Lelystad, die uiteraard nauw samenwerkt met de praktijkcentra.

21 | Rassenevaluatie
In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw werden in Engeland en Duitsland
rassenevaluatieproeven opgezet, met als doel een aantal uitheemse rassen te
beproeven op hun geschiktheid voor inzet in kruisingsprogramma’s. De Animal
Breeding Research Organisation in Edinburgh (Schotland) importeerde een aantal
dieren van het Canadese Lacombe-ras en van het Amerikaanse Hampshire-ras.
In West-Duitsland werden in 1969 uitgebreide rassen- en kruisingsproeven
opgezet met 11 rassen en 27 kruisingscombinaties. In Baden-Württemberg vond
afzonderlijk nog een kruisingsproef plaats met een zestal rassen, waarbij ook de
Hampshire was betrokken.
Om informatie te verkrijgen over de verschillen tussen Landvarken-variëteiten
uit verschillende landen werd een internationale vergelijkingsproef opgezet,
waarbij in zeven deelnemende landen het Noors Landvarken werd vergeleken
met het type Landvarken van het betreffende land. Noorwegen stelde dus het
Noors Landvarken beschikbaar als controle- of referentieras.

21.1 | Noors Landvarken
Het beschikbaar stellen van deze Landvarken-variant leek oppervlakkig gezien
nogal een waagstuk voor Noorwegen. Een land met een varkenshouderij van
kleine omvang dat in de fokkerij tot dan toe een onbetekenende rol speelde.
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Het Noors Landras ontstond aanvankelijk uit importen uit Denemarken. Na de
Tweede Wereldoorlog werden regelmatig Zweedse beren ingevoerd, zoals de
beer 170 Nagus die 50% Nederlands Landvarken-bloed voerde.

nagus 170
In de jaren vijftig echter werd de fokkerij onder leiding van professor Harald
Skjervold, zowel organisatorisch als foktechnisch, op een moderne leest geschoeid.
In 1958 gingen plaatselijke fokverenigingen op in een centrale fokkerijorganisatie,
het Norsk Svineavlslag. Die zette de registratie op voor alle relevante
eigenschappen, zoals een uitgebreide reproductiecontrole, spekdiktemetingen bij
levende varkens, nakomelingenonderzoek en kunstmatige inseminatie. Ook werd
gekozen voor de piramidale opbouw van de fokkerij met elite-fokbedrijven en
vermeerderingsbedrijven.
Een en ander had tot gevolg, dat de fokkerij zich zeer snel in positieve richting
ontwikkelde en dat de Noorse fokkerij het aandurfde hun Landvarken beschikbaar te stellen voor de vergelijking met de buitenlandse Landvarken-varianten.
De deelnemende landen kregen tien tot twaalf beerbiggen en elf of twaalf zeugbiggen, afkomstig uit dezelfde worpen van verschillende bedrijven. Nederland
nam ook deel aan deze proef. Het IVO verzorgde en begeleidde de proef. Het
door Noorwegen beschikbaar gestelde uitgangsmateriaal werd opgefokt bij
Cofok B.V. in Oosterhout. Nadat uit de eerste en tweede worp veertig biggen
waren geleverd voor de proef mocht Cofok verder over het raszuivere uitgangsmateriaal blijven beschikken.
De Noors Landvarken-biggen werden vergeleken met Nederlands Landvarkens,
Belgisch Landvarkens, Groot Yorkshires en Piétrains. Uit de resultaten van de
proef werden de volgende conclusies getrokken:
- de verschillen tussen de Landvarken-variëteiten waren niet groot;
- het Noors Landvarken groeide in alle landen sneller – behalve in Nederland;
- het Nederlandse Groot Yorkshire deed het nog beter;
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- de voederconversie was alleen gunstiger bij Nederlandse rassen en het
Noord-Iers Landvarken;
- het Noors Landvarken had in de meeste landen een geringere spekdikte;
- de oppervlakte van de rugspier was bij de meeste Landvarken-typen lager dan
bij het Noors Landvarken;
- de Piétrains en de Belgische Landvarkens muntten vanzelfsprekend uit in het
vleespercentage.

noors landvarken
Bij Cofok werd met het uitgangsmateriaal van het Noors Landvarken met succes
een gesloten foklijn opgezet. Deze varkens vertoonden een aantal eigenschappen,
die bijzonder goed van pas zouden komen bij de opzet van een drierassenfokkerijen kruisingsprogramma. De opvallend gelijkmatige en goede tomen, met het hoge
geboortegewicht van de biggen, het gave, vaak niet al te correcte beenwerk en
het vlot berig worden bij de zeugen waren eigenschappen, die in combinatie
met het Nederlands Landvarken wellicht een zeer bruikbaar moederdier konden
geven.
Met als uitgangsmateriaal zestien geïmporteerde dieren uit Noorwegen werd een
gesloten foklijn opgebouwd. Die ontwikkelde zich zo gunstig , dat deze N-lijn met
succes als tweede zeugenlijn ingezet werd in het Cofok-programma in combinatie
met de Cofok-versie van het Nederlands Landvarken.
Na een aantal jaren ontwikkelde deze interessante foklijn zich tot een populatie
van 3.500 tot 4.000 zeugen in de zuivere teelt en de subfokkerij. De N-lijn maakte
70% uit van het totale aantal zeugen in de subfokkerij of zeugenvermeerdering.
Dit was mogelijk door de grote mate van functionaliteit van deze Noors foklijn:
sterke, harde, harmonisch gebouwde zeugen met relatief fijn, gaaf beenwerk en
goede uiers, die hun tomen biggen groot konden brengen met een laag sterftepercentage.
De moederdieren uit de kruising van deze twee Landvarken-lijnen hadden wel de
naam dat het aantal levend geboren biggen groter zou kunnen zijn. Een vraag is
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nog altijd of de oorzaak hiervan lag bij de Noorse lijn, de NL-lijn, de combinatie
van deze twee zeugenlijnen of bij het bevruchtend vermogen van het Cofok GYvaderdier. Zeker is dat de reproductie-eigenschappen van de N-lijn beter waren
dan van de NL-lijn en dat het bevruchtend vermogen van de Cofok GY een nog
te verbeteren eigenschap was. De Noorse foklijn werd wel ‘Het Goud van Cofok’
genoemd.

zeug uit de noors landvarken-lijn van cofok
Het IVO had vanaf 1967 kruisingsonderzoek verricht met varkens. Verondersteld
werd dat andere rassen of lijnen nog betere resultaten zouden kunnen geven dan
de terugkruising van GY-beren met de GY x NL-zeug. In 1973 werd na een
oriëntatie in Engeland, Duitsland en Frankrijk besloten een onderzoek op te
zetten om de economisch belangrijke eigenschappen van een aantal varkensrassen te inventariseren. Het onderzoek werd verricht op het IVO-proefbedrijf
‘De Bantham’ in Maartensdijk.

proefbedrijf ‘bantham’
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Bij deze proef werden de volgende rassen betrokken: het Nederlands Landvarken,
het Nederlands Groot Yorkshire, het Belgisch Landvarken, het Piétrain-varken, het
Noord-Amerikaans Duroc-varken en het Noord-Amerikaans Hampshire-varken.
Het lichtrood tot diep-roodbruin gekleurde Amerikaanse Duroc-varken werd
gekozen vanwege zijn groei en constitutie. Ze werden aangekocht in Canada en
Groot-Brittannië.

duroc-beer
Het Amerikaanse Hampshire-varken, zwart met een witte band om de voorhand,
werd gekozen vanwege zijn constitutie en vleeshoeveelheid. Ze werden aangekocht
in Groot-Brittannië en Frankrijk. Bij de Belgische rassen, het Belgisch Landvarken
en het Piétrain-varken, waren het slachttype en de vleeshoeveelheid bepalend
voor de keuze.
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: een vergelijking van de
reproductie, groei en slachteigenschappen van de zuivere lijnen; een kruising
tussen de lijnen; het gebruik van gekruiste beren, het testen van verschillende
typen F1-zeugen en de eventuele ontwikkeling van synthetische berenlijnen.
Bij de reproductieresultaten scoorden de GY en de Duroc duidelijk het best,
terwijl het NL vooral bij de tweede en derde worp achterbleef met het aantal
gespeende biggen. De Hampshires deden het in de eerste twee worpen niet zo
goed, maar scoorden met 9.0 gespeende biggen in de derde worp in vergelijking
met de overige rassen wel goed. Dat de Belgische rassen BL en Piétrain minder
gespeende biggen gaven, was geen verrassing. Vastgesteld werd dat het aantal
gespeende biggen vooral bij de tweede en derde worp niet hoog was.
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reproductieresultaten van zes lijnen
n=nl, g=gy, b=belgisch landvarken, p=piétrain, d=duroc, h=hampshire
Het GY en de Duroc bleken niet-stressgevoelig. Bij de Hampshire bleek slechts
1,7% van de dieren stressgevoelig. Echter bij de BL’s was dit percentage 84,8%
en bij de Piétrains zelfs 100%. De NL-populatie van het IVO bleek met 12,8%
aanzienlijk lager te scoren dan de overige NL-populaties.

resultaten van de mesterij- en slachteigenschappen van zes lijnen
n=nl, g=gy, b=belgisch landvarken, p=piétrain, d=duroc, h=hampshire
Het uitstekende groeivermogen van de GY werd in deze proef nog eens duidelijk
aangetoond. De verschillen in groei en voederconversie kwamen redelijk overeen
met de ervaringen uit andere landen, met dien verstande dat het verschil tussen
de Duroc en de Hampshire klein was. De Duroc heeft betere mesteigenschappen
dan de Hampshire.
De slachtkwaliteit van het NL uit deze proef kwam niet overeen met die van het
NL-stamboekvarken op de selectiemesterijen.
De groei en de voederconversie van de Hampshire kwamen ten opzichte van de
Duroc wat gunstiger uit, terwijl de slachtkwaliteit duidelijk niet overeenkwam
met de rasgemiddelden. Het ziet er naar uit dat de slacht- en vleeskwaliteit van
het Hampshire-ras zijn onderschat. Dit ras heeft over de hele wereld een hoger
vleespercentage dan de Duroc. Dat de Hampshire qua vleeskwaliteit wat gevoelig

104

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 104

17-5-2010 11:27:41

van everzwijn tot vleesvarken

is, was wel bekend. Het is echter onwaarschijnlijk, dat de Hampshire als ras een
slechtere vleeskwaliteit zou hebben dan de Piétrain.

