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De relatie classificatie en karkassamenstelling; een analyse
van data afkomstig van groeiritmeonderzoek bij vleesstie
ren

T.C.H.G.P. Schneijdenberg

1. Classificatie en karkassamenstelling; een bespreking

1.1. Inleiding
In dit rapport worden achtergronden en uitgangspunten omtrent classificatiesyste
men bij runderen toegelicht (hoofdstuk 1). Het hoofddoel vormt een bespreking
van resultaten van een aanvullende analyse van gegevens afkomstig van reeds eer
der uitgevoerd onderzoek (hoofdstuk 2). Het biedt ingrediënten voor de discussie
rond de inrichting van classificatiesystemen in relatie tot de karkassamenstelling.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project "De relatie tussen het
classificatieresultaat, het uitsnijrendement en de vleeskwaliteit bij runderen".
Het rapport maakt duidelijk waarom met de klassenindeling naar EUROP-vetheid
en -bevleesdheid voorzichtig moet worden omgesprongen voor de relatie met de
karkassamenstelling naar aandelen spier-, vet- en botweefsel. Aanknopingspunten
voor aanvulling van het huidige systeem worden aangegeven.
Hoofdstuk I bespreekt de aanleiding tot het onderzoek, alsmede achtergronden,
doelen en uitgangspunten van classificatiesystemen voor slachtdieren. Verder wordt
de ontstaansgeschiedenis van het huidige classificatiesysteem voor runderen toege
licht. De informatie in hoofdstuk 2 is gebaseerd op een analyse van een data-set uit
eerder IVO-onderzoek op het terrein van groeiritmen bij vleesstieren (groeiritmeon
derzoek; fase IV; zie ook BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987). Het doel van dit laatste
onderzoek was destijds de invloed van ras en voerniveau op de gewichtsverhou
dingen tussen weefsels (spier-, bot-, vetweefsel) zowel als daarbinnen te onderzoe
ken. Gegevens in relatie tot de groei, karkassamenstelling (% spier-, vet- en bot5

weefsel), dassificatiegegevens volgens EAAP-normen, alsmede een aantal lineaire
karkasmaten en gegevens omtrent enkele individuele botten en vetdepôts waren
reeds verzameld. Modelberekeningen, gebruikmakend van deze gegevens, vorm
den de basis voor het aangeven van wegen die kunnen leiden tot aanvulling van
het huidige classificatiesysteem ten behoeve van een zo objectief en nauwkeurig
mogelijke schatting van de karkassamenstelling.

1.2 Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
De aanleiding tot het in dit rapport beschreven onderzoek vormen de gewijzigde
omstandigheden voor wat betreft handelingen in de slachtlijn, alsmede veranderin
gen in het aanbod van slachtrunderen. Deze veranderingen betreffen met name
het verwijderen van nier- en slotvet vóórdat de beoordeling van het karkas plaats
vindt. Dit in het kader van het "schoon slachten". Verder is er sprake van een sterk
toegenomen variatie in erfelijke aanleg van het uitgangsmateriaal door kruisingen
met vleesrassen en het mesten van zuivere vleesrasdieren (SCHNEIJDENBERG e.a.,
1988). Deze factoren maken de beoordeling niet eenvoudiger. Uit eerder onder
zoek bleek dat de overall relatie tussen de bevleesdheidsscore en de samenstelling
(over genotypen heen) gering is (BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987).
Het doel van het huidige (EUROP-) classificatiesysteem voor runderkarkassen naar
bevleesdheid en vetheid is het karkas te beschrijven naar enkele uiterlijk waar
neembare (morfologische) kenmerken. Door divergenties tussen morfologie en sa
menstelling (BERGSTRÖM, 1974a) is het EUROP-systeem maar beperkt geschikt voor
de inschatting van de karkassamenstelling. Dit terwijl de karkassamenstelling naar
het percentage afsnijdbaar vet en de spier/been-verhouding algemeen als basis
voor de inschatting van de verwerkingswaarde van karkassen (percentage verkoop
baar vlees, opbrengst/kg) kan worden gezien (SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993).
In het algemeen wordt aangenomen dat er een verband bestaat tussen de
EUROP-bevleesdheid ("fat-corrected") of de EUROP-vetheid en de karkassamenstel
ling. Deze indruk bestaat vooral als er verhoudingsgewijs een grote spreiding in
één van beide karkaseigenschappen aanwezig is (BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987;
SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993). Door de in het algemeen geringe vetheid van
vleesstieren zal de relatie tussen de EUROP-vetheidsscore met het percentage af
snijdbaar vet of spierweefsel bij een dergelijke specifieke categorie minder sterk
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aanwezig zijn dan bij slachtkoeien. Slachtkoeien variëren immers relatief sterk in
vetheid zoals ook uit een eerdere studie van SCHNEIJDENBERG e.a. (1988) bleek. De
relatie tussen de beoordeling van de bevleesdheid en het percentage been of de
spier/been-verhouding is minder duidelijk. Ondanks het feit dat de karkassamen
stelling (ongeacht de slachtdiercategorie) voornamelijk wordt bepaald door het
aandeel vet in het karkas (HARRIES et al., 1975; BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987;
SACK & SCHOLZ, 1987), worden prijsverschillen bij vleesstieren met name op de
bevleesdheid gebaseerd. Bij extremen in vetheid wordt een additionele korting
toegepast. De verschillen in de uitbetaling naar de veehouder gekoppeld aan de
EUROP-klassen bij vleesstieren bleken slechts zeer beperkt het uitsnijrendement te
reflecteren (SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993).
Van een karkas met een sterke vetbedekking mag verwacht worden dat deze een
relatief klein aandeel spierweefsel bevat tenzij dit door een verhoudingsgewijs
sterke mate van bespiering en/of verhoudingsgewijs lichte botten wordt gecompen
seerd. Informatie omtrent skeletvariatie is echter op het moment van classificatie
niet beschikbaar (VAN DER PEET, 1984).
Tijdens de groei compenseert de toenemende spier/been-verhouding in vrij sterke
mate het negatieve effect van de toenemende vetheid. Uit fase I van het groeiritmeonderzoek (BERGSTRÖM, 1974b) bleek dat over een groot deel van het groeitraject, ondanks toenemende vetheids- en toenemende bevleesdheidsscores, het per
centage spierweefsel vrij constant is. Dit geldt dan wel bij een volledige scheiding
van spier-, vet- en botweefsel. Bij fase IV (BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987) verschil
de het niveau van het percentage spierweefsel per ras en voerniveau, maar bleken
de veranderingen in de gewichtsverhoudingen tussen vet enerzijds en spier- + bot
weefsel anderzijds, constant (zie 2.3.4.).
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke zaken de communicatie in transacties tussen
slachterijen of grossiers en leveranciers (veehouders) en die tussen slachterijen of
grossiers en afnemers (detailhandel, vleesverwerkende industrie) kan bemoeilijken.
Gevoeglijk mag worden aangenomen dat enerzijds gebruikers van het huidige sys
teem zich terdege bewust zijn van het feit dat classificatie van runderkarkassen
volgens het huidige systeem (zie 1.4.2.) slechts tot een onvolledig zuivere inschat
ting van de karkassamenstelling leidt. Anderzijds zal er geen twijfel over bestaan
dat met de beoordeling van de EUROP-bevleesdheid en -vetheid twee belangrijke
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"waardebepalende" karkaskenmerken worden gescoord. Het paradoxale is dat
enerzijds wordt erkend dat aan de hand van uiterlijk waarneembare kenmerken
niet optimaal is af te leiden wat erin zit, maar anderzijds wel gebruikt worden als
"basis" voor de inschatting van het uitsnijrendement en de verwerkingswaarde.
Afnemers stellen steeds verdergaande eisen aan de leveranciers van karkassen of
deelstukken. Hetzelfde geldt in principe voor de aanvoer van slachtdieren naar de
slachterij. De verwachting is hierbij, dat de eisen van slachterijen en afnemers ten
aanzien van de schatting van de samenstelling, als basis voor de inschatting van de
verwerkingswaarde (ind. economisch rendement), in de nabije toekomst zal toene
men.
De hieruit afgeleide vraagstelling is wat de mogelijkheden en beperkingen van het
huidige classificatiesysteem zijn en hoe het kan worden aangevuld.

1.3 Classificatie bij runderen: uitgangspunten, doelen en achtergronden
Classificatie: een definitie
In de meest brede zin van het woord, betekent classificeren "het indelen in klas
sen". Voor runderkarkassen zijn tal van eigenschappen denkbaar op grond waarvan
men deze zou kunnen indelen in klassen. Voorbeelden daarvan zijn het ras of krui
singstype, de sexe, de leeftijd, de mate van bespiering, de vetheid en het karkasge
wicht maar ook zaken als de kleur van vlees of vet. Karkasclassificatie heeft per
definitie betrekking op het zo objectief en uniform mogelijk vaststellen van (kar
kas) "eigenschappen" die van (economische) "waarde" (kunnen) zijn.
Doelen: verleden, heden en toekomst
Het huidige EUROP-systeem is in de beginjaren tachtig ingevoerd als basis voor de
prijswaarneming in EG-verband (Brussel). Voorheen bestond er geen uniform sys
teem. Het vormt in Nederland bovendien een basis voor uitbetalingssystemen naar
de veehouder. Hieruit kan worden afgeleid dat het systeem hiermee tevens voor
ziet in een behoefte van de handel. Het systeem moet worden gezien als een uni
formering van een visuele beoordeling van karkassen, met het doel hiermee enkele
waardebepalende kenmerken te scoren ten bate van de communicatie bij transac
ties. Het EUROP-systeem is niet meer dan een uniformering van een wijze van kar-
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kasbeoordeling, die met een grotere mate van variatie reeds door de praktijk (in
clusief veehandel) werd toegepast.
Om een optimaal gebruik van een classificatiesysteem te bewerkstelligen (commu
nicatiefunctie), is het belangrijk dat een zo goed mogelijk verband tussen "geclassi
ficeerde" en "waardebepJende" eigenschappen ("kwaliteiten" respectievelijk
"handelsklassen") kan worden bereikt.
Classificatie vs waardebepaling
De waarde van een slachtdier, karkas of deelstuk is niet slechts via objectief te be
palen en eenduidig te interpreteren aspecten van de karkassamenstelling of de
vleeskwaliteit vast te stellen. Ook meer individueel bepaalde (subjectieve) en zelfs
niet-rationele factoren spelen daarbij een rol. Hierbij moet gedacht worden aan
factoren als beschikbaarheid van arbeid, afzetmogelijkheden, maar ook de aan
vaardbaarheid van het houderijsysteem (huisvesting, voeding, gebruik van groeibe
vorderaars). Terwijl classificatie per definitie zo objectief mogelijk dient te gebeu
ren hoeft waardebepaling dat bijgevolg niet per sé te zijn. Al deze waardebepalende factoren, deels wel en deels niet rationeel, hebben hun weerslag op het zo
genaamde imago van een produkt(ieproces). Uiteindelijk kunnen al deze factoren
alleen of in combinatie bepalend zijn voor het spanningsveld tussen vraag en aan
bod en dus voor de waardering in de vorm van prijzen. Prijzen dienen zich echter
in het ideale geval te richten op de voor het merendeel van de gebruikers belang
rijke kwaliteitseigenschappen, op voorwaarde dat deze zo zuiver en objectief mo
gelijk kunnen worden vastgesteld. Beide dragen bij aan het (ultieme) doel van clas
sificatie: het zo objectief mogelijk indelen van karkassen naar de "belangrijkste"
waardebepalende kenmerken.
Voor iedere bij de handel in vee en vlees betrokken partij, zijnde een veehouder,
een particuliere slager, een grootwinkelbedrijf of een vleeswarenproducent ligt de
"waarde" van een bepaalde "kwaliteit" anders. Dit onderstreept het feit dat waar
debepaling en classificatie verschillende dingen (kunnen) zijn. Zeker is dat voor
alle afnemers, de (karkas)samenstelling (naar het aandeel spier- of vetweefsel, als
mede de spier/been-verhouding) als een belangrijke basis geldt voor de inschatting
van de waarde van het karkas voor verdere verwerking.
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1.4 Beschrijving van karkassen naar vetheid, mate van bespiering en gewicht
definities en relaties met de karkassamenstelling
Als een consequentie van het gegeven dat het slagers(uitsnij)rendement bij vlees
stieren zeer sterk gerelateerd is aan het aandeel verkoopbaar vlees als complement
van het aandeel afsnijdbóar vet en de vlees/been-verhouding (SCHNEIJDENBERG &
MERKUS, 1993), moet men zich bij het indelen van karkassen (classificatie) naar
samenstelling richten op het beschrijven van karkaskenmerken die hiermee zo
nauw mogelijk samenhangen. Veel gebezigde termen zijn in dit verband de vet
heid, de vetbedekking en de mate van bespiering. De mate van bespiering komt
terug in begrippen als conformatie of type, bevleesdheid en bespierdheid. Het nu
volgende gedeelte presenteert een evaluatie van enkele definities in relatie tot de
samenstelling.