belgisch landvarken

hampshire-zeug

21.2 | Inzet Duroc als vader
van vleesvarkenmoederdieren
Als positieve eigenschappen van de Duroc-varkens werden de vruchtbaarheid,
toomgrootte, constitutie en het beenwerk ervaren. De Stichting voor het Fokkerijwezen in de Varkenshouderij had voorafgaande aan de praktijkproeven besloten
de Duroc-populatie van het IVO beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde
fokkerij-instellingen. Van dit aanbod maakten zeven organisaties gebruik.
De uitkomsten van de proef gaven aanleiding tot het beproeven van de Duroc voor
de productie van vleesvarkenmoederdieren. Het Zuid-Nederlands Varkensstamboek
besloot de Duroc van het IVO hiervoor op praktijkbasis te beproeven. Het IVO
werd hier nauw bij betrokken.
De uitkomsten van deze praktijkproef waren zodanig, dat het er naar uit zag dat
de Duroc als vader van vleesvarkenmoederdieren de markt zou gaan veroveren.
De Duroc F1-zeug werd binnen stamboekverband snel populair, vooral in ZuidNederland.
Fomeva had intussen de Dunel-zeug op de markt gebracht. Ook de firma Reulink
in Wehl zette de Duroc in voor de productie van vleesvarkenmoederdieren.
Oppervlakkige conclusies uit de praktijkproef leken deze keuze ook wel te rechtvaardigen.
Bij andere fokkerijinstellingen kwam het Duroc-varken er minder goed af, in ieder
geval als vader van vleesvarkenmoederdieren. De matige tot slechte uierkwaliteit
met als gevolg veel uitval onder de biggen bij oudere zeugen, het niet altijd
prettige karakter van de zeugen en de tegenvallende slachtkwaliteit van de
eindproducten waren de redenen waarom het Duroc-varken als vader van vleesvarkenmoederdieren door sommige fokkerij-instellingen resoluut werd afgewezen.
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Een nadere analyse van de uitkomsten van de praktijkproef, opgenomen in het
Jaarverslag 1983 van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek, leerde echter
dat er nog wel opmerkingen te plaatsen waren. De Duroc x NL-zeug (D x NL-zeug)
werd vergeleken met een niet optimaal functionerende GY x NL-zeug.
De bijproducten – de borgen – groeiden als gevolg van een flink heterosiseffect
goed, maar de slachtkwaliteit was wel slechter. De D x NL-zeugen produceerden
17,41 biggen op jaarbasis. Op zichzelf niet zo hoog, maar de vergelijkende groep
GY x NL-zeugen kwam niet verder dan 15,12. De jaarlijkse vervanging was voor
de D x NL-zeugen 30% en voor de GY x NL-zeugen 45%.
De D x NL-zeug is hiermee overgewaardeerd, mede omdat het niveau van de
GY x NL-zeugen waarmee ze vergeleken werd, onvoldoende was. Een oorzaak
voor de overschatting van het Duroc-ras was voorts, dat het niveau van de NL in de
rassenvergelijkingsproef niet overeenkwam met dat van de andere NL-populaties,
zeker niet met dat van de NL’s van het stamboek.
In het hiervoor genoemde jaarverslag wordt verder nog opgemerkt:
In de praktijk wordt thans de D x NL-kruising voor vermeerderingszeugen veel
toegepast. Dit heeft echter klachten opgeleverd ten aanzien van agressiviteit en uierkwaliteit van de zeugen.
De slachtkwaliteit leek aanvankelijk nog wel redelijk goed. Echter, op grond van
de hierna vermelde resultaten van de op de selectiemesterij in Someren
onderzochte tomen kon verwacht worden, dat de resultaten van dit onderdeel op
termijn wel eens tot teleurstellingen zouden kunnen leiden.
In het Jaarverslag 1983 van de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij,
tevens belast met het toezicht op de selectiemesterijen, zijn de resultaten van vijf
Duroc-tomen weergegeven en vergeleken met het gemiddelde van de NL- en
GY-tomen op de selectiemesterij in Someren.

gemiddelde resultaten duroc-beren op de selectiemesterij someren
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gemiddelde resultaten duroc-zeugen
Uit deze vergelijking blijkt, dat het niveau van de onderzochte Duroc-tomen op
alle onderzochte kenmerken duidelijk minder is dan dat van de NL- en GY-tomen.
Dat de D x NL-zeug in de praktijk in korte tijd een gewild type zeug werd, had
ook te maken met de inmiddels grote behoefte aan een goed functionerend
moederdier.
De slachtkwaliteit van de eindproducten uit de GY x (D x NL) bleek inderdaad
tegen te vallen, toen er meer gegevens ter beschikking kwamen. Het Duroc-ras
had toen als vader van de vleesvarkenmoederdieren afgedaan.
Er kwam behoefte aan gespecialiseerde foklijnen en zeugenlijnen in het bijzonder.
De praktijk bewees later, dat er binnen stamboekverband goede alternatieven
waren.
In 1982 werd in stamboekverband besloten de Groot Yorkshire-populatie op te
delen in een berenlijn, de GYs en een zeugenlijn, de GYz. Bij de GYs was de
fokkerij en selectie geconcentreerd op de mest- en slachteigenschappen. Bij de
GYz kwam het accent te liggen op vruchtbaarheid, moedereigenschappen en
constitutie. In 1984 had de GYz-populatie een omvang van 2.500 dieren en werd
de populatie gesloten.
Uit Engeland werden Engelse Yorkshires of Large White-varkens ingevoerd. Deze
werden aanvankelijk zuiver verder gefokt, maar in 1987 werd de Large White in de
GYz-populatie ingebracht. De GYz-lijn ontwikkelde zich tot een zeer vruchtbare
en voor het stamboekprogramma zeer waardevolle zeugenlijn.
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groot yorkshire z-lijn-beer

large white-beer

21.3 | Fins Landvarken
Coveco en de Encebe zetten in de jaren zeventig, in samenwerking met de
stamboeken, het fokkerijprogramma Coosta op. Er werden zeugenvermeerderingsbedrijven aangetrokken en bevolkt met NL-zeugen van het stamboek, afkomstig
van een aantal speciaal benoemde basisfokkers. De vleesvarkenmoederdieren
zouden worden gefokt met GY-beren.
De combinatie met het Groot Yorkshire voldeed niet. Het Groot Yorkshire was
destijds nog niet op reproductie-eigenschappen gefokt en geselecteerd. De moederdieren uit de combinatie van het Coosta-NL met het stamboek-Groot Yorkshire
vertoonden te veel het slachttype en bleken ongeschikt als moederdieren. Er
moest met spoed uitgekeken worden naar een zeugenlijn die gecombineerd kon
worden met de Coosta-NL-zeugen.
De eerste ervaringen met de Duroc x NL-kruisingen gaven geen vertrouwen in
een stabiele oplossing op lange termijn. Arie Rouwhof uit Gelselaar ontplooide
het initiatief Finse Landvarkens te importeren. Een initiatief dat werd ondersteund
door Coveco en Encebe.
Het Fins Landvarken leek een zeer vruchtbaar Landvarken-type te zijn met een
grote overeenkomst en verwantschap met het Noors Landvarken, maar met toch
een eigen identiteit. Zo werden in mei 1980 uit Finland tachtig Landvarkens
ingevoerd. Deze varkens kwamen goed aan en al snel werden Finse beren ingezet
in het Coosta-programma.
De inzet van de Finse beren was vanaf het begin een succes en de keuze voor dit
varken als vader van de Coosta-moederdieren was snel gemaakt. De redenen
waren, zoals al vermeld, de zeer positieve eerste ervaringen met het Noors Landvarken in het Cofok-programma, en de vanaf het begin zeer positieve ervaringen
met de import van zuivere teeltdieren en de eerste kruisingen. Het waren lange,
droge varkens met goed beenwerk en met uitstekende reproductie-eigenschappen. Deze eigenschappen vererfden ook zeer dominant op de kruising met NLzeugen.
De Fins Landvarken-populatie deed het dus goed, maar was exclusief bestemd
voor het Coosta-programma. Dit had tot gevolg dat niet alleen Varukon in Waarder
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tot eigen import overging, maar ook andere fokkerijinstellingen en de stamboekorganisatie. Even later werd het Fins Landvarken ook in Duitsland en Zwitserland
geïntroduceerd.

21.4 | Coosta en ProVa
In het werkgebied van de CHV en Encebe in Noord-Brabant werden het Coostaprogramma en het fokprogramma van het coöperatief fokbedrijf Herpen
samengevoegd tot het ProVa-programma. ProVa werd voor 50% eigendom van
CHV en Encebe en voor 50% eigendom van het stamboek Zuid-Nederland. Het
fokbedrijf Herpen werd het Varkens Onderzoek Centrum met 325 zeugen en
1.400 toetsplaatsen. In Herpen werd een GY-populatie gehouden voor vleesvarkenvaderdieren en een populatie Duroc-dieren, die in 1987 ingevoerd werden tegelijk
met de Duroc-populatie van het stamboek (CBV).
In Herpen werden uit de combinatie van de GY-zeugen met Duroc-beren de
ProVa-vleesvarkenvaderdieren geproduceerd. Jaarlijks werden 65.000 dekrijpe
opfokzeugen uit de kruising van Fins Landvarken met NL-zeugen en omgekeerd
geleverd aan vermeerderaars.

fins landvarken-zeug

21.5 | Coosta werd Coova in werkgebied Coveco
De samenwerking van Coveco met de stamboeken verliep moeizaam. Dit had tot
gevolg dat het Coosta-programma in het werkgebied van Coveco per 1 januari
1984, zowel foktechnisch als organisatorisch werd ondergebracht bij Cofok. De
naam werd gewijzigd, Coosta ging Coova heten.
De Groot Yorkshire van Cofok werd als vaderdier ingezet op zeugen van zowel
Cofok als Coova. Het eindproduct uit beide moederdieren was een eenvoudige
Landvarken x Groot Yorkshire-kruising, een betrouwbare internationaal beproefde
combinatie.
Het gevolg van deze vernieuwingen was natuurlijk dat er nogal wat verschillende
typen gekruiste zeugen op de markt kwamen.
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21.6 | Welsh
Het Welsh-ras is een type Landvarken dat oorspronkelijk in Wales werd gefokt. In
de jaren vijftig werd het Welsh-varken veredeld met het Engels Landvarken, dat
in oorsprong afkomstig is uit Zweden.
In de integratie Gemert – een samenwerkingsverband van varkenshouders – werd
in de tweede helft van de jaren zeventig met het Welsh-varken een kruisingsproef
uitgevoerd in combinatie met NL en GY. Dierenarts Paul van Gulick promoveerde
erop met zijn proefschrift ‘Toepassingsmogelijkheden van het Welsh-ras voor de
Nederlandse varkenshouderij’.

welsh-beer
De resultaten waren gunstig, in het bijzonder de uitstekende vruchtbaarheid en
moedereigenschappen. De drierassenkruising van Nederlands Landvarken-beer
met Welsh-zeugen, gecombineerd met een Groot Yorkshire-beer, gaf zowel in de
reproductie- als de productie-eigenschappen resultaten, die de vergelijking met
de GY x NL en de Duroc x NL-kruisingen heel goed aankonden. Achteraf is het
jammer dat er niet een levensvatbare Welsh-foklijn opgezet is.
Bij Cofok werden in 1972 ook een aantal Welsh-varkens ingevoerd om de toen
nog kleine populatie van het Noors Landvarken te versterken. Ook hier vielen de
Welsh-varkens op door hun uitstekende vruchtbaarheid en moedereigenschappen.
De productie-eigenschappen waren wel wat wisselend. Tevens bleek een aantal
dieren stressgevoelig te zijn.
De bijdrage van het Welsh-ras aan de Noors Landvarken-populatie bestond er ten
slotte uit, dat er met Noors Landvarken-beren een verdringingskruising toegepast
werd op de Welsh-zeugen, waarmee de Welsh-invloed opging in de Noorse foklijn.
Het Welsh-ras kreeg in de Nederlandse fokkerijprogramma’s geen betekenis,
ofschoon er met een goede aanpak van de fokkerij zeker een goede zeugenlijn
uit gefokt had kunnen worden.
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21.7 | Meishan
In Frankrijk werden in de jaren zeventig een drietal zeer vruchtbare, maar zeer
primitieve rassen van de zogeheten Taihu-groep uit China ingevoerd. Het ging
daarbij om varkens van het Meishan-, Jiaxing- en Jinhua-ras. Deze zeer primitieve
varkens beschikken over een grote mate van vroegrijpheid en een zeer goede
vruchtbaarheid. Ze werden beproefd in kruising met de Franse Large White en
het Landras.

meishan-beer
De Landbouwuniversiteit Wageningen heeft destijds fokmateriaal uit Frankrijk
weten te bemachtigen. Het doel was de uitzonderlijk goede vruchtbaarheid vast te
leggen in de operationele foklijnen van geïnteresseerde fokkerijondernemingen
door het beschikbaar stellen en het inkruisen van beren met 50% Meishan-bloed.
De experimenten met de gekruiste Meishan-beren hebben een paar foklijnen
opgeleverd met een scheut Meishan-bloed. De Meishan-projecten hebben zowel
nationaal als internationaal tot nu toe niet echt veel opgeleverd.
Wetenschappelijk waren de experimenten met deze zeer primitieve Chinese
varkens wel zeer interessant. Vooral het lage percentage embryonale sterfte bij
deze rassen was een serieus vruchtbaarheidsonderzoek zeker waard. Echter, het
op een zodanig niveau brengen van een foklijn, dat enerzijds geprofiteerd kan
worden van de uitstekende reproductie-eigenschappen en anderzijds niet al te
veel hoeft te worden ingeleverd op de mest - en slachteigenschappen, vergt erg
veel tijd en grote financiële inspanningen.
Bovar heeft wel de Bovar Meishan, als experimentele, supervruchtbare zeug gefokt,
terwijl de Franse fokkerijonderneming Pen Ar Lan de Meishan-bloed voerende
Naïma-zeug op de markt brengt.
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bovar meishan-zeug

pen ar lan naïma-zeug

Het benutten van Meishan-zeugen voor dergelijke experimenten biedt vermoedelijk
grotere kansen dan de inbreng van dit ras via gekruiste beren, afstammend van
witte zeugen en een Meishan-beer. De zeer slechte productie-eigenschappen van
de Meishan brengen met zich mee, dat voor een groot aantal bijproducten zonder
enkele waarde een weg gezocht moet worden.
In het Maandblad Varkens van april 1989 beschrijft dr.ir. H. van der Steen van de
Vakgroep Veefokkerij van de Landbouwuniversiteit Wageningen een voorbeeld
van een futuristisch productiesysteem. Hierbij worden zeugen uit de kruising van
de zeer vruchtbare Chinese rassen Jiaxing en Meishan benut als ontvangsters
van reageerbuisembryo’s van de vaderlijnen Piétrain x GYs.

schema productiesysteem met toepassing van biotechnologische technieken
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Toepassing van dit systeem vergt grote aantallen zeugen van de Chinese rassen
Meishan en Jiaxing en voorts biotechnologische voorzieningen. Tot nu toe hebben
deze ideeën nog niets opgeleverd. De vraag is ook of een dergelijk systeem
tegenwoordig wel ethisch haalbaar is.
In het Maandblad Varkens van 22 december 1995 beschrijft ir. T.van der Lende
van de Vakgroep Veefokkerij nog weer eens het systeem met Chinese zeugen als
ontvangsters van vleesvarkenembryo’s. Zowel voor het voortbrengen van de
vleesvarkenembryo’s als voor de embryo’s voor de ontvangsters zou dan op
grote schaal gebruik gemaakt moeten worden van klonen. Het artikel eindigt als
volgt:
Vanuit economisch oogpunt lijken investeringen in het ontwikkelen van kennis en
expertise om te komen tot het nieuwe productiesysteem gerechtvaardigd te zijn. Er
kan (en zal) echter pas een beslissing worden genomen als er meer duidelijkheid
komt ten aanzien van maatschappelijke en ethische aspecten. Dat is alleen mogelijk
via een open en eerlijke, brede discussie.
Nu – zo’n 14 jaar later – lijken er nog geen perspectieven te zijn voor dit toch zeer
ingrijpende productiesysteem.

21.8 | Duroc blijft boeien
Het Duroc-ras is qua exterieur, type en eigenschappen een typisch mannelijk
aandoend varken. Het leent zich daarom beter voor vleesvarkenvaderdier, dan
als zeugenlijn in een fokkerijprogramma.
Het Duroc-varken is in Denemarken beproefd en gelijk ingezet als vleesvarkenvaderdier. Ook in Zweden werd voor de Duroc gekozen als vaderdier in het
fokkerijprogramma ’Avelspolen’.
In Nederland hadden de stamboekorganisatie en ProVa (Encebe) de behoefte
het Duroc-ras te beproeven als vleesvarkenvaderdier. De al aanwezige Durocpopulatie werd hiervoor niet geschikt geacht. Daarom werden in 1987 door het
CBV in samenwerking met ProVa nieuwe Duroc-varkens ingevoerd uit Canada,
Denemarken en de Verenigde Staten. Binnen korte tijd werd uit GYs-zeugen een
aantal gekruiste beren van de ingevoerde Duroc-populatie gefokt en beproefd
op het proefbedrijf van het CBV in Beilen.
Dit type kruisingsbeer, de Krusta-beer genoemd, deed al snel zijn intrede en
werd populair. Hij vertoonde een sterke en robuuste bouw, veel deklust, een
goed bevruchtend vermogen en goede tomen biggen. Dat de Krusta-beer snel
populair werd blijkt wel uit het percentage sperma van Krusta-beren dat in
Noord-Nederland afgezet werd in de periode van juli tot en met september 1992.
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percentage inseminaties met krusta-beren bij de varkens ki-verenigingen
in midden- en noord-nederland
In het volgende overzicht zijn de resultaten weergeven van een vergelijkingsproef van 384 Krusta x YN en een gelijk aantal GYs x YN-varkens. Deze proef is
uitgevoerd vanaf maart 1994 tot augustus 1995.

mesterij- en slachtresultaten van vleesvarkens met krusta-beren en
gys-beren als vaderdier op het varkensproefbedrijf in sterksel
De groei van de vleesvarkens uit Krusta-beren is vrijwel gelijk met die van de
GYs-beren. De EW-conversie is hoger bij de Krusta-nakomelingen. Het vleespercentage is lager, de typewaardering eveneens. Het verschil in slachtkwaliteit
resulteerde in een lager saldo van ruim ƒ 4,00 per afgeleverd varken en ƒ 14,00
per gemiddeld aanwezig varken.
De onderzoekers Huiskes, Binnendijk en Hoofs concluderen tot slot:
De voordelen bij de biggenproductie van meer vitaliteit (ruim ƒ 2,00 ) wogen op dit
bedrijf bij het gehanteerde uitbetalingssysteem niet op tegen de nadelen (ruim ƒ 4,00
per vleesvarken) van een hogere EW conversie, het lagere vleespercentage en de
lagere typewaardering. Wanneer op ketenniveau voorkeur gegeven wordt aan gebruik
van de Krusta als eindbeer is voor de vleesvarkenfase compensatie nodig via een
lagere biggenprijs en een aangepaste betaling.
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De Duroc-populatie van TOPIGS is op dit ogenblik ondergebracht op een fokbedrijf
in Spanje, waar de fokkerij en selectie in zuivere teelt wordt bedreven.

krusta-beer

22 | Experimentele foklijnen
Bij Cofok werd in 1980 een experimentele afdeling opgezet voor het ontwikkelen
en beproeven van nieuwe synthetische lijnen. Het doel hiervan was:
- ontwikkelen van mogelijk nog betere foklijnen dan die in het operationele
programma opgenomen waren;
- benutten van een mogelijk betere combinatiegeschiktheid van een van de nieuwe
foklijnen met een of meer van de foklijnen uit het operationele programma;
- de mogelijke inzet van een hybride beer;
- reserveren van extra foklijnen voor calamiteiten.
Een belangrijke voorwaarde was dat deze nieuw te ontwikkelen foklijnen in geen
enkel opzicht verwant waren aan de operationele foklijnen.

22.1 | D-lijn of Talent-beer
Een experimentele berenlijn kreeg vorm in de huidige TOPIGS D-lijn. Als vrouwelijk
uitgangsmateriaal werd gekozen voor zeugen van het Belgisch Landvarken. Met
deze zeugen werd via een verdringingskruising met sperma van een tiental
Duroc-beren van Noord-Amerikaanse, Canadese en Zwitsers-Deense oorsprong
de D-lijn ontwikkeld, nu bekend als Talent-beer.
De kleur van de Talent-beren varieert en kan zowel wit als licht- of zelfs donkerbruin zijn. De Talent-beren zijn best ontwikkeld, sterk gebouwd en vertonen een
uitstekende bespiering in de bovenbouw en het achterstel.
Aanvankelijk werd door Cofok en later door Dumeco Breeding de Cofok Plus-beer
geïntroduceerd, een kruising van een Talent-beer met een Yorkshire-zeug van
Cofok. Daarna volgde de Delta-beer, een product van de kruisingsbeer opnieuw
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gecombineerd met een Yorkshire-zeug van Cofok. De laatste beren voldeden wel
goed, maar moesten toch het veld ruimen, omdat intussen de Tempo- en de Piétrainbeer meer en meer furore maakten.

22.2 | T-lijn
Bij Cofok werd voorts de S-lijn ontwikkeld met uitgangsmateriaal van het Engelse
Saddleback-varken en het Duitse Schwäbisch-Hällische-varken. Het resultaat was
een zwart-wit gekleurd varken met zeer goede reproductie eigenschappen, maar
met een matige groei en een onaanvaardbaar slechte vlees-vetverhouding. Ter
verbetering van de groei en vooral de slachtkwaliteit werd met sperma van een
zestiental Hampshire-beren een verdringingskruising toegepast. De Hampshireberen kwamen uit Noord-Amerika, Canada, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland.
De beren met de beste vererving waren van West-Duitse, Zweedse en Zwitserse
herkomst. De resultaten van de Canadese en Noord-Amerikaanse beren vielen
op een paar uitzonderingen na wat tegen.

uitgangsmateriaal topigs t-lijn
De S-lijn – later T-lijn genoemd – heeft een Hampshire aftekening, dus zwart met een
witte band om de voorhand. De lijn is zeer vruchtbaar en heeft opmerkelijk goede
moedereigenschappen en in tegenstelling tot de Hampshire een goede groei.
De ervaringen bij Cofok hebben geleerd, dat het op een goed niveau fokken van
een synthetische foklijn veel geduld en doorzettingvermogen eist. Een synthetische
foklijn is met een aantal generaties wel te realiseren, maar een stabiele en dominante
vererving kost 10 tot 15 jaar.
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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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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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fokzuiver wit waren. Ook bij het Nederlands Landvarken gaf een enkele beer in
de jaren zestig af en toe biggen met zwarte vlekken. Donkere huidvlekken waren
bij het Nederlands Landvarken niet echt zeldzaam.
Toen in Denemarken Duroc- en Duroc x Hampshire-beren werden ingezet als
vleesvarkenvaderdier, heeft men zich daar gericht op zwartdragers – niet fokzuiver
wit – bij de Landvarkens en de Yorkshires om bij de eindproducten een gekleurde
huid uit te sluiten.
In Nederland levert kleur bij de eindproducten op het ogenblik geen grote
problemen op. Wel wordt afgeraden Talent-beren, die een hoog percentage
Duroc-bloed voeren, te combineren met TOPIGS 50-zeugen. Dit ondanks het feit
dat gebleken is, dat de combinatie van witte Talent-beren met TOPIGS 50 zeugen
vrijwel uitsluitend witte eindproducten geeft.
De witte kleur blijkt dominant te vererven en geeft in combinatie met een gekleurde
beer witte nakomelingen. Worden twee niet-fokzuivere, dan wel heterozygote
witte dieren met elkaar gecombineerd, dan kunnen biggen worden verwacht met
zwarte vlekken.
De witte kleur vererft ook dominant over de wildkleur van everzwijnen. Bij de
wilde zwijnen op de Veluwe worden op het ogenblik hier en daar witgevlekte
biggen geboren. Dit komt doordat zowel de vader als de moeder van dergelijke
biggen niet homozygoot of fokzuiver zijn voor de wildkleur.
Aanvankelijk leek een witte of bonte big bij wilde zwijnen een zeldzaamheid
te zijn. Bonte biggen van wilde zwijnen zijn echter niet zo bijzonder. Al in de
zestiende eeuw maakte de Duitse kunstenaar Ludwig Cranach ‘der Ältere’ een
kopergravure van een bonte wildzwijnbeer. Ook komt het voor, dat witte of bonte
biggen na enkele maanden weer wildkleurig worden.

kopergravure van een bonte wildzwijnbeer van lukas cranach, der ältere
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Verder vermeldt professor Hans Heinrich Sambraus in zijn boek ‘Gefährdete
Nutztierrassen’ bij de beschrijving van het Bonte Bentheimer-varken, dat er
onder de wilde zwijnen een behoorlijk percentage bonte exemplaren voorkomt.
Sambraus veronderstelt dat deze kleurvarianten vermoedelijk op kruisingen met
tamme bonte varkens terug te voeren zijn.
In ‘De Nederlandsche Varkensfokkerij’ van de hand van A.A. ter Haar, destijds
hoofdredacteur van De Veldbode, is een bonte wildzwijnbeer afgebeeld op het
koninklijke domein ‘Het Loo’. Daar is rond 1920 geëxperimenteerd met kruisingen
tussen wilde en tamme varkens, overigens zonder enig resultaat.

bonte wildzwijnbeer op het koninklijk domein het loo
Uit onderzoek in Duitsland bleek eveneens, dat de witte kleur van het Landvarken
en het Yorkshire-varken in kruising met everzwijnen dominant vererft. Maar bij
kruisingen van wilde zwijnen met gekleurde varkens bleek de wildkleur te
domineren.
Het ziet er echter naar uit dat het voorkomen van witgevlekte everzwijnen berust
op een recessieve factor voor deze aftekening ten opzichte van de wildkleur.