1.4.1 Definities EAAP-werkgroep
1.4.1.1 Vetheid
In 1974 vond in het kader van een bijeenkomst van de Europese Zoötechnische
Vereniging (European Association of Animal Production (EAAP)) een discussie onder
vakspecialisten op het gebied van classificatie van slachtdieren plaats. De discussie
had tot doel de taal tussen vakgenoten op het gebied van de karkasbeoordeling bij
runderen te uniformeren en daarmee de onderlinge communicatie te vergemakke
lijken (naar DE BOER, 1984). Als resultaat van de discussie werden enkele definities
opgesteld. Het begrip vetheid (Eng.: "fatness") werd hierbij als volgt omschreven:
Vetheid / Fatness:
"Development of fat cover relative to dimensions of carcass".
De vetheid van een karkas moet volgens deze definitie gezien worden als een maat
voor de vetbedekking ("fat cover") in relatie tot dimensies van het karkas. Wan
neer deze definitie zonder voorkennis wordt geïnterpreteerd, gaat het hierbij om
de mate van uitbreiding van het vet over het karkasoppervlak (waar zit het), even
tueel ook om de dikte van de vetlaag, in verhouding tot datgene wat eronder zit
(spieren, been en tussen de spieren gelegen (= intermusculaire) vet). Bij "dimen
sies" kan worden gedacht aan het karkasformaat (karkaslengte, -breedte, -diepte
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en omvang), het karkasvolume voor dat formaat het karkasoppervlak, de dikte van
het spierpakket en de dimensies van de botten. Via deze benadering levert de vet
heidsbeoordeling een schatting van de verhouding tussen het onderhuidse (= sub
cutane) vet en datgene wat eronder zit. De vetheid, gedefinieerd in deze brede
betekenis levert een beoordeling van het aandeel subcutaan vet in het karkas. De
vetheid kan hierbij worden uitgedrukt als score of als gewichtspercentage.
Hierbij wordt, stilzwijgend en noodgedwongen aangenomen dat het aandeel sub
cutaan vet een goede maat is voor de algehele vetheid (% afsnijdbaar vet) van het
karkas. Uit het onderzoek van BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) bleek dat de ge
wichtsverhoudingen tussen de individuele vetdepôts weliswaar vooral een functie .
vormen van de algehele vetheid (totaal afsnijdbaar vet %), maar dit niet betekent
dat de score voor vetbedekking of een schatting van het aandeel subcutaan vet in
het karkas een zuivere schatter is voor het totale aandeel afsnijdbaar vet in het
karkas. Voor een zuiverder relatie van de vetheidsbeoordeling met het aandeel
afsnijdbaar vet in het karkas moet de mate van uitbreiding (evt. dikte) van het
bedekkende vet over het karkasoppervlak worden aangevuld met informatie om
trent de gewichtsverhoudingen tussen de individuele vetdepôts in het karkas (sub
cutaan vs. intermuscular en inwendig vet) en botkenmerken (volume en soortelijk
gewicht).
Uit het voorgaande kan een definitie worden opgesteld voor gebruik in classifica
tiesystemen die de morfologie (vorm en uiterlijk) beschrijven:
Vetbedekking / fat cover.
"Mate van vetafzetting op het karkasoppervlak"
Bij nadrukkelijk gebruik van de dimensie karkasoppervlak is de vetheid bijgevolg
gedefinieerd door de mate van uitbreiding van de bedekkende (subcutane) vetlaag.
De vetbedekking geeft bij runderen vooral weer in hoeverre de verschillende spier
groepen met vet bedekt zijn. In geval van volledige bedekking van het oppervlak,
zoals met name bij varkens het geval is, richt de beoordeling van de vetbedekking
zich noodzakelijkerwijs op de dikte van de bedekkende vetlaag ("spekdikte").
De niet nader gespecificeerde EAAP-definitie van de vetheid ("fatness") op basis
van de vetbedekking laat aanvulling van systemen die de morfologie beschrijven,
door een meer meetkundige en/of rekenkundige benadering, open. Ongeacht de
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benadering geeft de beoordeling van de "vetheid" een indruk van de algehele
vetheid (% afsnijdbaar vet) van het karkas.
1.4.1.2 Mate van bespierina
Door de EAAP-werkgroep zijn tevens een aantal begrippen nader omschreven die
een relatie vertonen met de mate van bespiering van het slachtdier of karkas. De
mate van bespiering geeft aan in hoeverre de spieren dik zijn in verhouding tot
hun lengte. Vaak wordt in dit verband gesproken over de mate van ontwikkeling
van het spierpakket. De begrippen conformatie (Eng.: "conformation"), bevleesdheid (Eng.: "fleshiness") en bespierdheid (Eng.: "muscularity") werden door
de werkgroep onderscheiden. Hierna volgt een evaluatie van deze begrippen.
Conformatie / Conformation:
"Thickness of flesh and subcutaneous fat relative to dimensions of skeleton".
Met het begrip conformatie wordt slechts de aard van de contouren van het karkas
aangegeven. De conformatie wordt volgens de definitie bepaald door de rondin
gen van het karkas als gevolg van de bespiering zowel als de aanwezigheid van
bedekkend (subcutaan) en tussen de spieren gelegen (intermusculair) vet.
Bevleesdheid / Fleshiness:
"Thickness of flesh relative to dimensions of skeleton".
Volgens de EAAP-definitie moet de bevleesdheid van het karkas gezien worden als
een maat voor de dikte van het spierpakket (inclusief intermusculair vet) in relatie
tot de afmetingen van het skelet.
Bespierdheid/Muscularrty:
"Thickness of muscle relative to dimensions of skeleton".
Met het begrip bespierdheid wordt aangegeven of de spieren (exclusief subcutaan
en intermusculair vet) dik zijn in verhouding tot hun lengte. Bij de beoordeling van
de bespierdheid zou volgens de definitie slechts gekeken moeten worden naar de
dikte van het spierpakket in relatie tot de dimensies van het skelet.
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Type:
Een ander, ook bij varkens veel gebruikt begrip, is het "type". Het begrip type is in
het huidige classificatiesysteem voor varkens synoniem met het begrip conformatie
voor runderen. Beide geven aan in hoeverre als gevolg van een goede bespiering,
subcutaan én intermusculair vet meer of minder ronde karkasvormen aanwezig
zijn.
Zeer belangrijk bij de beoordeling van de conformatie of type is de gedefinieerde
onafhankelijkheid van de afmetingen van het skelet of het karkasgewicht. Met
andere woorden, de conformatie- of typebeoordeling is een score voor de uitwen
dige vorm (rondingen) van het karkas. Het is hierdoor niet bij uitstek geschikt als
schatter voor de spier/been-verhouding, ook al bestaat daarmee een relatie. Het
voorbeeld bij varkens is hierbij sprekender dan bij runderen. De mate van subcuta
ne vetafzetting beïnvloedt bij varkens relatief sterk de typebeoordeling.
Mate van bespiering en spier/been-verhouding
Een doel van de beoordeling van de conformatie, bevleesdheid of bespierdheid is
karkaskenmerken te beschrijven die een beeld kunnen vormen van de gewichtsver
houding tussen bot- en spierweefsel (de spier/been-verhouding). Voor een zo goed
mogelijke relatie van karkaskenmerken met de spier/been-verhouding is niet alleen
informatie nodig omtrent de dikte van het spierpakket in relatie tot de lengte van
de botten, maar tevens omtrent de dikte (of omtrek) van de botten in verhouding
tot hun lengte. Het hieruit af te leiden botvolume moet worden gezien in verhou
ding tot het volume van het karkas of deelstuk. Verder blijkt variatie in soortelijk
gewicht van botweefsel mogelijk gekoppeld aan ras en voerniveau (VAN DER PEET,
1984). Dit zijn zaken waar een classificatiesysteem dat gebruik maakt van louter
visuele beoordelingen, niet of nauwelijks rekening mee kan houden.
Analoog aan de beoordeling van de vetheid geldt dat de EAAP-definities voor de
mate van bespiering voor gebruik in een classificatiesysteem gebaseerd op visuele
beoordeling eenduidig zijn. Voor de relatie met de samenstelling geldt dat minder.
1.4.1.3 Theorie vs praktijk: keuze voor een beschrijvend svsteem
Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de vetheid en de mate van
bespiering is dat van controleerbare (= reproduceerbare) resultaten moet kunnen
worden uitgegaan. Een visuele beoordeling van de vetbedekking, rekening hou-
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dend met de mate van intermusculaire vetafzetting, als ook de mate van bespiering, rekening houdend met de lengte en dikte van de botten is vrijwel onmogelijk
op reproduceerbaarheid te controleren. Deze theoretisch geschetste karkasbeoorde
ling levert een inschatting van de samenstelling van het karkas op grond van de
inweging van alle relevant geachte aspecten. De beoogde (objectieve en uniforme)
karkasbeoordeling zou hiermee een niet onaanzienlijke subjectieve component
kunnen toelaten. Dit ondanks het feit dat hiermee vermoedelijk (binnen beoorde
laars) een zuiverder relatie met de karkassamenstelling kan worden verkregen. De
dan aanwezige verschillen in benadering tussen beoordelaars zouden, voor wat
betreft de uiteindelijke zuiverheid van de relatie tussen de karkasbeoordeling en
de samenstelling, ondanks een mogelijke winst in nauwkeurigheid voor individuele
beoordelaars, vermoedelijk weer teniet worden gedaan door een verlies aan uni
formiteit. Dit gaat principieel in tegen de basisvoorwaarden voor de beoordeling
van karkassen: objectiviteit én uniformiteit.
Het zal duidelijk zijn dat als gevolg van de uitgangspunten van het huidige classifi
catiesysteem er dilemma's gelden die vragen om het maken van keuzes. Keuzes die
gemaakt moeten worden op weg naar een zo zuiver mogelijke schatting van de
karkassamenstelling. Keuzes ook die worden ingegeven door de eisen die de ge
bruikers aan het systeem stellen.