27 | Fusies en concentraties
27.1 | Fokkerijorganisaties
De provinciale varkensstamboeken fuseerden 1972 tot een viertal regionale
stamboeken: het Noord-Nederlands, het West-Nederlands, het Oost-Nederlands
en het Zuid-Nederlands varkenstamboek.
In 1988 gingen de varkensstamboeken in Noord-, West- en Oost-Nederland
samenwerken in de Vereniging Varkensverbetering Noord. Twee jaar later werd
in het zuiden de CVZ Groep opgericht, een fusie tussen het Zuid-Nederlands
varkensstamboek en Varkens KI Noord-Brabant. CVZ stond voor Coöperatie
Varkensverbetering Zuid. Varkens KI Limburg bleef buiten deze fusies, omdat
in Limburg een aanzienlijk percentage van de leden samenwerkte met andere
fokkerijorganisaties.
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27.2 | Fokkerij niet winstgevend
Nieuw-Dalland leverde ondanks de goede uitkomsten van de merkentoets niet
voldoende winst op en werd door Unilever verkocht aan de CHV in Veghel. In
1996 nam de CVZ Groep Dalland over. De Fomeva-fokkerij van slachterij Homburg
ging eerst over naar Stultiëns in Meijel en kwam in 1998 eveneens in handen van
de CVZ Groep.
Door het samengaan van de CVZ Groep en de Vereniging Varkensverbetering
Noord ontstond in 2002 de Coöperatie Pigture Group met verschillende werkmaatschappijen, waaronder TOPIGS. Het IPG, het Instituut voor Pig Genetics, werd
het registratie-, reken- en onderzoekcentrum van de Pigture Group.

schema samenvoeging van de varkensfokkerijorganisaties
Cofok en ProVa werden in 1995 verenigd in Dumeco Breeding door een fusie van
de moederorganisaties Coveco en Encebe. In 2003 nam de Pigture Group de
fokkerijactiviteiten van Dumeco over. Dumeco kreeg op haar beurt een aandeel
van 22,5% in de Pigture Group. Hiermee werd duidelijk dat Dumeco, later
opgegaan in Vion, geen ambitie meer had zelf de fokkerij in handen te hebben.
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Deze concentraties brachten grote veranderingen met zich mee voor de betreffende
organisaties en de daarbij aangesloten varkensfokkers. Alle fokbedrijven in
eigen beheer werden afgestoten, omdat men binnen de fokkerijstructuur van de
Pigture Group geen fokbedrijven in eigen beheer kende.
De strakgelaagde opbouw van de fokkerij werd zo gewijzigd, dat de subfokkers
geen uitgangsmateriaal meer aangeleverd kregen uit de basisfokkerij. De fokkerij
wordt in stand gehouden op de subfokbedrijven, die via ki-beren hun zeugenstapels in stand houden.

hoofdkantoor pigture group in vught
De beren worden op een selecte groep kernfokbedrijven gefokt en geselecteerd,
en dan weer via ki ingezet. Per operationele foklijn zijn tien tot vijftien kernfokbedrijven opgesteld, die tot taak hebben de fokkerij van de zuivere teeltlijnen
in stand te houden. Op deze bedrijven vindt een intensievere selectie plaats door
onder meer het vaststellen van het geboortegewicht van de biggen. Deze bedrijven
leveren jaarlijks per foklijn een veertigtal ki-beren.

27.3 | Fokproducten TOPIGS
De Nederlandse rassen – het Nederlands Landvarken en het Groot Yorkshire –
zijn van bepalende invloed geweest bij de foklijnen, die tot op de dag van vandaag
operationeel zijn in de fokkerijprogramma’s van TOPIGS. Naast foklijnen, gefokt
en geselecteerd uit zuivere rassen, zijn ook zogeheten synthetische foklijnen
ontwikkeld, waarin de beste eigenschappen uit verschillende rassen zijn gecombineerd. De TOPIGS-producten hebben mede door de concentraties en de
fusies een leidende positie op de Nederlandse fokvarkensmarkt.

124

van_everzwijn_tot_vleesvarken.indd 124

17-5-2010 11:28:01

van everzwijn tot vleesvarken

27.3.1 | Berenlijnen
De operationele berenlijnen in de fokkerijprogramma’s van TOPIGS zijn:
- De York- of Target-beer, een samenvoeging van de Cofok York en de Top York, de
oorspronkelijke GYs-beer. De York-beer geeft een gunstige groei met een goede
voerefficiëntie en een hoog vleespercentage. De nakomelingen zijn geschikt voor
de binnenlandse en buitenlandse vleesmarkt; in het bijzonder voor de versvleesmarkt.

york- of target-beer
- De Tempo-beer, een vleesvarkenvaderdier van een synthetische foklijn, ontwikkeld
bij Nieuw-Dalland uit Groot Yorkshire en Piétrain. De Tempo-beer geeft een snelle
groei, met sterkte, uniformiteit, hoge vitaliteit en weinig uitval. De nakomelingen
van de Tempo-beer zijn bijzonder geschikt voor baconproductie.

tempo-beer
- De Talent-beer, een vleesvarkenvaderdier gefokt bij Cofok met een overwegende
bloedvoering van het Amerikaanse Duroc-varken en een kleiner aandeel Belgisch
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Landvarken. Talent-beren kunnen zowel wit als bruin gekleurd zijn. De Talent-beer
geeft een goed type, sterkte, goed ontwikkelde hammen en een hoge voerefficiëntie.
De nakomelingen zijn geschikt voor de versvleesmarkt.

talent-beer
- De Piétrain-beer wordt in Nederland de laatste jaren veel gevraagd als vleesvarkenvaderdier. Het Piétrain-varken is sterk verbeterd, waardoor kwalitatief
goede en ook stressvrije Piétrain-beren beschikbaar zijn. TOPIGS heeft nu ook
in Nederland een eigen Piétrain-fokkerij. De biggenexport naar Duitsland vraagt
nakomelingen van Piétrain-beren. Piétrain-beren worden echter ook volop ingezet
door en voor de productie van Nederlandse vleesvarkens. Ze geven een hoog
vleespercentage, een zeer hoge klassering en stressvrije biggen.

piétrain-beer
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27.3.2 | Zeugenlijnen
Bij TOPIGS Nederland zijn op het ogenblik zeugenlijnen gangbaar, die deels
stammen uit de stamboekpopulaties en deels uit populaties afkomstig van de
fokkerijorganisaties, zoals Dalland, Fomeva en Dumeco Breeding, die opgingen in
TOPIGS:
- De York Z werd ontwikkeld uit het oorspronkelijke Nederlands Groot Yorkshire,
aangevuld met wat Large White-bloed. De York Z is een zeer vruchtbare foklijn,
die uitblinkt in het aantal levend geboren biggen.

gyz-lijn-beer
- De N-lijn ofwel het Nederlands Landvarken, een lijn die uiteraard veel bloed voert
van de traditionele stamboekpopulatie, maar die verfrist werd met de NL-lijnen
uit de fokkerijen van Fomeva en Dumeco Breeding. Een vanouds vruchtbare zeug.

n-lijn-zeug
- De huidige F-lijn of Fins Landvarken-lijn voert veel bloed van het oorspronkelijke
Fins Landvarken van Dumeco Breeding. De Dumeco Breeding-populatie is ontstaan
uit de samenvoeging van de Noors Landvarken-lijn van Cofok en de Fins Landvarkenlijn. Een zeer vruchtbare, gave zeug met zeer goede moedereigenschappen.
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f-lijn-zeug
- De A-lijn is een door Dalland ontwikkelde synthetische foklijn van Yorkshireoorsprong. Een middellange, sterke, zeer robuust gebouwde zeug die goed berig
wordt en een groot ’gebruiksgemak’ combineert met een goede vruchtbaarheid.

a-lijn-zeug
- De B-lijn is ook bij Dalland gefokt. Een sterk gebouwd, middelgroot, gewoonlijk
bont gekleurd varken afstammend van het Piétrain-ras.

b-lijn-beer
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- De T-lijn, een bij Cofok en Dumeco Breeding ontwikkelde synthetische lijn.
T-lijn-zeugen zijn zwart gekleurd met een witte band om de voorhand. Een sterk
gebouwde, rustige en vruchtbare zeug met zeer goede moedereigenschappen.

t-lijn-zeug
27.3.3 | Vleesvarkenmoederdieren
Uit de combinatie van de zeugenlijnen worden onder meer de volgende typen
vleesvarkenmoederdieren voor de biggenvermeerdering geproduceerd:
- De Topigs 10, een zeug van het Landvarken-type ontstaan uit een kruising van de
N-lijn met de F-lijn. Een moederdier met een goede vruchtbaarheid en uitstekende
moedereigenschappen.

topigs 10-zeug
- De Topigs 20, een kruising van de N-lijn of F-lijn met de Z-lijn. Een moederdier
dat een zeer groot aantal levend geboren biggen geeft en goede moedereigenschappen heeft. Een echte ‘reproductietopper’.
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topigs 20-zeug
- De Topigs 30, een kruising tussen de oorspronkelijke Dalland B-lijn en de N-lijn.

topigs 30-zeug
- De Topigs 40, een kruising tussen de oorspronkelijke Dalland B- en A 20-lijnen.
Een sterke vruchtbare zeug, vooral geschikt voor grote eenheden.

topigs 40-zeug
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- De Topigs 50, een kruising van de T-lijn met de F- of de N-lijn. Een exclusieve
kruising, waaruit een sterke duurzame en rustige zeug met beste moedereigenschappen is voortgekomen.

topigs 50-zeug

27.4 | Hypor en Bovar
De fokkerijonderneming Bovar en de particuliere ki-organisatie Parvak kwamen
in 1999 in handen van de fokkerijdivisie Euribrid van Nutreco. Met de aankoop
van Euribrid heeft de internationale fokkerijonderneming Hendrix Genetics
vervolgens het fokkerijprogramma Hypor binnengehaald.
Het Hypor-programma brengt een vleesvarkenmoederdier op de markt uit twee
basislijnen: de C-lijn – een Groot Yorkshire-lijn – en de D-lijn van Nederlands
Landras-oorsprong.
Als berenlijnen worden naast een tweetal Piétrain-typen, de BeauPi en de Body,
ook nog de Rocky, een beer met Duroc en Yorkshire-bloedvoering en de
E Select-beer, van Groot Yorkshire-oorsprong ingezet.

beaupi

rocky
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hypor-zeug, een product van de basislijnen c x d
Hypor publiceert voorts de resultaten van zeugen met Meishan-bloed. Bovar
heeft destijds namelijk de experimentele supervruchtbare zeug, de Bovar Meishan
gepresenteerd.

worpgrootte per opeenvolgende worp bij zeugen met meishan-genen
Van recente datum is de overname van de fokkerijonderneming France Hybrides,
een onderdeel van een van de grootste Franse veevoederfabrikanten. France
Hybrides opereert veel op de Chinese en Russische markt. Hypor verstevigde
met deze overname haar toch al goede positie op de internationale markt.
Op 11 november 2008 verscheen een persbericht van Hendrix Genetics en het
Duitse BHZP (Bundeshybridzuchtprogramm), waarin meegedeeld werd dat deze
ondernemingen besloten hadden tot een nadere samenwerking op het gebied
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van ki, zeugenvoorziening, vaderlijnen en het gemeenschappelijk benutten van
het genenbestand. Met deze nieuwe ontwikkelingen lijkt Hendrix Genetics zich
te ontwikkelen tot een van de ‘groten’ in de varkensfokkerij.

27.5 | Van Gennip Fokvarkens en KI
Van Gennip Fokvarkens en KI B.V. is een zelfstandige fokkerijgroepering met al
een aantal decennia ervaring. Het fokkerijprogramma beschikt over stressvrije
fokvarkens, die vrij zijn van belangrijke ziekten als Aujeszky, snuffelziekte en
schurft.
Voor de zeugenlijnen worden speciale NL- en GY-lijnen ingezet. In de fokkerij en
de selectie wordt gewerkt met de Blup-methode, een statistische methode voor
het schatten van fokwaarden. Als eindberen worden onder meer vleesrijke beren
met Piétrain-bloedvoering ingezet.

27.6 | Pig Improvement Company
De Engelse Pig Improvement Company (PIC) werd in 1962 opgericht door vijf
Engelse varkensfokkers uit het graafschap Oxfordshire. De fokkerij en de
organisatie werden zo voortvarend aangepakt, dat PIC uitgroeide tot de grootse
fokkerijorganisatie van de wereld met vestigingen in 40 landen en een jaaromzet
van 1.7 miljoen opfokzeugen, ofwel 5% van de wereldmarkt.
In Nederland is het PIC-aandeel steeds beperkt geweest. Plukovee B.V., een
zelfstandig bedrijf, bracht destijds het PIC-varken op de Nederlandse markt.
Maar Nederland had al een goed georganiseerde varkensfokkerij. Buitenlands
fokmateriaal moest dan ook gelijk de concurrentie aangaan met het Nederlandse
uitgangsmateriaal. Bovendien is het voor het in de markt zetten van een fokproduct
in Nederland ook noodzakelijk een invloedrijke organisatie achter het programma
te hebben.
PIC Deutschland heeft met rond 131.000 moederdieren verreweg het grootste
aantal fokvarkens verkocht op de Duitse markt. Overigens lijken de kwaliteit en
de gezondheid van het PIC-uitgangsmateriaal intussen wel concurrerend te zijn.
De fokkerijorganisatie heeft nu een eigen Benelux-vestiging, dus geen dealerschappen meer, met eigen personeel dat ondersteund wordt door PIC International.
Ook heeft PIC bekende en bekwame Nederlandse genetici aangetrokken, zoals
Pieter Knap en Hein van der Steen. Er wordt gewerkt met een zeer modern en
geavanceerd selectieprogramma. Dit wordt aangevuld met merkerselectie,
waarmee de selectieprocedures en fokwaardeschattingen worden aangescherpt.
PIC heeft een groot aantal fokproducten, die voldoen aan de eisen van de wereldmarkt. De Camborough-zeug, een vleesvarkenmoederdier uit de kruising van
Camborough Large White-en Landras-lijnen, is al gedurende 35 jaar het meest
gangbare vleesvarkenmoederdier.
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camborough-vleesvarkenmoederdier
De Camborough 15-zeug met 25% Duroc-bloed wordt speciaal gefokt voor
bedrijven met hardere omstandigheden, zoals groepshuisvesting of minder
individuele aandacht voor de dieren op grotere bedrijven. Als vaderdier geniet
de PIC-beer 416 bekendheid, een beer met een bloedvoering van 75% Piétrain
en 25% Hampshire.

pic 416-beer
Intussen werd ook de PIC Hampshire-beer, een raszuivere Hampshire-beer,
geïntroduceerd. Een beer die bij zijn nakomelingen van geboorte tot slacht
minder uitval geeft. Verder hebben ze een geringe spekdikte en een lage
voerconversie. Bovendien is deze beer vrij van het RN-gen, hetgeen een betere
vleeskwaliteit geeft.
PIC is nogal eens van eigenaar gewisseld. De grote Australische onderneming
Dalgetty was destijds eigenaar, maar PIC ging daarna over in handen van het
Engelse Sygen. Dat bedrijf werd in 2005 weer overgenomen door Genus. Een
organisatie die zich bezig houdt met rundergenetica, waarin ook het Amerikaanse
ABS (American Breeding Service) onderdak heeft gevonden.
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pic hampshire-beer

28 | Coöperatieve en particuliere
ki-organisaties
In 1993 gingen KI Gelderland en KI Utrecht en de Hollanden samen in Varkens KI
Centraal Nederland. Door de fusie van KI Noord-Oost Nederland en KI CentraalNederland in 2000 ontstond het Varkens Activiteiten Centrum. In Noord-Brabant
leidde de fusie tussen het Zuid-Nederlands Varkensstamboek en Varkens KI
Noord-Brabant in 1990 tot de oprichting van de Coöperatie Varkensverbetering
Zuid (CVZ-groep). Een bijzondere constructie, omdat de Limburgse stamboekfokkerij wel betrokken was bij de Coöperatie Varkensverbetering Zuid, terwijl de
KI Limburg zelfstandig bleef. Een belangrijke reden daarvoor was, dat een aanzienlijk percentage van de Limburgse spermaleveranties en inseminaties plaats
vond op bedrijven, die deelnamen aan fokprogramma’s van andere organisaties.
Het samenwerkingsverband van de coöperatieve ki-organisaties in de Bond van
Varkens KI-verenigingen is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling
van de varkens ki in Nederland. De Bond werd in 1972 opgericht.
De hoofdthema’s waren:
- computeradministratie en geboorteregistratie;
- kostenvergelijkingen;
- diepvriessperma, verdunningsgraad en houdbaarheid van vers sperma.
Door een heffing per dosis kwamen gelden beschikbaar voor onderzoek. Zo
werden in 1980 en 1981 verschillende spermaverdunners beproefd. Daarna
volgde de ’grote proef”, waarin de invloed van de leeftijd van het sperma op de
bevruchtingsresultaten werd nagegaan. Op initiatief van de Bond zijn diverse
onderzoeken gedaan, die veel hebben bijgedragen aan de uitstekende resultaten
die tegenwoordig met ki bij varkens worden bereikt. Het percentage zeugen dat
kunstmatig bevrucht wordt, ligt momenteel op 98%.
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Met een afbigpercentage van 95% bij de beste bedrijven en een gemiddeld
afbigpercentage van 86% is een zeer hoog niveau bereikt. Deze uitstekende
resultaten bieden de mogelijkheid de aandacht te richten op nog betere spermaverdunners, ziektepreventie en verbetering van het gezondheidsniveau van de
beren.

28.1 | Varkens KI Nederland
In 2008 kwam Varkens KI Nederland tot stand door een concentratie van de
coöperatieve varkens ki-organisaties. Bij deze fusie waren het Varkens Activiteiten
Centrum, Pigture Group en de Varkens KI Limburg betrokken. De leden van de
Varkens KI Twenthe wezen deze fusie af, omdat zij zelfstandig wensten te blijven.
Als argument voor de fusie golden de diverse voordelen voor de afzonderlijke
partijen, zoals efficiëntieverbetering door bundeling van krachten. Verder werden
voordelen op financieel en strategisch gebied genoemd. De fusie had tot gevolg
dat enkele bestaande berenstations werden gesloten. Er verrees een nieuw
berenstation in Heerde met een hoge gezondheidsstatus.

28.2 | Preferent KI
Preferent KI is de naam voor de nieuwe ki-organisatie, die in juni 2008 van start
ging en waarin de ki-activiteiten zijn gebundeld van Van Gennip, PIC en
Hypor/Parvak. Van Gennip heeft in Preferent KI een meerderheidsbelang van
55%, Hypor neemt voor 35% deel en PIC voor 10%. In Preferent KI zijn ook de
ki-activiteiten van Varkens KI Service uit Staphorst ondergebracht. De hoofdzetel
is gevestigd in Lierop. Met de coöperatieve Varkens KI Twenthe is een samenwerkingsverband gesloten. De productie vindt plaats op vijf locaties, te weten Lierop,
Best, Vijlen en twee locaties in Staphorst. Vanuit de distributiecentra in Lierop en
Staphorst wordt de volledige Nederlandse markt bewerkt, met uitzondering van
het werkgebied van Varkens KI Twenthe.

28.3 | Klasse KI
Klasse KI is een onafhankelijke onderneming, die is gevestigd in Aarle-Rixtel en
Sint-Oedenrode. Klasse KI heeft sperma van verschillende eindberen in de
aanbieding, vooral van diverse typen Piétrain-eindberen. Andere eindberen en
de zuivere lijn-beren worden betrokken van de Belgische fokkerijorganisatie
Rattlerow Seghers. Deze organisatie werkt met beren die beschikken over het
igf-2-gen (IGF 2 ++ / BETTERgen® muscle+), het zogeheten vleesgen dat meer
bespiering geeft en minder rugspek.
Klasse KI werkt ook samen met de Duitse ki-onderneming NORT, een samenwerking die eind 2008 nog werd geïntensiveerd door een verdere uitwisseling
van producten. KI NORT heeft 800 beren op diverse ki-stations verspreid over
Duitsland. Klasse KI zelf beschikt over 200 beren en een moderne SPF-locatie in
Nieuw-Leusen.
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29 | Vernieuwingen in fokkerij en selectie
29.1 | Exterieurselectie en fokdagen
Bij de oprichting van de stamboeken beperkte het fokkerij- en selectiewerk zich
tot registratie van de afstamming, het aantal biggen en de exterieurkeuring.
Fokdagen en tentoonstellingen vormden een belangrijke stimulans voor de
fokkerij. Op deze openbare keuringen werden varkens met elkaar vergeleken,
waardoor fokkers, varkenshouders en voorlichters nuttige informatie kregen over
de fokkerij en houderij.
Exterieurkeuringen en fokdagen gingen een zodanige rol spelen in de fokkerij,
dat het doel – het ontwikkelen van efficiënte vleesvarkens – daaraan wel eens
ondergeschikt leek. Anderzijds kunnen we ook vaststellen, dat een goed op het
fokdoel afgestemde exterieurbeoordeling tot verrassende resultaten kan leiden.
Het Piétrain-varken is hiervan een duidelijk voorbeeld. Exterieurkeuring van
jonge fokdieren kan ook gezien worden als een eigen prestatietoets zonder
spekdiktemeting en indexselectie.

29.2 | Selectiemesterijonderzoek
In Denemarken ontwikkelde men al heel vroeg – in het begin van de 20e eeuw
– het selectiemesterijonderzoek. Een belangrijke reden om jonge biggen onder
gelijke omstandigheden te onderzoeken op een centraal station of selectiemesterij was, dat voor het verkrijgen van zo betrouwbaar mogelijke resultaten de
milieu-invloeden zo veel mogelijk geneutraliseerd moesten worden. Belangrijke
kenmerken die verbetering behoefden waren de kwantitatieve kenmerken, die
sterk werden beïnvloed door voeding, huisvesting en verzorging.
Voor het verkrijgen van nog betrouwbaardere resultaten werden in de jaren vijftig
in Denemarken selectiemesterijen met individuele voedering gesticht. Door
individuele voedering kon de erfelijke aanleg voor groei, voederverbruik en
slachteigenschappen nauwkeuriger bepaald worden.
In Nederland werd het Deense voorbeeld gevolgd door het stichten van vier
selectiemesterijen voor individuele voedering. Ook in Duitsland, Engeland,
België (gedeeltelijk), Zwitserland en Frankrijk werd bij het selectiemesterijonderzoek overgestapt op individuele voedering.
In Nederland was de realisatie van de vier nieuwe selectiemesterijen nog niet
voltooid, toen de spekdiktemeting bij het levende varken geïntroduceerd werd.
Het vertrouwen in dit compleet nieuwe systeem was aanvankelijk gering. In het
jaarverslag 1962 van de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij wordt
over de prestatietoets van beren het volgende vermeld:
Een voordeel van deze methode is, dat bij de huidige proefcapaciteit een zeer groot
aantal beren zou kunnen worden getest. In het buitenland vindt deze methode een
zekere mate van toepassing. In ons land wordt hieromtrent onderzoek verricht door
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek te Zeist. De eerste indrukken die men bij
deze proeven heeft opgedaan zijn zodanig, dat een algemene selectiemethode op
basis hiervan nog niet kan worden aanbevolen. De metingen van de spekdikte en de
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doorsnede van de rugspier zijn hiervoor onvoldoende betrouwbaar, waarschijnlijk
mede tengevolge van een gebrek aan routine bij de metingen.

29.3 | Spekdiktemeting bij het levende varken
en indexselectie
Met de opkomst van de kunstmatige inseminatie in de jaren zestig kwam het accent
in de fokkerij en het selectiemesterijonderzoek meer te liggen op het nakomelingenonderzoek van de ki-beren. Het sterzeugensysteem bleef overigens behouden.
Ook het niet-optimale familie-selectiesysteem bleef voorlopig nog gehandhaafd.
In Noorwegen was echter al in 1958 met succes een bedrijfsprestatietoets ingevoerd
op basis van leeftijd, gewicht, spekdikte – gemeten bij het levende varken – en
indexselectie. De Nederlandse selectiemesterijen voerden de prestatietoets pas
enkele jaren later geleidelijk in. Naast de prestatietoets van de beren werden in
de combinatietoets tevens een paar toomgenoten geslacht voor het controleren
van de slacht- en vleeskwaliteit.
Ook op de fokbedrijven werd de prestatietoets gemeengoed. Bij de nieuwe
fokkerijorganisaties werd op grote schaal en in sommige gevallen vrijwel
uitsluitend met de prestatietoets gewerkt.
Door het beschikbaar komen van stressvrije varkenspopulaties werd de noodzaak
van het slachten van toomgenoten minder urgent, omdat de vleeskwaliteit bij
stressvrije varkens over het algemeen goed is. Indexselectie op basis van de
bedrijfsprestatietoets werd de sleutel voor de verbetering van de productiekenmerken.