1.4.2 Beschrijving EUROP-systeem
Sinds de beginjaren tachtig kennen we in EG-verband een uniform systeem voor de
classificatie van slachtrunderen volgens het zogenaamde EUROP-systeem (PW,
1990b). Dit systeem is geïnspireerd door de activiteiten van eerdergenoemde EAAPwerkgroep. In het EUROP-systeem is gekozen voor een visuele benadering van de
karkasbeoordeling ("hoe ziet het karkas eruit"). Karkassen worden beoordeeld op
vetheid en bevleesdheid, nadat op uniforme wijze kop, huid, onderpoten, maag
darmstelsel, nieren en enig inwendig vet (hartzakje, nier- en slotvet) zijn verwij
derd (PW, 1990a; 1.4.3.). Voor dit doel werden (beoordelings)normen opgesteld
(tekst) en van representatieve karkassen (foto)standaarden gemaakt. De normen
werden zo opgesteld dat een (hoofd)indeling in 5 klassen werd verkregen. Deze
hoofdindeling geldt zowel voor de vetheid als voor de bevleesdheid. Naderhand is
voor de bevleesdheid een zesde hoofdklasse "S" toegevoegd. Een fijnere indeling is
mogelijk door middel van een onderverdeling in drie subklassen
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(+, o, -). Hierdoor ontstaan maximaal 6x3 = 18 (sub)klassen.
EUROP-bevleesdheid:
5 (6) hoofdklassen ((S),E,U,R,0,P), 3 subklassen per hoofdklasse (+, o, -)
Van S* tot P afnemende r ate van bespiering
*: Vanaf juli '92
EUROP-vetheid:
5 hoofdklassen (1,2,3,4,5), 3 subklassen per hoofdklasse (-, o ,+)
Van 1 tot 5 toenemende vetheid
Mate van vetafzetting op het karkasopppervlak
+ mate van afzetting van vet afgezet in de borstholte
+ mate van afzetting van vet afgezet in tussenribspieren
EUROP-bevleesdheid
De (EUROP-)bevleesdheid wordt volgens dit systeem gedefinieerd naar de rondin
gen (vorm) van de spiermassa's en geeft hiermee aan of de spieren dik zijn in ver
houding tot hun lengte. De EUROP-bevleesdheid is in dit verband synoniem met de
EAAP-definitie voor bevleesdheid (zie 1.4.1.2.).
EUROP-vetheid
De (EUROP-)vetheid van het karkas wordt gedefinieerd door de mate van uitbrei
ding van het bedekkende (subcutane) vet over het karkasoppervlak, alsmede het
vet afgezet in de borstholte en in de tussenribspieren (doorregenheid; zie PW,
1990b). De EUROP-vetheid vertoont daarmee vooral overeenkomst met de definitie
voor vetbedekking. Het EUROP-systeem geeft een aanvulling op de beoordeling
van de vetheid volgens EAAP-definitie zoals vermeld in 1.4.1.1., door de aandacht
tevens op 2 andere vormen van vetafzetting te richten.

1.4.3 Regeling slachten en wegen
De PW-regeling slachten en wegen omvat voorschriften ter standaardisatie van
procedures rond slachten en wegen die invloed hebben op de gewichtsvaststelling.
Hoofdlijnen van de regeling betreffen voorschriften ten aanzien van:
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-de wijze van slachten: wat wel en niet voor de weging verwijderd mag worden,
-het moment van wegen en de technische gang van zaken.
-gewichtskortingen in verband met verwijderd inwendig vet, indroogverlies en mo
ment van slachten na aanvoer.
-identificatie van karkassen: wat er op het label moet staan.
De PW-regeling slachten en wegen is verkort weergegeven In een folder (PW,
1990a). De regeling is sinds 1984 van kracht en is in principe vrijwillig. Deelname is
echter verplicht voor alle runderslachtende bedrijven met een EG-erkenning. De
regeling is veelal gekoppeld aan de regeling EUROP-dassificatie geslachte runderen
(PW, 1990b). Een verzoek tot EG-erkenning wordt veelal ingediend door slachten
de bedrijven van relatief grote omvang, ook in geval van binnenlandse afzet. Het
zelfde geldt voor exporterende bedrijven of voor bedrijven met het doel te willen
leveren aan exporterende bedrijven. Het toezicht op de naleving van deze rege
lingen berust bij het Centraal Bureau voor Slachtveediensten (CBS).
De invulling van de regeling slachten en wegen kan consequenties hebben voor de
klassenindeling, die wordt uitgevoerd aan het einde van het slachtproces (< 75 min.
na het steken). Immers om relaties te leggen met de karkassamenstelling is in prin
cipe het op het moment van classificatie niet beschikbaar hebben van informatie
omtrent skeletvariatie (VAN DER PEET, 1987) of in de slachtlijn verwijderde (m.n.
inwendige) vetdepôts een negatief punt voor het vermogen van het classificatiesys
teem om karkassen in te delen naar samenstelling.
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2. Analyse dataset groeiritme-onderzoek vleesstieren; de
relatie tussen karkaskenmerken en de samenstelling

2.1 Inleiding en doel
Doel van de analyse
Het doel van de hier beschreven analyse is de (meer)waarde aan te geven van op
de huidige visuele karkasbeoordeling aanvullende parameters, in relatie tot de
karkassamenstelling. Het gaat daarbij met name om het karkasgewicht de ge
wichtsverhoudingen tussen de individuele vetdepôts en botkenmerken. Het doel
was hierbij indexen voor de spier/been-verhouding (2.3.2.) en de aandelen (afsnijdbaar) vet- (2.3.1.), spier- (2.3.3.) en botweefsel (2.3.4.2.) op te stellen.
In 1989 werd door VAN DER PEET reeds een aanvullende analyse uitgevoerd met
het doel aan de hand van geclassificeerde en gemeten karkaseigenschappen de
karkassamenstelling zo goed mogelijk te voorspellen. Gedoeld werd hierbij op
voorspellingen los van de voorgeschiedenis van het dier, refererend aan internatio
naal overeengekomen methoden van classificeren (DE BOER, 1974), meten en uit
snijden (VAN DER PEET, 1989; WILLIAMS & BERGSTRÖM, 1980).
De in dit hoofdstuk te bespreken analyse onderscheid zich van die van VAN DER
PEET (1989), dat uitgaande van de achtergronden van de visuele classificatie
(hoofdstuk 1) en theorieën omtrent groeiritmen (BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987;
zie ook 2.3.4.) is gewerkt aan verdere optimalisatie via een alternatieve wijze van
benaderen en verwerken. Dit betekent dat het accent van "wat is in het groeirit
memateriaal aanwezig aan meetbare kenmerken en hoe voorspellend zijn die"
("forward" multiple regression; HADLAI HULL & NIE, 1981) is komen te liggen op
"wat zouden we willen weten om de karkassamenstelling zuiver te schatten en zijn
daarvoor gemeten (of te meten) karkaskenmerken beschikbaar (te maken)". In
beide benaderingen is ervan uitgegaan dat deze kenmerken in principe te bepalen
moesten zijn zonder karkassen of delen daarvan uit te snijden.
Het belang van de vetheid
Uit eerder onderzoek in binnen- en buitenland (HARRIES e.a., 1975; BERGSTRÖM &
DIJKSTRA, 1987; SACK & SCHOLZ, 1987; SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993) is ge
bleken dat in het karkas het aandeel vetweefsel in het karkas doorgaans de meest
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variabele component is en daardoor het meest bepalend is voor de samenstelling
van het karkas in termen van het aandeel mager vlees of spierweefsel. "Vlees* in
de zin van de slager en consument is variabel in relatie tot de algemene vetheid.
Het omvat hier ook een deel vetweefsel en verschilt derhalve van de term "spier"
verkregen bij volledige scheiding van spier- en vetweefsel.
Uit het onderzoek van BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) bleek verder dat als gevolg
van voedingsfactoren de verhouding tussen de mate van vetafzetting in het onder
huidse depót en het tussen de spieren gelegen depót varieert Dieren die een hoge
re relatieve groeisnelheid in spier- dan in vetweefsel vertonen, tonen ten opzichte
van dieren die minder snel groeien bij uitsnijding een subcutaan vetaandeel dat
achterblijft bij het totale aandeel vet in het karkas. Het omgekeerde kan ook gel
den, bijvoorbeeld in geval van een relatief hoog voerniveau of ongunstige voersamenstelling. In het algemeen kan wel gesteld worden dat de algehele vetheid
vooral een functie vormt van de gewichtsveranderingen van de individuele vetdepôts in het karkas. Het spreekt vanzelf dat genoemde uitzonderingen invloed
kunnen hebben op de zuiverheid van de relatie tussen de vetbedekking en de kar
kassamenstelling naar aandelen afsnijdbaar vet-, bot- of spierweefsel. Behalve de
door VAN DER PEET (1989) aangegeven winst in voorspellend vermogen van de
subcutane vervetting door aanvulling met niervet werd met name gekeken naar
hierop aanvullende schatters, zoals slot- en zakvet en de gewichtsverhoudingen
tussen de individuele vetdepôts.
Spier/been-verhouding
Als tweede hoofdaspect van de karkassamenstelling moet de spier/been-verhouding
worden genoemd. Ook uit de resultaten van BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) en
VAN DER PEET (1989) bleek de spier/been-verhouding tijdens de groei met name
een verband te vertonen met het totale bereikte spier + botgewicht (r s 0,33; RSD:
1,59 %; dit rapport). De score voor bevleesdheid vertoonde een vrijwel even sterke
relatie met de spier/been-verhouding (r = 0,35, RSD: 1,58 %). Dit geeft aan dat de
score voor de rondingen van de spiermassa's (bevleesdheid) en het gewicht van het
karkas, zonder informatie over andere variatiebronnen (botlengte, -dikte of -om
vang: volume; soortelijk gewicht) kennelijk maar ten dele een indicatie is voor de
gewichtsverhouding tussen spier- en botweefsel. Door VAN DER PEET (1989) werd
aanzienlijke variatie aangetoond in de verhouding tussen botlengte en botgewicht.
Deze variatie bleek afhankelijk te zijn van ras. voerniveau en leeftijd.
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Verder beïnvloedt niet alleen de subcutane, maar ook de intermusculaire vetafzetting, de beoordeling van de rondingen van het karkas. De score voor de bevleesdheid is hierdoor geen ideale maat voor de mate van bespiering (VAN DER PEET,
1989; zie ook 1.4.1.2.).
Interacties
Groei, gedefinieerd als procentuele gewichtstoename in vetweefsel, is niet volledig
het gevolg van aanzet van extraheerbaar vet (Eng.: "extractable fat/lipid"). Onder
invloed van diverse factoren, maar vooral die in relatie tot de algehele vetheid
varieert het gehalte aan extraheerbaar vet in het vetweefsel, terwijl er ook verschil
in de vulling van het vetweefsel met extraheerbaar vet over de verschillende
depóts bestaat. Hierdoor is variatie in het aandeel zowel als soortelijk gewicht van
bot- en vetweefsel denkbaar.
Uit eigen onderzoek naar de relaties tussen het classificatieresultaat en het uitsnijrendement bij Piemontese, Belgische-Wit-Blauwe en Limousin kruisling vleesstieren,
is gebleken dat binnen het specifieke diermateriaal de EUROP-bevleesdheid soms
meer bleek té zeggen over het uitsnijrendement (m.n. opbrengst/100 kg, percen
tage verkoopbaar vlees) dan de EUROP-vetheid (SCHNEIJDENBERG & MERKUS,
1993). Dit terwijl ook bij deze slachtdiercategorie het percentage afsnijdbaar vet
het meest variabele karkasbestanddeel bleek te zijn en daardoor het meest bepa
lend was voor de waargenomen variatie in uitsnijrendement. Het verband tussen
het aandeel verkoopbaar vlees in het karkas en de opbrengst per 100 kg karkas
bleek zeer sterk (R2: 97 %, RSD: fl.10,-/100 kg).
Proefmateriaal naar BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987)
De voor een nadere studie van de materie gebruikte data-set heeft betrekking op
179 vleesstieren, verdeeld over 2 rasgroepen (FH en MRY), gemest op 3 voerniveaus
(60, 80 en 100 %) en afgeleverd op 3 levende eindgewichten (380, 440 en 500 kg).
Het 100 % niveau betrof ad lib.-opname. Het ging hierbij om zaken als absolute
groei in grammen per dag, het onderlinge groeiritme van spier- vet- en botweefsel
en de gewichtsverdeling daarbinnen. Bij de vetheid ging het hierbij om de ge
wichtsverhoudingen tussen de verschillende depóts zoals het onderhuidse depót
het tussen de spieren gelegen depót en het vet afgezet in de borst- en buikholte
(inwendig vet). Bij de spier- en botaanzet ging het hierbij vergelijkbaar om de
spier- en botgewichtsverdeling. Variaties in de genoemde aspecten werden onder
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zocht op afhankelijkheid van de proeffactoren. De uitsnijdingen van de karkassen
betroffen een zo volledig mogelijke scheiding van spier-, vet- en botweefsel.