29.4 | Exterieurbeoordeling gericht op het
nieuwe hardere milieu
Na het wegen en het meten van de spekdikte bij de prestatietoets vond ook een
exterieurbeoordeling plaats. Het stressvrij-maken en de toepassing van indexselectie hebben bij de Landvarkens nogal eens geleid tot wat lange, niet altijd
solide en functioneel gebouwde dieren. Het invoeren van onbeperkte voedering
tijdens de opfok dan wel de testperiode betekende een aanzienlijk zwaardere
belasting van het exterieur – de constitutie – van de dieren. Tevens ontstond er een
grotere variatie in de spekdikte. Deze hardere selectie had wel tot gevolg, dat er
sterkere en solidere varkens werden gefokt, maar dat vergde veel selectie en tijd.
Door de introductie van gedeeltelijke of volledige roostervloeren en het houden
van fokzeugen in ligboxen of aangebonden, ook in de kraamstallen, waren sterkere
en hardere varkens nodig. De exterieurbeoordeling moest dan ook vooral gericht
zijn op het kunnen functioneren in de steeds industriëler wordende houderijsystemen.
Indexselectie bij de productie-eigenschappen werd gemeengoed. Ook kwam er
behoefte aan een gerichte selectie op reproductie-eigenschappen. Selectie op
reproductie-eigenschappen vraagt extra inspanningen, omdat daarbij sprake is
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van de combinatie van een groot aantal kenmerken. Bovendien kenmerken die
gemiddeld genomen een lage erfelijkheidsgraad hebben.

29.5 | Fokwaardeschattingen
Door de automatisering van de administratie en registratie is het tegenwoordig
mogelijk voor meerdere kenmerken betrouwbare informatie over de erfelijke
aanleg beschikbaar te krijgen. Deze fokwaardeschattingen geven een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de erfelijke aanleg voor een bepaald kenmerk. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het Diermodel of de BLUP-methode (Best Lineair
Unbiased Prediction). Voorwaarde voor de toepassing van de BLUP-methode is,
dat de registratie van de relevante kenmerken geautomatiseerd plaatsvindt. De
BLUP-fokwaarde van een kenmerk wordt berekend op basis van de informatie
van het dier zelf en alle mogelijke verwanten.
Fokwaardeschattingen kennen een betrouwbaarheidspercentage, dat toeneemt
naarmate er meer gegevens beschikbaar komen van ouders, broers, zusters,
nakomelingen en andere verwanten. Om de fokwaarde of de erfelijke aanleg
zo nauwkeurig mogelijk te bepalen wordt gecorrigeerd voor zo veel mogelijk
milieu-invloeden, zoals leeftijd van het dier, worpgrootte, worpnummer, seizoen
en bedrijf.
De belangrijkste fokwaardeschattingen in de varkensfokkerij zijn die voor de
vruchtbaarheid en die voor de mest- en slachteigenschappen. Deze fokwaardeschattingen zijn voor de moderne fokker onmisbaar voor het op niveau brengen
en houden van de economisch belangrijke eigenschappen van zijn varkensstapel.
Met de reproductie-eigenschappen, vooral met het aantal levend geboren biggen,
is veel vooruitgang geboekt. Zelfs zo veel, dat er bij bepaalde foklijnen een zeer
goed management vereist is om niet te veel biggen voor het spenen te verliezen.
In de fokkerij wordt nu bijgestuurd door in de fokwaardeschattingen ook rekening
te houden met het vermogen van de zeugen om de biggen groot te kunnen brengen.
De nieuwste ontwikkeling is de zogeheten merker- of genoomselectie, waarbij de
betrouwbaarheid van de fokwaardeschattingen wordt aangescherpt met informatie
uit dna-onderzoek.

29.6 | Nieuwe selectiemiddelen
De fokkerij staan overigens ook nog andere hulpmiddelen ter beschikking. Zo
wordt er bij de spekdiktemetingen gebruik gemaakt van het zogeheten Alokasysteem. Hierbij wordt niet uitsluitend de spekdikte vastgesteld, maar ook de
dikte van de rugspier. Deze aanvulling geeft extra en meer betrouwbare informatie
over de bevleesdheid. Voor de berenlijnen is een nauwkeurig vastgestelde fokwaarde voor de bevleesdheid belangrijk.
In de fokkerij van eindberen wordt de voederconversie van de individuele beren
gemeten met voerstations. Deze bieden de mogelijkheid nog gerichter op de
voederconversie te selecteren.
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30 | Toename van het aantal varkens
De Nederlandse varkenshouderij ontwikkelde zich in anderhalve eeuw van een
onderdeel van de gemengde bedrijven tot een zelfstandige bedrijfstak met een
aanzienlijke exportwaarde. Het aantal varkens nam in die periode explosief toe.
De navolgende tabel toont het verloop van die ontwikkeling.
Vanaf 1910 kreeg de varkenshouderij betekenis als bron van inkomsten voor de
kleinere gemengde bedrijven op de zandgronden in de oostelijke en zuidelijke
provincies. De oprichting van de melkfabrieken speelde hierbij een opmerkelijke
rol. De verwerking van de melk door de fabrieken leverde namelijk restproducten
op, die de leveranciers – de boeren dus – moesten terugnemen. Ondermelk en
wei bleken, gecombineerd met graan, graanafval en aardappels, goed voer voor
de varkens.

groei van het aantal varkens in nederland (in miljoenen)
Geleidelijk werden meer varkens geproduceerd dan de Nederlandse markt kon
opnemen. De export van lichte varkens, zogeheten Londense biggen, naar
Engeland kreeg betekenis.
Ook het beschikbaar komen van mengvoeders was van invloed op de ontwikkeling
van de varkenshouderij. Dr. J. Grashuis, de latere directeur van het CLO-Instituut
‘De Schothorst’, heeft veel baanbrekend werk verricht voor de ontwikkeling van
de mengvoeders.
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Het beschikbaar komen van goede mengvoeders en een goed georganiseerde
afzet van varkens en varkensvlees zijn belangrijke voorwaarden geweest voor de
ontwikkeling van de varkenshouderij, zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog
heeft gemanifesteerd.
Vanaf de jaren zestig zette de specialisatie in. Er kwamen bedrijven die uitsluitend
varkens hielden. Het aantal kleine varkenshouders nam snel af en het aantal varkens
per bedrijf groeide sterk.
Voor de specialisatie en de schaalvergroting is de introductie van nieuwe huisvestingsystemen bepalend geweest. Toen er stallen met roostervloeren kwamen
en zeugen in ligboxen of aangebonden konden worden gehouden, werden de
mogelijkheden gecreëerd voor grootschalige en gespecialiseerde bedrijven.
Niet alleen in de vleesvarkenshouderij, maar vooral ook in de biggenvermeerdering
vormde arbeid niet meer de remmende factor voor schaalvergroting.
De fokkerij moest zich op deze ontwikkelingen instellen. De varkens en vooral
de fokvarkens moesten bestand zijn tegen de hardere omstandigheden. De
gebruikskruisingen kwamen dan ook precies op een tijdstip, dat er behoefte was
aan een sterker en vitaler varken.

ontwikkeling van het aantal bedrijven met varkens en het gemiddeld
aantal varkens per bedrijf in nederland
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31 | Technische resultaten
De varkenshouderij heeft gedurende de laatste drie decennia een indrukwekkende
vooruitgang geboekt. In deze periode, waarin het totaal aantal varkens en het
aantal varkens per bedrijf enorm is toegenomen, zijn de technische resultaten
sterk verbeterd. In vergelijking met andere landbouwhuisdieren zijn zowel met de
vermeerdering van vleesbiggen als met de vleesvarkenshouderij ongeëvenaarde
resultaten bereikt. Bovendien nam het aantal zeugen per bedrijf in die periode
eveneens sterk toe.
Op deze ontwikkelingen zijn meerdere factoren van invloed geweest. De basis
voor deze resultaten is ongetwijfeld de verbetering geweest van de erfelijke
aanleg voor de economisch belangrijke kenmerken. De introductie van nieuwe
fokkerij- en selectietechnieken is mede bepalend geweest voor de positieve
ontwikkelingen in de reproductie- en productie-eigenschappen.
Ongetwijfeld vraagt verbetering van de erfelijke aanleg om milieu- en houderijomstandigheden, waarbij die aanleg tot zijn recht kan komen. Hierbij heeft de
veevoedersector een belangrijke rol gespeeld. Het was en zal ook in de toekomst
een opgave zijn de genetische trends in de reproductie- en productie-eigenschappen
bij het ontwikkelen en samenstellen van de voeders op de voet te volgen.
De verbeterde huisvestingsystemen, een beter stalklimaat, het gezondheidsniveau,
de veterinaire begeleiding en een betere hygiëne waren belangrijke voorwaarden
voor het verhogen van de biggenproductie per zeug per jaar. Voor de technische
resultaten van de vleesvarkens zijn de sterk verbeterde houderijomstandigheden
eveneens bepalend geweest.
Van grote betekenis zijn managementprogramma’s, die de varkenshouder steeds
de actuele informatie verstrekken over het productieniveau van zijn dieren. Die
programma’s geven tevens aan op welke onderdelen bijgestuurd moet worden
voor het behalen van optimale resultaten. Publicatie van de landelijke gemiddelden
houdt de varkenshouders scherp. Zij kunnen de cijfers vergelijken met hun eigen
resultaten.
Ook de grootschalige deelname aan de ki mag niet uit het oog verloren worden.
De bij ki noodzakelijke nauwkeurig uitgevoerde bronstcontrole en het gebruik
van op kwaliteit gecontroleerd sperma met een goede houdbaarheid, geven
immers een grote mate van bedrijfszekerheid.
De toename van het aantal grootgebrachte biggen is indrukwekkend. Deze vindt
zijn oorzaak vooral in de toename van het aantal levend geboren biggen en het
aantal worpen per zeug per jaar. Anderzijds heeft de varkenshouderij ook te
maken gehad met slechte opbrengstprijzen en dierziekten. Veel vermeerderingsbedrijven bleken toen te klein en zagen zich genoodzaakt te stoppen. Dat gold
ook voor bedrijven met matige technische resultaten of een te hoge kostprijs. Het
wegvallen van deze bedrijven heeft eveneens een positieve uitwerking gehad op
de technische resultaten in de varkenshouderij.
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gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar vanaf 1960
In de vleesvarkenshouderij zien we dezelfde tendens: ondanks de toename van
het aantal varkens per bedrijf zijn de resultaten sterk verbeterd.

gemiddelde groei van vleesvarkens in grammen per dier per dag vanaf 1960
De groei per dag nam in de periode van 1960 tot 2008 met ruim 40% toe. Deze
ontwikkeling is echter minder spectaculair dan de toename van het aantal biggen
per zeug per jaar. De stijging van het aantal biggen per zeug per jaar zou van
invloed kunnen zijn op de resultaten in de vleesvarkenshouderij. Want door die
stijging zullen ongetwijfeld ook biggen in de mesterij zijn terecht gekomen, die
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genotypisch het niveau van de beste biggen evenaren. Maar of ze ook phenotypisch
van hetzelfde gehalte zijn, is zeer de vraag. Bovendien kan het verminderen van
de hoeveelheid groeibevorderende middelen in het voer ook een remmende
invloed hebben gehad op de groei per dag.
De voederconversie daalde in de periode van 1960 tot 2008 met 1,01 kg. Bij 90 kg
groei komt dit neer op 91 kg voer. Ook bij dit productiekenmerk heeft de erfelijke
aanleg een aanzienlijke invloed.
Vanaf 1985 tot 2008 is de daling met 0,33 kg minder spectaculair. Gedurende de
laatste jaren lijken de groei en de voederconversie de verwachte genetische trend
niet helemaal te volgen. Bovendien is het geslacht gewicht van de vleesvarkens
gedurende de laatste jaren gestegen. Dus ook daarvan mag geen daling van de
voederconversie verwacht worden.
De selectie van de vleesvarkenvaderdieren wordt wel aangescherpt. Zo zijn er bij
de berenfokkers voerstations geplaatst, zodat de voederconversie per individuele
beer kan worden vastgesteld. Op die manier is het mogelijk gerichter te selecteren
op het kenmerk voederconversie.

gemiddelde voederconversie van vleesvarkens in kg voer per kg groei
vanaf 1960
Een toename van het geslacht gewicht vraagt mogelijk ook een aanpassing van
het selectiesysteem, namelijk het verlengen van de toetsperiode van de beren.
Bij een snellere groei en een lagere voederconversie mag ook een hoger vleespercentage verwacht worden. Immers, vleesaanzet kost minder voer dan de
aanzet van vet. Uit de resultaten van de varkensclassificatie blijkt, dat het vleespercentage van 1987 tot en met het eerste deel van 2008 steeg met 3,43%.
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ontwikkeling vleespercentage vanaf 1987
In de voorgaande grafiek is de ontwikkeling van het vleespercentage weergegeven
vanaf de start van de meting in 1987. Vanaf 1995 is men ook de dikte van de
rugspier en het vetpercentage gaan vastleggen. Vermeldenswaard is verder dat
de spierdikte aanzienlijk is toegenomen en wel met 4,5 cm. Dit wijst er op dat de
varkens duidelijk bevleesder zijn geworden. De afname van de spekdikte met
0,7 cm is minder spectaculair.

procentuele verbetering van de belangrijkste kengetallen in de
vermeerdering en de vleesvarkenhouderij in twee perioden
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De in dit hoofdstuk gepresenteerde grafieken met de belangrijkste kengetallen
demonstreren nog eens duidelijk de indrukwekkende resultaten, die de varkenshouders met name in de laatste 20 jaar wisten te realiseren. Een belangrijke
vraag is wel hoe de Nederlandse varkenshouderij in de toekomst om zal gaan
met de mogelijkheden die voor handen zijn om de biggenproductie nog meer te
laten stijgen en de efficiëntie bij de vleesvarkens nog verder te verhogen.
In België en Duitsland worden nog steeds zeer vleesrijke en bespierde varkens
gevraagd. Er is voorts een tendens naar een hoger geslacht gewicht. Om afzet
te behouden zullen de vleesvarkens een concurrerende kwaliteit en kostprijs
moeten hebben. Daarvoor is een hoge biggenproductie wel sterk bepalend.
De vleeshoeveelheid is op korte termijn ook belangrijk, maar de consumenten
moeten het vlees en de vleesproducten wel blijven waarderen. Daarvoor is
productie van gezond en smakelijk vlees, zonder ongewenste toevoegingen en
schadelijke residuen, noodzakelijk.
In november 2008 verscheen een boeiend rapport over de concurrentiekracht van
de varkenshouderij in Denemarken, gepubliceerd door Danske Svineproduktion.
Naast veel bedrijfseconomische informatie zijn in dit rapport de technische
resultaten vermeld van een aantal EU-landen, Brazilië, Canada en de Verenigde
Staten. In de volgende grafiek zijn uit dit rapport de technische resultaten over
het jaar 2007 van Denemarken, België en Duitsland weergegeven en vergeleken
met de Nederlandse.
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vergelijking technische resultaten van een viertal eu-landen
d=denemarken, n=nederland, b=belgië en du=duitsland
Uit deze gegevens blijkt dat de Deense zeugen met het aantal gespeende biggen
nog hoger scoren dan de Nederlandse. Het aantal geleverde slachtvarkens per
zeug per jaar is in Nederland iets hoger, waaruit blijkt dat de sterftepercentages
voor en na het spenen en tijdens de mestperiode in Nederland wat lager zijn.
De Deense vleesvarkens groeien duidelijk beter, maar waren bij het slachten
ruim 8 kg lichter en dat heeft enige invloed op de groei per dag. De Deense
vleesvarkens behalen op de Duitse slachterijen een vleespercentage van 55,3.
De Nederlandse vleesvarkens komen in Duitsland uit op 55,6% vlees en de Duitse
op 56,4%. De Deense vleesvarkens stamden uit de kruising van een Duroc-beer
gecombineerd met een LY-zeug. Aangenomen mag worden dat de Duitse vleesvarkens een Piétrain-beer als vader hadden en de Nederlandse voor een deel
ook. Het percentage is echter niet bekend.
De productie aan kilo’s geslacht gewicht per zeug per jaar in voornoemde landen
is hierna weergegeven.
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gemiddelde productie varkensvlees per zeug per jaar
(aantal slachtvarkens x geslacht gewicht)
In dit rapport komt de Nederlandse varkenshouderij er met de technische
resultaten niet slecht af. De Deense zeugen lijken iets vruchtbaarder te zijn.
De Deense vleesvarkens groeien ook beter. De Nederlandse varkens vertonen
echter minder sterfte, waardoor het aantal afgeleverde vleesvarkens per zeug
per jaar net iets hoger uitkomt. Duidelijk is in ieder geval dat Denemarken een
geduchte concurrent is voor de Nederlandse varkenshouderij en dat ook wel
blijft.
De Deense varkenshouderij heeft echter wel financieringsproblemen. Dit komt
door het feit dat de financiering voor een groot gedeelte grondgebonden is. In
Nederland is het rendement en de visie van de ondernemer de basis. Probleem
voor de Deense varkenshouders is dat de waarde van de grond met de helft
gedaald is, terwijl de rente sterk is gestegen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen
worden, dat de Nederlandse varkenshouderij er nog niet zo slecht voorstaat.
Voor de export blijft het wel noodzakelijk met een goed en vooral betrouwbaar
product op de markt te komen.
In de komende jaren zullen de Nederlandse varkenshouders nog flink moeten
investeren, omdat de stallen in 2013 moeten voldoen aan strenge emissie- en
welzijnseisen. Verder doet het toegenomen gebruik van antibiotica het imago
van de sector en de betrouwbaarheid van vlees en vleesproducten geen goed.
Resistentie tegen antibiotica bij de mens door consumptie van producten
afkomstig uit de rundvee- en varkenshouderij is ongewenst en een probleem
voor de humane geneeskunde. Het gebruik van antibiotica zal daarom een halt
moeten worden toegeroepen.
Dat varkenshouders bij ziekenhuisopname bij voorbaat verdacht worden van een
mrsa-besmetting is, al dan niet terecht, een smet op de sector. Voor de binnenlandse
markt blijft het werken aan een hogere gezondheidsstatus en een beter imago
dan ook een harde noodzaak.
Op de betere bedrijven blijkt al dat kwalitatief goed varkensvlees ook geproduceerd
kan worden zonder antibiotica en andere groeistimulatoren. De fokkerij zal hier
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eveneens op moeten inspelen. Het vasthouden aan de hoge biggenproductie is
voor de kostprijsbeheersing noodzakelijk.
Het handhaven of nog verder verbeteren van de technische resultaten is alleen
nog dan verantwoord, als dat gepaard gaat met zo weinig mogelijk kunstgrepen
in de vorm van het gebruik van ondersteunende middelen, zoals antibiotica.
Varkens die minder zorg en arbeid vragen en daardoor een lagere kostprijs hebben,
kunnen daaraan ook veel bijdragen. Het uitgangsmateriaal zal een erfelijke
aanleg moeten hebben voor een goede gezondheid en gemakkelijk moeten
produceren in de steeds groter wordende eenheden.

32 | Kleinschalige varkenshouderij
Gedurende de laatste jaren worden in Nederland niet alleen varkens gehouden
op grote gespecialiseerde, commercieel ingestelde bedrijven. Op bescheiden
schaal worden ook varkens gehouden voor biologische productie van varkensvlees, voor exclusieve vleesproducten en als hobbydier. Het gaat hierbij veelal
om rassen die voor laboratoriumonderzoek zijn ontwikkeld of om oude, zeldzame
onveredelde rassen, die door hun ongunstige vlees-vetverhouding niet meer
ingezet worden voor de commerciële varkenshouderij.
Het is zeer opmerkelijk dat in Denemarken, een land met een zeer hoogstaande
varkensfokkerij, nu een onderzoek wordt opgezet met kruisingen van Deens
Landvarken-zeugen met beren van onveredelde rassen als de Hongaarse
Mangalitza en de Spaanse Cerdo Iberico. Het doel van dit onderzoek is de
vleeskwaliteitseigenschappen van de kruisingen nader te analyseren en op
langere termijn nieuwe smakelijke producten te ontwikkelen.

32.1 | Vietnamees hangbuikzwijn
In Vietnam, het land van oorsprong, heet dit type varken kortweg I. Het stamt af
van een ondersoort van het wilde zwijn, het bandvarken of Sus Scrofa Vitatus. In
de delta van de Rode rivier schijnen er zo’n 2,5 miljoen gehouden te worden. De
volwassen varkens kunnen een gewicht bereiken van 90 tot 100 kg. De zeugjes
zijn vroegrijp en vruchtbaar. Worpen van tien biggen schijnen geen uitzondering
te zijn.
De kleur is gewoonlijk eenkleurig grijszwart of soms zwart-wit gevlekt. De kop is
kort en gedrongen met een ingedeukt neusbeen. De oren zijn klein en staand. De
romp is vrij lang met een volumineuze buik, die door de korte pootjes soms de
grond raakt. Het geraamte is relatief licht. Het zijn gewoonlijk opvallend rustige
dieren.
In Vietnam worden ze op een gewicht van 50 kg geslacht. Het vlees schijnt
uitstekend te smaken met een textuur, die zich onderscheidt van de Europese
varkens. Ter gelegenheid van de opening van de dierentuin in Boedapest in 1866
zijn de eerste Vietnamese hangbuikzwijnen naar Europa gehaald. In de jaren
zestig van de 20e eeuw ontstond er onder meer in West-Duitsland behoefte aan
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minivarkens voor laboratoriumonderzoek. Hiervoor werden Vietnamese hangbuikzwijnen ingezet vanwege het geringe formaat en de goede vruchtbaarheid.

vietnamees hangbuikzwijn

32.2 | Göttinger minivarken
In de Verenigde Staten had men voor medisch, veterinair en biologisch onderzoek
onder meer de Minnesota Minipigs gefokt. Op de Universiteit van Göttingen in
West-Duitsland werden in het begin van de jaren zestig Vietnamese hangbuikzwijnen, Minnesota Minipigs en ook Duitse Landvarkens ingezet voor het fokken
van een klein laboratoriumvarken, het Göttinger minivarken.
Men fokte twee lijnen, een bonte en een witte. In Oost-Duitsland werd het met de
Göttinger minivarken vergelijkbare Mini Lewe-varken ontwikkeld. Deze minivarkens lijken, afgezien van de kleur, veel op hangbuikzwijnen. Ze zijn echter
kleiner, gewoonlijk wat meer behaard en doen wat harder aan.

göttinger minivarken, witte lijn

göttinger minivarken, bonte lijn

32.3 | Kunekune- of Maori-varken
Uit Nieuw-Zeeland is een interessant hobbyvarken naar Europa gekomen, het
Kunekune- of Maori-varken. Het is een klein varken dat zijn naam dankt aan de
oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Kunekune betekent in het Maori
vet en rond. Volwassen varkens wegen al gauw meer dan 65 kg.
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Het Kunekune-varken is robuust gebouwd met een korte kop met een sterk ingedeukt
neusbeen en puntige, gewoonlijk staande oren. De beharing is sterk, maar het
haar is relatief zacht. Opvallend zijn de lelletjes aan de hals. De kleur kan sterk
uiteen lopen van zwart- of bruinbont tot bijna geheel zwart of bruin. Het zijn
bijzonder rustige en zeer sobere dieren.

kunekune- of maori-varken
De oorsprong van de Kunekune is vermoedelijk Chinees, maar gezien het type en
het eigenschappenpatroon zou er ook sprake kunnen zijn van enige invloed van
het Berkshire-varken. Het vlees schijnt bijzonder mals te zijn met een kenmerkend
aroma.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw was het Kunekune-varken bijna uitgestorven.
Er waren nog maar 50 fokdieren. Tegenwoordig geniet dit varken in Engeland
grote populariteit als hobbyvarken. Ook in Nederland worden enkele tientallen
Kunekune-varkens gehouden door kinder- en zorgboerderijen en liefhebbers.
Er is zelfs een Nederlandse Kunekune-vereniging opgericht.