2.2 Verwerking van de gegevens
Het startpunt en de strategie
Het karkas bestaat grofweg uit spier-, vet- en botweefsel. De hoeveelheid spier
weefsel kan direct (door uit te snijden), danwel indirect via vermindering van het
karkasgewicht met de geschatte hoeveelheden vet- en botweefsel worden afgeleid.
Uit voorgaand IVO-onderzoek en uit de literatuur is gebleken dat er sterke wetma
tigheden gelden voor de relatie tussen het aandeel spierweefsel en de veranderin
gen in het aandeel vet enerzijds en de botaanzet per kg spierweefsel anderzijds
(zie ook 2.3.4.). Dit heeft belangrijke consequenties voor de schatting van de sa
menstelling (zie SCHNEIJDENBERG, 1993). Voor de schatting van het aandeel spier
weefsel verdient de directe schatting, uit de op grond van inzichten in groeiritmen
totstandgebrachte combinaties van parameters gerelateerd aan het percentage
afsnijdbaar vet, been of de spier/been-verhouding, de voorkeur boven de hierboven
geschetste indirecte benadering via rekenkundige verwerking van schattingen van
de percentages vet en been afzonderlijk. In de analyses is voor deze eerste benade
ring gekozen.
Geschikte schatters, alsmede de benadering van de analyse, werden afgeleid uit
eerder onderzoek (HARRIES e.a., 1975; CUTHBERTSON, 1975; CUTHBERTSON e.a.,
1975; CUTHBERTSON & KEMPSTER. 1975; JOHNSON e.a., 1984; BERGSTRÖM, 1968
en 1974; BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987; VAN DER PEET, 1984 en 1989; LADEGAST
e.a., 1989; TEMISAN, 1989; FISHER, 1990; KEMPSTER, 1990).
Spierweefsel = karkas - (bot- + vetweefsel)
en
% Spieren = 100 - (vet % + been %)
Analoog aan de redenering voor het aandeel spierweefsel is het percentage bot
weefsel in het karkas bijgevolg niet alleen afhankelijk van de gewichtsverhouding
tussen bot- en spierweefsel (de spier/been-verhouding), maar bovendien van het
aandeel vet. In vereenvoudigde mathematische vorm ziet dit er als volgt uit:
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% Been =

100 - vet %

(1 + spier/been-verhouding)
en...
% Vet =

100 - (been % * (1 + spier/been-verhouding))

maar ook
Spier/been-verhouding = (100-vet %)

-

1

been S

Multiple lineaire regressie
Voor de analyse werd gebruik gemaakt van meervoudige lineaire regressies, waarin
zowel enkelvoudige als samengestelde kenmerken werden opgenomen. Gebruik
werd gemaakt van standaard programmatuur (Genstat 5; LANE e.a., 1987).
Kwadratische termen zijn met uitzondering van de EUROP-vetbedekking niet op
hun meerwaarde getoetst. De EUROP-vetheid werd in sommige analyses gekwadra
teerd en gedeeld door het karkasgewicht. Dit met het doel de invloed van mogelij
ke over- c.q. onderschatting van de algehele vetheid (vet %) aan de hand van de
vetbedekking bij hoge respectievelijk lage karkasgewichten te corrigeren.
De restspreiding of "residuele standaard deviatie" (RSD) werd gebruikt als hoofd
criterium voor de beoordeling van de nauwkeurigheid van de beschreven verban
den. De RSD is een maat voor de mate van miswijzing op de schatting van het be
treffende samenstellingskenmerk. De RSD, vermenigvuldigd met 2, staat in dit rap
port gelijk aan het begrip maximale schattingsfout. Dit is de maximale onzuiver
heid op de schatting volgens de betreffende voorspellingsformule. Gemiddeld be
draagt de schattingsfout ca. 80 % van de RSD.
Maximale onzuiverheid of schattingsfout = 2 x RSD
(Gemiddeld « 0,8 x RSD)
Naast de spier/been-verhouding zijn ook rekenregels opgesteld voor het aandeel
been in het karkas (2.3.4.2.). De gebruikte schatters voor het aandeel been waren
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identiek aan die gebruikt voor de schatting van de spier/been-verhouding. De voor
spelling van het percentage been werd meegenomen voor de bestudering van de
relatieve meerwaarde van vet en been voor de voorspelling van het percentage
spierweefsel in het karkas (RSD%rtnvrt vs RSD%bMf; toelichting zie verder).
De spier/been-verhouding wordt in dit rapport aangeduid als het percentage botweefsel per hoeveelheid spiermassa (% been/spier), dit om de later te berekenen
RSD's gemakkelijker te kunnen interpreteren.
Verklaring of voorspelling?
Het gaat in dit rapport in principe om retrospectieve en verklarende schattingsfor
mules. Wanneer echter na correctie voor erfelijke en milieufactoren (in dit onder
zoek de proeffactoren ras en voerniveau en eindgewicht, ten opzichte van de over
all situatie, het verschil in RSD tot minder dan een gesteld minimum kan worden
beperkt, mag gesproken worden van "algemeen" toepasbare schattingsformules.
Dit betekent niet dat de opgestelde schattingsformules zonder meer overdraagbaar
zijn op praktijkmateriaal, omdat in de proef waaraan de gegevens voor de huidige
studie zijn ontleend bepaalde categorieën over- of ondervertegenwoordigd kunnen
zijn geweest. Een systematische opzet was bij deze proef een vereiste. Onvoorziene
omstandigheden die verantwoordelijk geweest kunnen zijn voor het optreden van
niveauverschuivingen (systematische afwijkingen) kunnen hiermee niet worden
uitgesloten. De opgestelde schattingsformules zijn in beginsel alleen geldig voor
normaal groeiende dieren. Met andere woorden, ze zijn niet van toepassing op
oude, zieke of vastende dieren of dieren gehouden onder extreme milieuomstan
digheden. In hoeverre deze restrictie geldt is echter ook afhankelijk van de geselec
teerde kenmerken voor de betreffende index.
De hierna vermelde berekeningsmethode geeft als resultaat de door variatie in ras
en voerniveau (herkomst) veroorzaakte systematische fout, uitgedrukt als percenta
ge van de totale onzuiverheid op de schatting.
RSD Overall - RSD Gecorrigeerd voor herkomst (hier ras en voerniveau) X 100 %
RSD Overall
De totale onzuiverheid op de schatting van de karkassamenstelling is het gevolg
van niet volledig fittende modellen. Fouten of onzuiverheden zijn het gevolg van
de kenmerkkeuze, alsmede de beperkingen ten aanzien van de bepaling ervan.
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Deze zijn deels te beheersen door een zo optimaal mogelijke keuze van karkaskenmerken die zowel erfelijk als milieubepaalde effecten reflecteren.
In dit rapport wordt het begrip "winst in nauwkeurigheid" veelvuldig gebruikt.
Hiermee wordt bedoeld het procentuele verschil in RSD (% van hoogste RSD) bij
vergelijking van twee regressiemodellen (RSD2 is de "fout" behorende bij het
nauwkeuriger model).
-Winst in nauwkeurigheid" s ((RSD, - RSD2) / RSD,) * 100 %
De schatting van het aandeel been (2.3.4.2.) werd meegenomen voor de afweging
van het relatief belang van aanvullende botkenmerken voor de schatting van het
aandeel spierweefsel (RSD%Ifinvw < RSD%b^„). De achtergrond hiervan vormt het feit
dat het percentage afsnijdbaar vet door zijn grote variabiliteit ten opzichte van
spier- en botweefsel doorgaans van zwaarwegend belang is voor de schatting van
de karkassamenstelling naar spierweefsel.
De waarde van de bepaalde indexen ten bate van rangordebepaling (aantal te vor
men klassen), werd bepaald door de verhouding tussen de restspreiding (RSD) en
de totaal optredende spreiding (standaarddeviatie: SD) voor het betreffende ken
merk met elkaar te vergelijken (SD/RSD-verhouding).
Door MALLOWS (1973) werd een dergelijk verhoudingsgetal beschreven als basis
voor de berekening van de zogenaamde Cp-waarde ("Mallows' Cp"):
Cp = Z K S \ J s l - { n - 2 p - 2 )
met:
ZRSS2y p = restkwadraatsom bij gebruik van p x-variabelen voor de schatting van y
(RSD2)
s2 = beste schatter van de variantie in de deelpopulatie (SD2)
n = aantal waarnemingen
Mallows' Cp is een kengetal dat een maat is voor de kwaliteit van regressiemodel
len (zie ook SNEDECOR & COCHRAN, 1980; MACNEILL, 1983). De verhouding
RSD/SD, vergelijkbaar met R2 ( (1-RSD/SD) * 100 %; SNEDECOR & COCHRAN, 1980)
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is in vergelijking hiermee een niet eenduidig hanteerbaar criterium. Het Cp-criterium is overigens voor de bespreking van de resultaten hier niet gebruikt. Voor de in
dit rapport vermelde R2-en gecorrigeerd voor ras en voerniveau geldt dat een cor
rectie werd toegepast voor systematische invloeden (niveauverschillen) tussen de
beide rasgroepen (FH, MRY) en de drie voerniveaus (ad lib., 80 en 60 % van ad lib.)
(correctie voor intercept niet voor helling).
Parameterkeuze
De voor de schatting van de samenstelling ingezette parameters (schatters) onder
scheiden zich in kenmerken gerelateerd aan de dimensies van het karkas (vorm
(bevleesdheid), karkaslengte, oppervlakte/inhoud-verhouding), kenmerken gerela
teerd aan de vetheid (vetbedekking, inwendig vet), vetverdeling en botkenmerken
((relatief) volume en soortelijk gewicht). Het karkasgewicht in interactie met be
vleesdheid, vetbedekking en formaat (karkaslengte) of oppervlakte/inhoud-verhou
ding zijn om reden van verwantschap met vleesproduktiegeschiktheid (mate van
bespiering en vroeg/laatrijpheid) in de analyses meegenomen.
In de analyses is ervan uitgegaan dat de parameters in principe te bepalen moeten
zijn zonder daarvoor het karkas of delen ervan te hoeven uitsnijden. Hoewel dat
voor sommige kenmerken wellicht niet zo voor de hand ligt geldt dat in principe
ook voor het relatief volume en het soortelijk gewicht van de botten (zie SCHNEIJDENBERG, 1993b). Hetzelfde geldt voor de verdeling van vet bijvoorbeeld over het
subcutane en intermusculaire depót.
Afhankelijke variabelen
- Percentage afsnijdbaar vet
- Percentage botweefsel
- Spier/been-verhouding (% been/spier)
- Percentage spierweefsel
Gebruikte schatters
- EUROP-vetheid (vetbedekking; PW, 1990b).
- EUROP-bevleesdheid (PW, 1990b).
- helftgewicht «• Yi * karkasgewicht karkasgewicht vastgesteld volgens PW-regeling slachten en wegen (PW, 1990a); NB: opmerking, zie verderop.
- Inwendig vet: als percentage van het helftgewicht inclusief inwendig vet. Er is
gebruik gemaakt van nier-, slot- en/of zakvet.
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- EUROP-vetbedekking / inwendig vet: verhouding tussen de EUROP-score voor sub
cutane vetafzetting en het percentage inwendig (nier-, slot- en/of zak-) vet.
- verhouding subcutaan en intermuscular vet (subc./int.vet: verkregen door uitsnij
ding).
- vetbedekking gecorrigeerd voor subc./int.vet.
- (EUROP-vetheid)2 / helft^evvicht: dit is de gecorrigeerde vetheid, in de tabellen
aangegeven met "veth.", dit in tegenstelling tot "vetb." voor de ongecorrigeerde
EUROP-vetheidsscore.
- dikte van de subcutane vetafzetting op de m. longissimus, ter hoogte van de 11*12' rib.
- dikte van de subcutane vetafzetting op de m. longissimus, ter hoogte van de 3e
lendewervel.
- idem gecorrigeerd voor subc./int.vet (vetdikte 3e lendewervel * subc./int.vet).
- EUROP-bevleesdheid * helftgewicht: interactie tussen de vorm en het karkasge
wicht (bevlgew).
- (EUROP-bevleesdheid * helftgewicht)/karkaslengte: maat voor de oppervlakte/inhoud-verhouding van het karkas (vol/Ie).
- relatief volume bot (rfeminh): het relatief volume van het botweefsel werd hier
berekend als het verhoudingsgetal tussen de inhoud van het "os ferrions"
(feminh) en het totaalgewicht van de betreffende karkashelft, exclusief inwendig
vet.
- inhoud van het os femoris (feminh): het volume van het os femoris werd hiervoor
geschat aan de hand van lengte- en breedtematen (lengte * ((Vi * breedte)2 * n)).
- soortelijk gewicht bot (sgbot): het soortelijk gewicht van het botweefsel werd
berekend als het verhoudingsgetal tussen het gewicht van het os femoris en het
(geschatte) volume van dit bot (feminh).
6-delig IVO-kenschetsingssysteem -> 5-delig EAAP/EUROP-systeem
Destijds werd met een 6-delige IVO-schaal gewerkt volgens dezelfde uitgangspun
ten als het EAAP- en het EUROP-systeem ten aanzien van de mate van vetbedek
king (het z.g. IVO-kenschetsingssysteem; DE BOER & BERGSTRÖM, 1969; MAS,
1979). De beoordelingsnormen zijn hierdoor voor het IVO-kenschetsingssysteem,
het EAAP- en het EUROP-systeem niet geheel, maar in hoofdlijnen identiek (zie
1.4.1. en 1.4.2.). Belangrijker is het feit dat door middel van de analyses het relatief
belang van de scores voor vetbedekking en bevleesdheid voor de karkassamenstel
ling kan worden aangegeven.