32.4 | Mangalitza-varken
Enkele liefhebbers houden de Hongaarse Mangalitza-varkens, die vanwege hun
sterk gekrulde borstels ook wel wolvarkens worden genoemd. Het Mangalitzavarken komt voor in drie kleurvarianten: de gele, de rode en de Schwalbenbauch.
De Schwalbenbauch is donker met licht gekleurde buik en poten. De huid is
steeds leisteengrijs.
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal Mangalitza-varkens in Hongarije
sterk af. De populatie wordt op het ogenblijk wereldwijd geschat op 1.500. In
Hongarije wordt een genenreserve van dit interessante ras in stand gehouden.
Onderzoek door universiteiten in Hongarije heeft aangetoond, dat het
cholesterolgehalte in het bloed van Mangalitza-varkens erg laag is. Het is een
middelgroot varken met een vrij lange kop met gewoonlijk lange, hangende tot
iets opstaande oren. Het heeft een gedrongen, korte, diepe middenhand, een
hellend kruis en relatief fijn beenwerk. Het gewicht van volwassen Mangalitza-
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varkens is bij de beer 350 kg en de zeug 300 kg. De worpgrootte is matig.
Het is een uitgesproken spekvarken. In het verleden werd daar ook bewust op
gefokt en geselecteerd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte het
Mangalitza-varken nog 60 tot 65% uit van de Hongaarse varkensstapel.

mangalitza-varken

schwalbenbauch mangalitza-varken

32.5 | Berkshire-varken
De Brabantse dierenarts en varkensfokker Kees Scheepens importeerde enkele
jaren geleden het Berkshire-varken, een oud en zeer zeldzaam Engels ras. Het
is zwart met zes witte punten: witte sokken aan de poten, een witte snuit en een
witte staartpunt.
Het Berkshire-varken heeft een korte kop met opstaande oren, is middelmatig
lang, staat relatief kort op de poten en is vroegrijp. Het is een rustig varken met
een prettig karakter.

berkshire-varken
In Engeland komt het Berkshire-varken nog voor als zeldzaam ras. In 2007 waren
er 182 fokkers met nog 656 geregistreerde zeugen en 154 geregistreerde beren.
In de Verenigde Staten is het Berkshire-varken talrijker. De Amerikaanse Berkshire
is wat meer veredeld, wat langer, forser en bespierder dan de Engelse. De stamboekorganisatie, de American Berkshire Association, promoot het ras met onder
meer het merkvleesprogramma ’Berkshire Gold’ voor export naar Japan.
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In Japan bleef er door de jaren heen vraag naar Berkshire-varkens, vanwege de
fijne kwaliteit van het vlees. Zo zou Berkshire-vlees op het menu staan van de
Japanse keizer.

32.6 | Bonte Bentheimer-varken
Het Bonte Bentheimer-varken is een zwartbont varken, dat zijn oorsprong heeft
in het aan Nederland grenzende Duitse graafschap Bentheim. Het ras was tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw wijd verbreid in het graafschap Bentheim, het
Emsland en Zuid-Oldenburg.
Op het ontstaan van het Bonte Bentheimer-varken zijn naast Noord-Europese
Landvarkens tevens Angler Sattelschweine, Schwäbisch-Hällische Schweine en
zeker ook Berkshire-varkens van invloed geweest. Het ras stond bekend om de
goede gezondheid, de soberheid en de uitstekende vruchtbaarheids- en moedereigenschappen.
Rond 1960 nam de belangstelling voor dit ras af door de onvoldoende vlees-vetverhouding. Het ras dreigde zelfs uit te sterven. Maar dankzij de inspanningen
van fokker Gerhard Schulte-Bernd uit Wengsel bij Bentheim bleef het Bonte
Bentheimer-varken behouden.
Het moderne Bonte Bentheimer-varken is vleestypischer dan het vroegere, maar
op de vruchtbaarheid is wel ingeleverd. Het aantal grootgebrachte biggen per
zeug per jaar nam af van 21,0 in 1960 tot 14,3 in 2007. Deze sterke daling van de
vruchtbaarheid is een gevolg van onder meer de extensieve houderij en fokkerij.

bonte bentheimer varken
In Duitsland is er nu een groep varkenshouders, die het ras weer serieus fokt en
promoot. Het Bonte Bentheimer-varken is intussen ook de Nederlandse grens
gepasseerd. In 2008 is er in ons land zelfs een fokkersvereniging voor de Bonte
Bentheimers opgericht door biologische varkenshouders en liefhebbers, die
oorspronkelijke producten in de markt willen zetten.
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32.7 | Cerdo Iberico
De Nijmeegse slager Sjek Floor importeerde in het najaar van 2007 een beer en
twintig zeugen van het Spaanse Cerdo Iberico of het Iberische varken. Een zeer
opmerkelijk initiatief van deze inventieve slager, die ook als eerste vlees van
scharrelvarkens verkocht.
Het Cerdo Iberico is een eeuwenoud, niet-veredeld varken. Het wordt in Spanje
nog in zeer behoorlijke aantallen gehouden onder omstandigheden, die in de
loop der tijden niet of nauwelijks zijn veranderd. De varkens verblijven hoofdzakelijk buiten. Ze voorzien voor een belangrijk deel in hun onderhoud door de
opname van veel ruwvoer, in de herfst aangevuld met eikels van de kurkeiken.

cerdo iberico of iberische varkens
Er komen verschillende regionale typen en kleurvarianten voor. Zo zijn er zwarte,
rode en ook bonte Iberische varkens. Ze zijn doorgaans dun behaard of haarloos.
Iberische varkens zijn middelgroot met relatief fijn gaaf beenwerk. De kop is lang
met een spitse neus. De oren zijn middelgroot en worden licht hangend gedragen.
De rug is sterk en middelmatig lang. Het kruis helt wat. De buik en de hammen
doen erg vet aan.

cerdo iberico-zeug
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De vleesvarkens worden op een leeftijd van zestien maanden geslacht. Van deze
varkens worden zeer hoogwaardige vleesproducten gemaakt. Zo worden de
hammen zeer zorgvuldig gezouten en gedurende twee maanden gedroogd. Pas
na een rijpingsperiode van 18 tot 24 maanden zijn ze gereed voor de verkoop. De
gedroogde hammen, bekend als de jamón iberico, pata negra of jamón bellota,
waarvan de zwarte poot het waarmerk is, worden als exclusieve vleesproducten
hoog gewaardeerd om hun smaak en kwaliteit. Deze producten worden op een
professionele wijze gepromoot en brengen hoge prijzen op.
De Spanjaarden hebben met niet-veredelde varkens een eeuwenoude traditionele
varkenshouderij weten te handhaven, met een unieke verwerking en verduurzaming
van de producten.
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Nawoord
De Nederlandse varkenshouderij neemt samen met de Deense een leidende
positie in op de Europese afzetmarkt. Bekwame varkenshouders, een professionele
veevoederindustrie en exportgerichte slachterijen zijn daarvoor de basis. De
zelfvoorzieningsgraad van 195% stimuleert de varkenshouders kwaliteitsproducten
te leveren tegen een lage kostprijs.
Het productieniveau staat in vergelijking met andere Europese landen op een
hoog niveau. De Nederlandse varkenshouders krijgen echter wel te maken met
aanvullende, kostprijsverhogende emissie- en welzijnseisen.
Kwaliteit en kostprijs zijn bepalend voor de afzet van varkensvlees en vleesproducten. De fokkerij is de basis voor het handhaven en zonodig verbeteren van
de kwaliteit, en het in de hand houden en zo mogelijk verlagen van de kostprijs.
Pigture Group is de grootste varkensfokkerijorganisatie in Nederland met een
marktaandeel van 85%. Ook internationaal gezien is Pigture Group een van de
grootste spelers. De fokprogramma’s van de werkmaatschappij TOPIGS bieden
een ruim aanbod in typen vleesvarkenmoeder- en -vaderdieren.
Het beschikbaar hebben van meerdere typen fokproducten vergt een zeer intensieve aanpak van de fokkerij. Van alle foklijnen moeten zuivere teeltpopulaties
in stand en op niveau worden gehouden. Een groter aanbod in de fokproducten
biedt echter wel meer mogelijkheden in te spelen op de verschillende eisen van
de afzetmarkt. Bovendien komt het gevarieerde aanbod tegemoet aan het handhaven van meer biodiversiteit, een onderwerp waarvoor meer en meer aandacht
wordt gevraagd.
De overige fokkerijorganisaties zoals Hendrix Genetics en PIC hebben in ons
land een zeer bescheiden marktaandeel, maar behoren internationaal wel tot de
belangrijkste fokkerijorganisaties.
Denemarken is sinds jaar en dag een geduchte concurrent van de Nederlandse
varkenshouderij. De Deense fokkerijorganisatie Danbred is op het ogenblik ook
in Nederland actief met een driewegkruising van Deens Landras x Deens Yorkshire
als moederdier, gecombineerd met een Deense Duroc-beer. De zeugen zijn zeer
productief en geven met de Duroc-beer een snelgroeiend, mager vleesvarken.
Om de erfelijke aanleg beter tot zijn recht te doen komen wordt voor deze varkens,
zowel voor de zeugen als voor de vleesvarkens een aangepast voer aanbevolen.
Dat hoogveredelde varkens een hoogwaardiger voer vragen is geen nieuws. Een
varken dat meer biggen produceert, sneller groeit en een hoger vleespercentage
heeft, stelt nu eenmaal hogere eisen aan voer, milieu en bedrijfsvoering.
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De resultaten van de Nederlandse vleesvarkens laten de laatste jaren slechts
een lichte vooruitgang in de productie-eigenschappen zien. De resultaten die in
de praktijk worden behaald, weerspiegelen niet helemaal de genetische trends
van groei, voederconversie en slachteigenschappen die in de fokkerij worden
gerealiseerd.
Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar neemt nog steeds toe. Hierdoor bestaat de kans dat de ruimte voor het goed opfokken van de biggen op
veel bedrijven tekortschiet.
De samenstellingen van de voeders moeten nauw blijven aansluiten op de
verbeteringen in de erfelijke aanleg van de productie-eigenschappen. De erfelijke
aanleg van de varkens uit de Nederlandse fokkerijprogramma’s zal door het
verstrekken van hoogwaardiger voer ook beter tot uiting komen.
De concurrentie op de markt voor fokvarkens is stevig. Voor het behoud van onze
marktpositie is het noodzakelijk continu aandacht te blijven schenken aan het
verbeteren van de reproductie-eigenschappen. Of steeds verdergaande productieverhogingen – meer groei en meer vlees – de kwaliteit van de vleesproducten
wel ten goede zullen komen is nog maar de vraag.
In Denemarken is een onderzoek opgezet met kruisingen van hoogveredelde
Deens Landvarken-zeugen met beren van onveredelde rassen, de Hongaarse
Mangalitza en Spaanse Cerdo Iberico. Het doel is nieuwe alternatieve vleesproducten aan het huidige pakket te kunnen toevoegen.
Zo zien we dat de ontwikkelingen niet stil staan en de geschiedenis zich soms
herhaalt. Van de erg vette Mangalitza en Cerdo Iberico is bekend, dat de vleesproducten van die varkens een relatief hoger percentage enkelvoudig en
meervoudig onverzadigde vetzuren bevatten. Uit oogpunt van biodiversiteit moet
bloedinbreng van deze onveredelde rassen natuurlijk als positief worden
beoordeeld. Het ontwikkelen van alternatieve foklijnen is overigens kostbaar en
vergt jaren intensieve fokkerij en selectie.
Het imago van de varkenshouderij en varkensvlees staat in Nederland onder
druk. Voor behoud van zowel de binnenlandse als de buitenlandse afzetmarkt is
een beter imago noodzaak. Dit zal moeten komen van vermindering van het
antibioticagebruik en een dierwelzijn dat kritiek kan verdragen van de consumenten.
Een onverwachte opsteker voor het varken was de verschijning van het boek
Pig 05049 van Christien Meindertsma in 2007. Een boek met een geel plastic
oormerk op de rug, waarin niet minder dan 185 producten zijn opgenomen die
van een varken worden gemaakt. Zo is een varken niet alleen leverancier van
vlees en vleesproducten, maar worden van de huid en de beenderen gelatines
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gemaakt. Deze worden gebruikt bij de productie van een groot aantal voedingsmiddelen, zoals bier, wijn, vanillepudding en pepermunt. Varkensvet wordt
gebruikt in biodiesel, in dier- en vogelvoer, waspoeder, zeep, shampoo, bodylotions, tandpasta, antivries en vloerwas. Uit varkenshaar wordt het eiwit L-cystine
gewonnen, dat deeg verzacht bij de fabricatie van brood.
Samenvattend, het uit het everzwijn gefokte vleesvarken is in de loop der tijden
niet alleen een belangrijke vleesproducent geworden, maar ook een leverancier
van allerlei grondstoffen voor de productie van voedingsmiddelen en andere
producten waarvan we dagelijks gebruikmaken.
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