25

Voor gebruik in de analyse werden de scores volgens het IVO-systeem (6-delige
schaal) omgerekend naar een 5-delige schaal met behulp van de formule y = 1/12 +
5/6 x, waarbij y s 5-delige schaal en x s 6-delige schaal.
Karkasgewicht
Voor dit onderzoek werd gewerkt met het helftgewicht als som van de gewichten
van de na uitsnijding verkregen massa's afsnijdbaar vetweefsel (inclusief vellen),
spier- en botweefsel, exclusief de in de slachtlijn verwijderde inwendige vetdepôts
(nier- en slotvet en hartzakje; zie regeling slachten en wegen, 1.4.3). Bijgevolg
werd geen rekening gehouden met eventuele snij- en indroogverliezen gedurende
de uitvoering van de dissecties. Door de hier gehanteerde totaaltellingen en de
afgeleide weefselaandelen kunnen kleine afwijkingen ten opzichte van de resulta
ten van eerder gepubliceerd werk van BERGSTRÔM & DiJKSTRA (1987) zijn opgetre
den.
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2.3 Resultaten en discussie
Tabel 1 geeft een overzicht van classificatie- en uitsnijgegevens van de uitgesneden
karkassen gegroepeerd naar ras, voerniveau en eindgewicht. Voor een uitvoerige
bespreking van de invloed van ras, voerniveau en eindgewicht op de karkassamen
stelling en de voorspelling daarvan wordt verwezen naar het werk van
BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) en VAN DER PEET (1984 en 1989). Het relatief be
lang van vet en been wordt besproken in 2.3.4..

2.3.1 Het aandeel afsnijdbaar vet
Tabel 2 geeft een beeld van de totale onnauwkeurigheid, alsmede de systematische
fout (toelichting zie 2.2.) ten gevolge van ras en voerniveau op de voorspelling van
het percentage afsnijdbaar vet in het karkas aan de hand van visueel of instrumen
teel te bepalen karkaskenmerken. Uit deze tabel blijkt dat de voorspelling van het
percentage afsnijdbaar vet in het karkas door de EUROP-vetheid (vetb.) met een
nauwkeurigheid van + 2,80 % kan gebeuren (= 2 x RSD).
Bijlagen 2, 3 en 4 geven de gevonden relaties tussen aan de vetheid gerelateerde
karkaskenmerken grafisch weer.
Inwendig vet
Door de EUROP-vetheidsscore aan te vullen met inwendig vet als percentage van
het karkas inclusief inwendige vetdepôts, kon een hogere nauwkeurigheid worden
bereikt. Het opnemen van het percentage niervet zorgde voor een winst in nauw
keurigheid van 11-13 %. Werd daarbij het slotvet betrokken dan bedroeg de winst
12-14 %. Het opnemen van nier-, slot- én zakvet tezamen leverde een winst in
nauwkeurigheid van 18-19 %. De resultaten van VAN DER PEET (1989) zijn niet
direct te vergelijken, doordat hij is uitgegaan van enigszins afwijkende standaard
afwijkingen, vermoedelijk als gevolg kleine afwijkingen in de totaaltellingen
(SD%tHn.v„: 4,9 %; vgl. tabel 1: 4,0 %). VAN DER PEET (1989) kwam tot een winst
in nauwkeurigheid op de voorspelling van het percentage afsnijdbaar vet door
aanvulling van de visuele vetheidsbeoordeling met het niervetgewicht van 20 %
(RSD: 1,74 -> 1,40 %). De laagst vastgestelde RSD bedroeg in het werk van VAN
DER PEET (1989) 1,31 %, ten opzichte van 1,12 % (exclusief verhouding subc./interm.vet; tabel 2).
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Hierbij moet worden opgemerkt dat het meenemen van het slotvet weliswaar ge
ringe meerinspanning vergt (slachtlijnhandeling), maar bovendien weinig meer
waarde heeft voor de voorspelling van het aandeel afsnijdbaar vet boven niervet
alleen. Het omgekeerde geldt voor het zakvet. Het uit het karkas verwijderen van
het zakvet vergt enige meerinspanning en een nadere omschrijving van de gren
zen. Het heeft daarentegen wel aanzienlijke meerwaarde voor de voorspelling van
het percentage afsnijdbaar vet. Naar aanleiding van deze afweging is in de analy
ses voor het aandeel been- en spierweefsel, alsmede de spier/been-verhouding
voornamelijk van niervet uitgegaan. De fout op de voorspelling van het aandeel
spierweefsel, inclusief informatie omtrent slot- en zakvet is in bijlage 1 weergege
ven (exclusief karkasdimensies en botkenmerken).
Vetdikte
Het gegeven "dikte van de subcutane vetafzetting op de musc, longissimus ter
hoogte van de 3e lendewervel" had geen noemenswaardige additieve meerwaarde
bovenop de visuele beoordeling aangevuld met inwendig vet (tabel 2). Nog minder
bleek dit voor de meting van de dikte van de subcutane vetafzetting ter hoogte
van de 11-12e rib het geval te zijn (niet in tabel). De verhouding tussen het percen
tage subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens) als correctiefactor voor de
mate van subcutane vervetting leverde daarentegen, bovenop de met inwendig vet
aangevulde situatie, een significante winst in nauwkeurigheid op (5-6 %). Het
maakte daarbij geen wezenlijk verschil of de vetbedekking werd uitgedrukt als
vetdikte of als EUROP-score.
Volgens JOHNSON & VIDY ADARAN (1981) is de vetdikte ter hoogte van de 3e len
dewervel bij onthuide karkassen een goed reproduceerbaar gegeven. Dit door het
feit dat de subcutane vetlaag op deze plaats bij onthuiden relatief weinig bescha
digd wordt. In theorie zou echter, wanneer niet onthuid wordt de vetdikte ter
hoogte van de 12e-13e rib minder kans op gebrekkig reproduceerbare meetgege
vens op moeten leveren dan ter hoogte van de 3e lendewervel (zie ook KEMPSTER
e.a., 1982; CHADWICK & KEMPSTER, 1983; SCHNEIJDENBERG, 1993).
Het onderzoek van BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) toonde aan dat het patroon in
de veranderingen in de gewichtsverhoudingen tussen verschillende depóts in relatie
tot de algehele vetheid (vet %) van het karkas niet wezenlijk beïnvloed werd door
ras en voerniveau. Om deze reden is de gewichtsverhouding tussen de verschillende
vetdepôts (overall) geen goede maat voor de algehele vetheid. Uit de analyse bleek

29

dat de additieve meerwaarde van de verhouding tussen het percentage subcutaan
en intermuscular vet nihil was (niet in tabel).
Hoewel de verhouding subcutaan/intermusculair vet een gegeven was dat verkre
gen werd door uit te snijden, is de schatting van een dergelijk gegeven zonder
daarvoor uit te snijden ni°t geheel uitgesloten. Immers, de gewichtsverhouding
tussen de subcutane en intermusculaire vetafzetting kan, bij benadering, worden
bepaald door methoden die inzicht in de mate van vetafzetting in beide depots.
Voor een bespreking van instrumentele methoden in relatie tot de karkassamen
stelling wordt verwezen naar SCHNEIJDENBERG (1993).
Reproduceerbaarheid van de visuele beoordeling
De resterende niet verklaarde variatie (RSD: 1,07 %) is niet exact te duiden. Naast
beperkingen ten aanzien van de reproduceerbaarheid van de visuele vetheidsbe
oordeling en de dissectietechniek (klieven van het karkas e.d.) spelen variaties in
het soortelijk gewicht van vet en been, alsmede de relatieve inhoud van het botweefsel (skeletbouw) een rol. Pogingen tot reductie van deze restspreiding met
kenmerken als soortelijk gewicht van bot botvolume, verhouding van dijbreedte
en dikte van het os femoris en de interactie tussen de EUROP-vetheid en het soor
telijk botgewicht hadden geen tot zeer gering resultaat (niet in tabel). Dit niet
tegenstaande het feit dat zij alle een significante individuele bijdrage aan de voor
spelling van het percentage afsnijdbaar vet bleken te kunnen leveren. Hieruit afge
leid wordt hier de stelling geponeerd dat de belangrijkste beperking voor verdere
verhoging van de nauwkeurigheid van de schatting van het percentage afsnijdbaar
vet - met inbegrip van de informatie omtrent de gewichtsverhoudingen tussen de
vetdepôts - de reproduceerbaarheid van de visuele beoordeling is. Dit betekent
echter dat gezien de ervaringen van de Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie
(NIJEBOER, 1992), verhoging van de nauwkeurigheid van de huidige vetheidsschat
ting op basis van de visuele beoordeling, naast de reeds aangegeven mogelijkhe
den via de gewichtsverhoudingen tussen de verschillende vetdepôts, vooral moge
lijk is door eventueel te ontwikkelen, aanvullende (m.n. botkenmerken) of alterna
tieve methoden (zie ook SCHNEIJDENBERG, 1993).
Systematische fouten en de bruikbaarheid van indexen
Naast de totale onzuiverheid op de in lineaire termen beschreven relaties (RSD
Overall), is voor de bruikbaarheid van indexen voor samenstelling van belang dat
de voorspelling min of meer onafhankelijk van de herkomst van het betreffende
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karkas kan gebeuren. Een op de samenstelling gerichte karkasclassificatie (inclusief
aanvullingen) is in beginsel vooral dan objectief te noemen, als deze zo onafhanke
lijk mogelijk van het aanbod (m.n. erfelijke aanleg en voedingsfactoren) voorspel
lende waarde kan uitoefenen. Dit betekent dat het verschil in RSD tussen de over
all situatie en een deelpopulatie (bijv. binnen ras en/of voerniveau) liefst zo gering
mogelijk moet zijn (zie ook 2.2.). Van een dergelijke situatie is voor de schatting
van de algehele vetheid (% afsnijdbaar vet) reeds sprake als het percentage niervet
als aanvulling op de EUROP-vetheid wordt opgenomen (zie tabel 2).
De systematische fout als gevolg van ras en voerniveau werd voor de EUROP-vet
heid vastgesteld op 10 % van de totale fout (RSDoverall; toelichting zie 2.2.). Dit in
vergelijking met 2,5 % met inbegrip van het percentage niervet (indien inclusief
slot- en zakvet: < 1 %). Gesteld kan worden dat voor gebruik in praktijksituaties,
met variatie in erfelijke aanleg en voerstrategieën, pas "betrouwbare" indexen
voor samenstelling kunnen worden opgesteld als aan de basisvoorwaarde van mini
male systematische beïnvloeding door erfelijke aanleg en voedingsinvloeden is vol
daan (toelichting zie 2.2.), tenzij bekend is hoe groot de systematische fout ten
gevolge van het gebruik van bijvoorbeeld een bepaald type dier of voerstrategie is.
Het onderzoek naar de omvang van dergelijke correctiefactoren kan onderwerp
zijn voor verder onderzoek. Geconcludeerd kan worden dat reeds het opnemen van
inwendig vet indexering mogelijk maakt waarbij systematische fouten als gevolg
van ras en voerniveau tot een minimum kunnen worden beperkt.
Het lijkt belangrijk nogmaals te benadrukken dat de winst van het inwendig vet zit
in het feit dat het werd opgenomen als gewichtspercentage van het karkas, inclu
sief het betreffende inwendige vetdepôt als aanvullende voorspeller in het model
naast EUROP-vetheid. Dit geldt voor de voorspelling van het aandeel vet in het
karkas exclusief inwendig vet. Dit betekent overigens voor een eventuele toekom
stige praktische invulling dat ofwel een extra karkasweging (inclusief inwendig vet)
danwel een registratie van de in de slachtlijn verwijderde en relevante inwendige
vetdepôts nodig is.
Aantal klassen
Vergeleken met de totaal waargenomen spreiding in het percentage afsnijdbaar
vet binnen het totale materiaal (SD: 4,0 %; tabel 1), kunnen gegeven een RSD van
1,22 % (inclusief niervet; tabel 2), 3 klassen worden onderscheiden (4,0/1,2 = 3,3;
toel. zie 2.2.). Dit onder de veronderstelling dat de kans dat de werkelijke waarde
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(uitsnijgegeven) maximaal een volle klassebreedte van de geschatte waarde ver
schilt, maximaal 5 % bedraagt. De klassebreedte is hiermee gedefinieerd als 4 x
RSD (= 2 x maximale schattingsfout). Het hanteren van een indeling naar afsnijdbaar vet analoog aan de 5-delige indeling op hoofdklassen volgens het EUROPsysteem (1...5), is volgens het hierboven gehanteerde criterium, ook met inbegrip
van niervet in principe reeds te pretentieus. Zonder gebruik te maken van het nier
vet (huidige situatie, alléén EUROP-vetheid) zijn 2-3 klassen in afsnijdbaar vet te
vormen (SD/RSD-verhouding: 2,8). Verder is een dergelijke driedelige schaal nog
relatief sterk beïnvloed door onzuiverheden als gevolg van variatie in de gewichts
verhoudingen tussen de verschillende vetdepôts.
Hoewel met het opnemen van inwendig vet een significante winst in nauwkeurig
heid is te boeken, lijkt ook de bruikbaarheid (nauwkeurigheid) van het met inwen
dig vet aangevulde model nog relatief beperkt voor verdere differentiatie. Dit
geldt zeker, gezien het feit dat de spreiding in het aandeel afsnijdbaar vet bij een
categorie als vleesstieren, min of meer representatief voor het huidige aanbod (SD
« 2 %; SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993), aanzienlijk geringer is dan in de uitge
voerde groeiritmeproef. Hierdoor bedraagt de SD/RSD-verhouding 2,0/1,2 = 1,7. Dit
betekent dat formeel gezien nog geen 2 klassen statistisch betrouwbaar te onder
scheiden zijn (zie verder slotbeschouwing).
Als aangenomen wordt dat een voorspelling van een samenstellingskenmerk met
een nauwkeurigheid van + 1,0 % (RSD: 0,5 %) moet kunnen geschieden en de tota
le spreiding in afsnijdbaar vet binnen de bekeken (deel)populatie 12 % is (SD = 3
%), dan zijn door middel van een methode die een dergelijke nauwkeurigheid
mogelijk maakt 6 klassen te vormen. Door dit gegeven zijn binnen stieren, bij een
doorsnee aanbod (SD: 2 %), formeel 4 klassen te vormen (P < 0,05). De betrouw
baarheid van de indeling - ten aanzien van het gemiddelde van de groep - neemt
toe naarmate het aantal dieren per selectie toeneemt.
De hier gestelde grens in onbetrouwbaarheid van 5 % is een arbitraire. Bovendien
hebben de "fouten" behorende bij de berekende modellen vooral betrekking op
de meer extreme classificaties. Dit betekent dat vooral de voorspelling van karkas
sen met zowel een lage mate van bespiering als vetbedekking en karkassen met
zowel een hoge mate van bespiering als vetbedekking minder goed gaat. Voor
uitspraken omtrent het percentage "verkeerd" ingedeelde karkassen moet men
rekening houden met de frequentieverdeling van de verschillende classificaties
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binnen het reguliere aanbod. In het algemeen kan echter wel gesteld worden dat
de fout op de voorspelling toeneemt, naarmate de classificatie in de bovenge
noemde betekenis extremer wordt. De kans dat de voorspelling van de samenstel
ling in een enkel karkas op grond van de huidige classificatie verschilt van de wer
kelijke, zowel als de mate van miswijzing is aldus afhankelijk van het niveau en
spreiding in karkaskenmerken binnen het gegeven slachtdieraanbod.
Karkasgewicht
Het helftgewicht droeg binnen ras en voerniveau significant bij aan de voorspelling
van het percentage afsnijdbaar vet. De betrekkelijke onafhankelijkheid van het
gewicht en de samenstelling in de overall situatie betekent dat zware karkassen
zowel veel als weinig afsnijdbaar vet kunnen bevatten. Dit verband werd vanzelf
sprekend sterk bepaald door de proefopzet (2.1.).
Twee-weg-interacties tussen bevleesdheid, vetheid en karkasgewicht droegen niet
significant bij aan de voorspelling van het percentage afsnijdbaar vet (niet in tabel
vorm gepresenteerd). Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat in de beoordelings
normen van de EUROP-vetheid met name de mate van (subcutane) vervetting
wordt gescoord in relatie tot de dimensie karkasoppervlak (PW, 1990b; zie ook
1.4.2.). De normen voor de vetheidsbeoordeling zijn zo opgesteld dat hierdoor in
principe onafhankelijkheid van het karkasgewicht en de mate van bespiering van
het karkas kan worden bereikt. Pogingen tot correctie van de scores voor EUROPvetheid voor eventuele niet-lineaire invloeden, alsmede de afhankelijkheid van het
gewicht waren dan ook teleurstellend. De klassenindeling naar EUROP-vetheid
heeft aldus geleid tot een relatie met de samenstelling naar afsnijdbaar vet die in
hoge mate lineair blijkt te zijn. Dit punt is zeer essentieel en vergemakkelijkt bo
vendien de modelmatige benadering. Dit punt is enigszins afwijkend van de situa
tie bij de schatting van het percentage spierweefsel (zie 2.3.3.).
Samenvattend
De meest nauwkeurige enkelvoudige voorspeller van het percentage afsnijdbaar
vet was zoals verwacht de EUROP-vetheid. De RSD behorende bij dit relatief een
voudige model was 1,40 %. De beoordeling van de EUROP-vetheid laat echter nog
ruimte voor systematische fouten als gevolg van variatie in erfelijke aanleg en voe
dingsfactoren.
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Ten opzichte van de huidige situatie, ten bate van een zuiverder schatting van het
percentage afsnijdbaar vet zijn aanvullende c.q. eventueel te ontwikkelen alterna
tieve methoden nodig. Methoden ter aanvulling van het huidige systeem dienen
met name erop te worden gericht informatie te verkrijgen over de verdeling van
het vet over het karkas. Het gaat hierbij om gegevens ten aanzien van inwendige
vetafzetting en de verdel'ng over subcutaan en intermuscular vet Een relatief
eenvoudige aanvulling bleek reeds het niervet waardoor het risico voor systemati
sche fouten ("bias") tot een minimum kon worden teruggebracht Pas als aan de
beperkingen ten aanzien van de vetheidsbeoordeling in voldoende mate is tege
moetgekomen kan aanvulling door middel van botkenmerken (relatief volume,
soortelijk gewicht) verder perspectief op een verhoogde nauwkeurigheid van de
vetheidsschatting opleveren.
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TABEL 2. De relatie tussen enkele karkaskenmerken en het percentage
afsnijdbaar vetweefsel bij FH en MRY vleesstieren (n = 179).

% Afsnijdbaar
vet
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voemiveau
R2(%) RSD(H) R2(%) RSD(S)

Huidige situatie
Helftgewicht
EUROP-bevleesheid (bevl.)
EUROP-vetheid (vetb.)
Vetb. + helftgewicht
Bevl. + vetb.
Bevl. + vetb. + helftgewicht

76
75
90
89
90
90

1.95
2,00
1.26
1.29
1.27
1.27

3
21
88
87
88
88

3,91
3,51
1,40
1.42
1,40
1,40

84
91
91
91

1.59
1.21
1.19
1.19

75
90
91
91

1.97
1,24
1.22
1.21

91

1.15

92

1.16

92

1.13

92

1.15

Inwvet2
Vetb. + inwvet2
Vetb. + inwvet2 + vetb/inwvet2
Vetb. + inwvet2 + vetb/inwvet2
+ vetdikte 3e lendewervel
Vetb. + inwvet2 + vetbJinwvet2
+ vetb. * subcTint vet

84
91
91
91

1.58
1.20
1.18
1,18

76
90
91
91

1.95
1.23
1.21
1.20

92

1.12

92

1.14

Inwvet3
Vetb. + inwvet3
Vetb. + inwvet3 + vetb7inwvet3
Vetb. + inwvet3 + vetb7inwvet3
• vetdikte 3e lendewervel
Vetb. + inwvet3 + vetb/inwvet3
+ vetb. * subcTint.vet

88
92
92
92

1,40
1,13
1.11
1.11

84
92
92
92

1,61
1,15
1.13
1.12

93

1,06

93

1.07

Inclusief inwendig vet
Inwvetl
Vetb. + inwvetl
Vetb. + inwvetl + vetb/inwvet1
Vetb. + inwvetl + vetbVinwvetl
+ vetdikte 3e lendewervel
Vetb. + inwvetl + vetbTinwvetl
+ vetdikte 3e lendewervel
+ vetdikte 3e lendewervel * subcTint.vet
Vetb. + inwvetl + vetbTinwvetl
+ vetb. * subcTint.vet

Inwvetl, 2, 3: 1 = H niervet; 2 = % nier- en slotvet; 3 = % nier-, slot
en zakvet.
Het inwendig vet werd berekend als percentage van het helftgewicht
inclusief inwendig vet. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkas
gewicht exclusief inwendig vet.
VetbTinwvet: verhouding vetbedekking/inwendig vet; vetbedekking
ais EUROP-score, inwendig vet als percentage van het karkasgewicht.
Subc/int.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermuscular
vet (uitsnijgegevens).
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2.3.2 De spier/been-verhouding
Inleiding
Uit het onderzoek van BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) kan worden afgeleid dat
het patroon in de veranderingen in de gewichtsverhoudingen tussen vet en spier
weefsel aan de ene kant ?n bot en spierweefsel aan de andere kant (tijdens de
groei) constant zijn, onafhankelijk van ras, voemiveau en eindgewicht (zie 2.3.4.1.).
Dit betekent dat een verandering in het aandeel vetweefsel in het karkas in princi
pe gepaard gaat met een constante verandering van het aandeel been ten opzichte
van de totale spiermassa, maar niet noodzakelijkerwijs met een constante verande
ring in spier/been-verhouding.
De spier/been-verhouding is, naast de voor alle dieren geldende erfelijk bepaalde
relatie tussen het percentage spierweefsel in het karkas en de som van de vet- en
botaanzet, niet los te zien van de variatie in relatief volume en soortelijk gewicht
van vet- en botweefsel als gevolg van milieufactoren ( (fysiologische) leeftijd). Eén
en ander is af te leiden uit de bijlagen 5 en 6. Volgens door BERGSTRÖM (1968)
opgestelde hypothesen over de oorzaken van variatie in de karkassamenstelling
vertoont het soortelijk gewicht van het botweefsel gegeven een bepaalde botlengte aanzienlijke variatie. Hij toonde hierbij een relatie aan met de leeftijd. Deze hy
pothese is genomen als startpunt van de analyse.
Het percentage afsnijdbaar vet is directer gerelateerd aan de veranderingen in
spier/been-verhouding dan aan het uiteindelijke niveau daarin. Het is het samen
spel van factoren van invloed op de veranderingen in de lichaamssamenstelling
tijdens de gehele mestperiode dat op het moment van afleveren de spier/been-verhouding bepaalt. Hierbij spelen factoren als voerniveau, voersamenstelling, (voe
dingsbiologie en uiteindelijk de intermediaire stofwisseling een belangrijke rol.
VAN DER PEET (1989) heeft via een variantieanalyse het effect van eventuele twee
weg-interacties tussen de proeffactoren getoetst. Hieruit bleken voor de spier/been
verhouding ook na correctie voor EUROP-bevleesdheid en/of -vetheid geen signifi
cante interacties te bestaan. Voor de spier/vet-verhouding, daarentegen, toonde
hij, uitgezonderd de voor EUROP-vetheid gecorrigeerde situatie, voor de interactie
tussen ras en voerniveau (P < 0,05) en tussen voerniveau en eindgewicht (P < 0,001)
significante interacties aan. Dit betekent dat door de combinatie van erfelijke aan-

36

leg en milieufactoren zowel het "tempo" van de (spier)groei ("fixed effects") als
de relatieve groeisnelheden van de weefsels naar spier, vet en bot word beïnvloed.
Relatie (over)gewicht en spier/been-verhouding
Wat opvalt aan bijlage 5 C en D is dat niet de ad lib. gevoerde groep de hoogste
spier/been-verhouding be_at (laagste % been/spier), maar dat dit de 60 % groep
was. Verder bleek niet de 80 % groep intermediair, maar de ad lib. gevoerde
groep. Aangenomen wordt dat op het ad lib. voerniveau aan minimaal dezelfde
nutriëntenbehoefte is tegemoetgekomen als bij de 80 % groep. Bijgevolg heeft de
spieraanzet minstens zo sterk plaatsgevonden bij de ad lib. dan bij 80 % groep.
Hieruit kan worden afgeleid dat als gevolg van een sterkere (over)gewichtstoename bij de ad lib. gevoerde dan bij de 80 % groep, de botfractie van beide voergroepen in kwaliteit divergeert. Het effect van voerniveau duidt op variaties in het
botgewicht. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre eigenschappen als soor
telijk gewicht en botvolume daarbij een rol spelen.
Huidig systeem
De mate waarin de waargenomen variatie in het % been/spier verklaard kon wor
den aan de hand van uiterlijk waarneembare kenmerken als EUROP-vetheid, -bevleesdheid én helftgewicht bleek gering (R2 < 27 %; RSD: 1,44 %; tabel 3). De ver
storende invloed van ras en voerniveau, bleek vooral te kunnen worden geredu
ceerd door correctie voor EUROP-vetheid. Een verdere reductie in restspreiding
(RSD) kon worden bereikt door aanvulling met het helftgewicht. De vetheid beoor
deeld aan de hand van de vetbedekking (EUROP) bleek vooral dan meerwaarde te
hebben boven de EUROP-bevleesdheid als het helftgewicht tevens in het model
werd opgenomen. Uit tabel 3 blijkt dat weliswaar een verband aanwezig bleek
tussen de variatie in uiterlijk waarneembare karkaskenmerken (EUROP-vetheid, bevleesdheid, inclusief het karkasgewicht) en de spier/been-verhouding, maar dat
dit verband relatief zwak was.
Wanneer de RSD (1,44 %) behorende bij de meest nauwkeurige relatie, gebruikma
kend van gegevens beschikbaar in het huidige systeem, wordt beschouwd in ver
houding tot de totale spreiding binnen het materiaal (SD: 1,7 %; tabel 1) kan wor
den geconcludeerd dat de uitwendige beschrijving van karkaskenmerken slechts in
zeer geringe mate informatie omtrent de spier/been-verhouding van het individue
le karkas kan verschaffen.
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De EUROP-vetheid blijkt volgens tabel 3 overall geen verband te vertonen met de
spier/been-verhouding. De voorspelling van de spier/been-verhouding kon echter
wel met grotere nauwkeurigheid worden uitgevoerd, als naast de EUROP-bevleesdheid tevens de EUROP-vetheid en het karkasgewicht werden betrokken. In het laat
ste geval kon de systematische fout als gevolg van ras en voerniveau worden terug
gebracht tot minder dan 1 %.
inwendig vet en vetverdeling
Het percentage niervet de ratio EUROP-vetbedekking/%niervet en de ratio subcutaan/intermusculair vet konden niets toevoegen aan het model met daarin EUROPvetheid, -bevleesdheid en helftgewicht. De winst die door middel van het percenta
ge inwendig vet en de verhouding subcutaan en intermusculair vet bewerkstelligd
kon worden voor de schatting van het aandeel afsnijdbaar vet (2.3.1.) werd hier
niet gevonden. Kennelijk zijn andere variatiebronnen verantwoordelijk voor het
ontbreken van de theoretisch te verwachten meerwaarde.
Redenen voor het ontbreken van meerwaarde van informatie omtrent de gewichts
verhoudingen tussen de vetdepôts zijn niet geheel duidelijk. Vergelijkbaar aan het
geen in 2.3.1 werd vermeld, lijkt de oorzaak hiervan deels gelegen in de beperkin
gen ten aanzien van de visuele beoordeling (reproduceerbaarheid, divergentie mor
fologie en samenstelling). Ten aanzien van de visuele beoordeling van de mate van
bespiering (rondingen) geldt de afhankelijkheid van de subcutane, maar vooral de
intermusculaire vetafzetting. Goed gevormde karkassen (EUROP) kunnen samen
gaan met relatief hoge c.q. lage mate van intermusculaire vetafzetting. De
spier/been-verhouding wordt weliswaar beïnvloed door de algehele vetheid (over
gewicht* zie inleiding). Het effect van overgewicht is echter vooral te verwachten
boven een individueel bepaald "set point", een grenswaarde die onder andere
gerelateerd lijkt te zijn aan het vetpercentage in verhouding tot de op een bepaal
de leeftijd reeds bereikte spier/been-verhouding die geldend is voor het betreffen
de genotype. De mate van overgewicht is hiermee niet eenvoudig vast te stellen.
Bovendien lijkt dit effect in verhouding tot het waargenomen rasverschil betrekke
lijk gering (zie ook bijlage 5 D). Vraagstellingen met betrekking tot het relatief
belang van variaties in erfelijke (skeletbouw en soortelijk gewicht) c.q. meer mi
lieugebonden (voeding) beïnvloeding van de spier/been-verhouding en de achter
liggende variatiebronnen (fysiologie) kunnen onderwerp zijn van verder fundamen
teel onderzoek. Verder toepassingsgericht onderzoek zal moeten uitwijzen in hoe
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verre het waargenomen effect van overgewicht op de spier/been-verhouding onder
praktijkomstandigheden van belang is.
Botkenmerken
De tabellen 4a en 4b geven aan dat de relatie tussen gegevens beschikbaar in het
huidige systeem en de spier/been-verhouding aangevuld kunnen worden door ken
merken als relatief botvolume (rfeminh; geschatte inhoud os femur / helftgewicht)
en het soortelijk gewicht van het bot (sgbot). Het relatief botvolume bleek een
informatiever gegeven dan het soortelijk gewicht. Informatie over zowel relatieve
inhoud van botten als het soortelijk gewicht bleken elkaar te versterken. De nauw
keurigheid van de relatie tussen de spier/been-verhouding en enkele karkaskenmerken kon uiteindelijk worden geoptimaliseerd door de combinatie van het relatief
botvolume, het soortelijk gewicht, de EUROP-bevleesdheid en de -vetbedekking.
Maximaal 65 % van de waargenomen variatie in spier/been-verhouding kon wor
den verklaard (RSD = 0,99 %). In verhouding tot de waargenomen totale spreiding
van 1,7 % bedraagt de restspreiding in spier/been-verhouding (RSD: 1,44 %) op
dierbasis (onbetrouwbaarheid 5 %) maar liefst 85 % (SD/RSD-verhouding: 1,18). Dit
maakt formeel de vorming van een klassenindeling (op dierbasis) onmogelijk. Ver
betering ten opzichte van de met sgbot en rfeminh geoptimaliseerde situatie kan
gebeuren door de verdere objectivering van de mate van bespiering (spierdikte),
eventueel in combinatie met bot- en karkasvolumebepaling.
De hypothese dat de relatie tussen het soortelijk botgewicht en het aandeel afsnijdbaar vet naast genetisch bepaalde invloeden, een meer directe beïnvloeding
kent via de voeding, werd getoetst. Uit een niet in tabelvorm gepresenteerde ana
lyse bleek een lineaire relatie te bestaan tussen het soortelijk botgewicht en het
voor ras en/of voerniveau gecorrigeerde afsnijdbaar vetpercentage (zie bijlage 6).
In de overall situatie bleek geen enkel verband waarneembaar. Een zeer significant
niveauverschil in soortelijk botgewicht tussen FH en MRY bleek aanwezig.
Samengestelde parameters
Door het produkt van EUROP-bevleesdheid en helftgewicht al (vol/Ie) dan niet
(bevlgew) gecorrigeerd voor variatie in karkaslengte werd, ten opzichte van EU
ROP-bevleesdheid alleen, meer variatie in spier/been-verhouding verklaard (tabel
3). De meerwaarde van deze beide samengestelde parameters bleek echter niet tot
nauwelijks aanwezig ten opzichte van de combinatie EUROP-bevleesdheid, -vetheid
en helftgewicht. Het produkt van de EUROP-bevleesdheid en het helftgewicht
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(bevlgew) bleek niet informatiever dan de bevleesdheid en het helftgewicht addi
tief (bevl. + helftgewicht) in het model.
Kenmerken als borstomvang, -breedte, -diepte, stomplengte en omvang worden
hier niet gepresenteerd. Hiervoor wordt verwezen naar het werk van VAN DER
PEET (1989). VAN DER PEET (1989) concludeerde dat dergelijke maten vooral dan
meerwaarde hebben voor de schatting van de karkassamenstelling wanneer zij
worden gebruikt in combinatie met de visuele classificatie. Hoewel deze conclusie
met het resultaat van de analyse kon worden bevestigd werken volgens de hier
gepresenteerde benadering kenmerken die een beeld vormen van het karkasfor
maat of de oppervlakte/inhoudverhouding daarvan, niet of nauwelijks aanvullend
bovenop de optimale combinatie van de visueel bepaalde vetheid (EUROP), de be
vleesdheid en het karkasgewicht. Kenmerken directer gerelateerd aan de vullings
graad van de individuele vetpots, de vetverdeling, alsmede de relatieve inhoud van
het botweefsel kunnen echter wel voor aanzienlijke meerwaarde zorgen. Zeker
wanneer hieraan bovendien informatie omtrent soortelijk gewicht van bot- en vetweefsel wordt toegevoegd.
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TABEL 3. De relatie tussen enkele karkaseigenschappen en de spier/
been-verhouding (H beenspier) in het karkas bij FH en MRY
vleesstieren. Inclusief enkele karkasdimensies (n « 179).

Spier/been-verhouding
(S been/spier)
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en voerniveau
R2(%) RSD(H) R»(H) RSD(S)

Huidige situatie
Helftgewicht
EUROP-bevleesdheid (bevl.)
EUROP-vetheid (vetb.)
Vetb. + helftgewicht
Bevl. + vetb.
Bevl. + helftgewicht
Bevl. + vetb. + helftgewicht
Inclusief inwendg vet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet + vetbVniervet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet + vetbVniervet
+ vetb. * subc/int.vet
Karkaslengte en-volume
Bevl. * helftgewicht (bevlgew)
Bevl. * helftgewicht/karkaslengte (vol/Ie)
Vol/Ie + vetb.
Vol/Ie + vetb. + helftgewicht

17
19
6
16
18
28
28

1.54
1.52
1.63
1.54
1.52
1.42
1,43

11
12
0
11
16
21
27

1.59
1.58
1.69
1.59
1.54
1.50
1,44

28

1.43

26

1.45

29

1.42

26

1,44

29

1.42

26

1.45

28
30
29
29

1.42
1.41
1.42
1.41

20
20
27
28

1.50
1.51
1.43
1.43

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepôt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Vol/Ie = bevl.* helftgewicht/karkaslengte. Deze parameter geldt als
maat voor het relatieve volume (oppyinh.-verhouding).
SubcTint vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 4a. De relatie tussen enkele karkaseigenschappen en de spier/
been-verhouding (% been/spier) in het karkas bij FH en
MRY vleesstieren. Inclusief botkenmerken (n * 179).

Spier/been-verhouding
(S beert/spier)
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en voerniveau
R2(%) RSD(%) R2(H) RSD(H)

Relatief boftvolume
Rfeminh
Rfeminh + vetb.
Rfeminh + helftgewicht
Rfeminh + bevl.
Rfeminh + vetb. + helftgewicht
Rfeminh + bevl. + helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subc/int.vet
Soortelijk gewicht bot
Sgbot
Sgbot + vetb.
Sgbot + helftgewicht
Sgbot + bevl.
Sgbot + vetb. + helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
Sgbot + bevl. + helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subc/int.vet

32
31
37
41
36
45
41
46

1.39
1.39
1.34
1.30
1.34
1.24
1.30
1.24

15
18
21
22
26
27
36
42

1.55
1.52
1.49
1.49
1.45
1.43
1.35
1.28

46

1.24

42

1.28

46

1.24

42

1.28

46

1.24

42

1.28

6
6
16
19
16
18
28
28

1.63
1.63
1.54
1.52
1.55
1.52
1,43
1.43

3
3
12
14
11
16
21
26

1,66
1,66
1.58
1.57
1.58
1.54
1.50
1.45

28

1.43

26

1.45

28

1.42

26

1.45

28

1.42

26

1.45

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepôt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Feminh = maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminh= feminh/helftgewicht.
Sgbot = gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk gewicht van
het botweefsel).
Subc/int.vet. verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 4b. De relatie tussen enkele karkaseigenschappen en de spier/
been-verhouding (% been/spier) in het karkas bij FH en
MRY vleesstieren. Inclusief botkenmerken (n = 179).

Spier/been-verhouding
(% been/spier)
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en voerniveau
RJ(%) RSD(%) R'(H) RSD(K)

Sgbot + rfeminh
Sgbot + rfeminh + helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl.
Sgbot + rfeminh + bevl.
+ helftgewicht
Sgbot rfeminh 4- vetb.
Sgbot + rfeminh + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht +-niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subcJint.vet

61
62
65
65

1,06
1,04
1,00
0,99

49
49
49
49

1.20
1.20
1.21
1.20

62
63

1,04
1.03

60
61

1,06
1.01

67
67

0,97
0,97

65
65

1,00
1,00

67

0,97

65

0,99

67

0,97

65

0,99

67

0,97

65

0,99

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepôt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Feminh = maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminhs feminh/helftgewicht.
Sgbot = gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk gewicht van
het batweefsel).
Subc/int.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en iritermusculair vet (uitsnijgegevens).
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2.3.3 Het aandeel spierweefsel
Het percentage afsnijdbaar vet in het karkas (2.3.1.) is, tezamen met het aandeel
been (2.3.4.2.) of de spier/been-verhouding (2.3.2.), complementair voor de schat
ting van het percentage spierweefsel in het karkas. Met andere woorden, als je
weet hoeveel vet en been in een karkas zit, is de rest grofweg "spierweefsel " te
noemen.
De tabellen 5, 6a en 6b geven een beeld van de relaties tussen een aantal karkaskenmerken en het percentage spierweefsel in het karkas, met name tot stand ge
komen via combinatie van de in 2.3.1. en 2.3.2. vastgestelde karkaskenmerken die
een significante bijdrage bleken te kunnen leveren aan de schatting van het per
centage afsnijdbaar vet en de spier/been-verhouding.
Huidig systeem
De onnauwkeurigheid voor de schatting van het aandeel spierweefsel in het kar
kas, optimaal gebruikmakend van gegevens beschikbaar in het huidige systeem,
bedroeg 2,80 % (2 x RSD). Dit is identiek aan de situatie voor het aandeel afsnijd
baar vet (2.3.1.). Kennelijk vormt de visuele beoordeling van de vetheid de bottle
neck voor de schatting van het percentage spierweefsel in het karkas. De totale
"fout" (RSD) op de voorspelling bleek aanzienlijk te worden beïnvloed door de
variatie in ras en voerniveau (RSD: 1,26 %; gecorrigeerd voor ras en voerniveau).
De verstorende invloed van ras en voerniveau kon door middel van informatie om
trent de vetverdeling worden gereduceerd van 10 tot 4 % (tabel 5; huidig systeem;
5 % exclusief verhouding subcutaan/intermusculair vet).
Vetheid gecorrigeerd voor helftgewicht en lineaire maat
Uit tabel 5 blijkt dat door de EUROP-vetheid te corrigeren voor onvolledige lineariteit en helftgewicht ((score EUROP-vetheid)2 / helftgewicht) meerwaarde uitgaat
ter voorspelling van het percentage spierweefsel in het karkas ten opzichte van de
ongecorrigeerde EUROP-vetheid. De schattingsfout op het lineaire verband van de
EUROP-vetheidsscore met het aandeel spierweefsel in het karkas (overallsituatie,
RSD: 1,49 %) kon worden gereduceerd met 6 % door de correctie voor lineaire
maat en helftgewicht (RSD: 1,49 -> 1,40 %). Hieruit blijkt dat de score voor de
EUROP-vetheid anders moet worden bekeken afhankelijk van het feit of het karkas
zwaar danwel licht is (zie ook SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993 en SCHNEIJDENBERG, 1992). Eenzelfde redenering geldt voor het effect van de EUROP-bevleesd-
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heid als aanvulling op de EUROP-vetheid. De combinatie van EUROP-vetheid, -bevleesdheid en karkasgewicht resulteerde in een RSD identiek aan die van de EU
ROP-vetheid gecorrigeerd voor onvolledige lineariteit en helftgewicht. Een dergelij
ke correctie bleek gunstiger dan de correctie van de EUROP-vetheid voor gewicht
met de EUROP-vetheidsscore in ongekwadrateerde vorm (niet in tabel).
Een verklaring voor het succes van de correctie is de volgende: BERGSTRÖM & DIJK
STRA (1987) hebben aangetoond dat de relatie tussen de uitgesneden hoeveelheid
subcutaan vet als percentage van de totale hoeveelheid vet in het karkas en het
percentage afsnijdbaar vet in het karkas niet geheel lineair verloopt. Het aandeel
subcutaan vet als fractie van de totale hoeveelheid in het karkas neigt naar een
plateau bij toenemend totaal afsnijdbaar vetaandeel in het karkas. De score voor
EUROP-vetheid vertoont daarentegen wel een lineaire relatie met het aandeel sub
cutaan vet in het karkas. Door de score voor EUROP-vetheid te kwadrateren wor
den de verstorende effecten van deze niet zuivere lineaire relatie gecorrigeerd. De
correctie voor helftgewicht zorgt er bovendien voor dat het genoemde effect dat
zich met name op latere (fysiologische) leeftijd lijkt voor te doen ((over)gewicht),
nog eens extra wordt verrekend. Het is dan ook verklaarbaar dat de voor lineaire
maat en helftgewicht gecorrigeerde EUROP-score nauwelijks meerwaarde vertoon
de bovenop de situatie gebruikmakend van EUROP, helftgewicht en informatie
omtrent vetverdeling (tabel 5).
Systematische fouten
Door een combinatie van EUROP-vetheid, -bevleesdheid, helftgewicht, successieve
lijk gecorrigeerd voor niervet vetverdeling (vetb./niervet vetb. * subc./int.vet) en
lineaire maat + helftgewicht (veth.) kon het verstorende effect van ras en voerniveau worden teruggebracht van 10 naar resp. 5, 4 en 2 %. De correctie voor lineai
re maat en helftgewicht bleek de verstorende invloed van ras en voerniveau te
kunnen reduceren van 10 tot 2 % (3 % inclusief verhouding subcutaan/intermusculair vet).
Inwendig vet
In deze paragraaf is slechts van het niervet als aanvulling uitgegaan (toelichting zie
2.3.1.). Voor een beeld van de potentiële meerwaarde van nier-, slot- en zakvet
wordt verwezen naar bijlage 1. Het percentage niervet als aanvulling (RSD: 1,31 %)
leverde ten opzichte van de meest optimale huidige situatie (EUROP-vetheid, -be
vleesdheid + helftgewicht' RSD: 1,40 %) een winst in nauwkeurigheid van 6 % op

45

de schatting van het aandeel spierweefsel. Ten opzichte van de tweedimensionale
indeling naar EUROP-vetheid en bevleesdheid leverde het niervet een winst op van
8 %. Dit is overigens 5 % minder dan de meerwaarde van niervet in de schatting
van het percentage afsnijdbaar vet (winst: 13 %; zie 2.3.1.). Ten opzichte van de
index met daarin de EUROP-bevleesdheid en de EUROP-vetheid leverde de voor
lineaire maat en gewicht gecorrigeerde EUROP-vetheid en niervet (RSD: 1,30 %)
een winst van 7 %. Een meerwaarde van karkaslengte en -volume (vol/Ie; tabel 5)
werd niet of nauwelijks aangetoond. Dit gold zowel voor het effect op de totale
fout (RSD) als voor het effect op het optreden van systematische fouten.
Botkenmerfcen
De meerwaarde van indexen voor het percentage spierweefsel, gebruikmakend van
aanvullende botkenmerken (tabel 6a en b), gerekend in RSD, bedroeg ten opzichte
van het model met daarin EUROP-vetheid, -bevleesdheid, karkasgewicht en niervet
(RSD: 1,31 %) in het meest gunstige geval slechts ca. 6 % (RSD: 1,23 %). Inclusief
de verhouding subcutaan/intermusculair vet bleek de winst 9 %. Analoog aan de
redenering in 2.3.1. moet worden opgemerkt dat de meerwaarde van aanvullende
botkenmerken toeneemt naarmate aan de beperkingen van de voorspelling van
het percentage afsnijdbaar vet in het karkas wordt tegemoetgekomen. Dit bete
kent dat vooral wanneer de RSD behorende bij de voorspelling van het percentage
afsnijdbaar vet is gedaald beneden het niveau van het percentage been (zie
2.3.4.2.) aanzienlijke meerwaarde van aanvullende botkenmerken is te verwachten
(zie ook 2.3.4.3.).
De redenering ten aanzien van de verklaring van het ontbreken van de meerwaar
de van botkenmerken is analoog aan die in 2.3.1 en 2.3.2.. Bij deze wordt dan ook
verder naar deze paragrafen verwezen.
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TABEL 5. De relatie tussen enkele karkaskenmerken en het aandeel
spierweefsel in het karkas bij FH en MRY vleesstieren. Inclusief
vetverdeling en karkasdimensies (n = 179).

H Spierweefsel
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R2(%) RSD(%) R'(S) RSD(H)

Huidig systeem
0
Helftgewicht
72
1.75
EUROP-bevleesdheid (bevl.)
1.74
72
12
80
EUROP-vetheid (vetb.)
84
1.32
Bevl. + helftgewicht
72
1.74
11
Vetb. + helftgewicht
84
81
1.31
Vetb. + bevl.
85
1.28
81
Vetb. + bevl. + helftgewicht
85
1.26
82
Inclusief niervet
Niervet
79
1.53
69
Vetb. + niervet
84
1.31
82
Vetb. + niervet
85
1.29
83
+ helftgewicht
Vetb. + bevl. + niervet
84
85
1,26
Vetb. + bevl. + niervet
86
1.25
84
+ helftgewicht
Vetb. + bevl. + niervet
86
1,24
84
+ helftgewicht + vetbVniervet
Vetb. + bevl. + niervet
86
1,22 85
+ helftgewicht + vetbVniervet
+ vetb. * subc/int.vet
Inclusief vetheid gecorrigeerd voo<r gewkJit en lineaire maat
(Vetb.yhelftgewicht (veth.)
84
1.31
82
Veth. + bevl.
85
1.29
82
Veth. + helftgewicht
85
1.30
82
Veth. + bevl. + helftgewicht
85
1.28
83
Veth. + niervet
84
86
1.28
Veth. + niervet + helftgewicht
86
1.28
84
Veth. + niervet + bevl.
86
1.26
84
Veth. + niervet + bevl.
86
1.26
84
+ helftgewicht
Veth. + niervet + bevl.
86
1.26
84
+ helftgewicht + vetbVniervet
Veth. + niervet + bevl.
86
1.23
85
+ helftgewicht + vetbVniervet
+ vetb. * subcVint.vet
Karkaslengte en -volume
Bevl. * helftgewicht (bevlgew)
72
1.75
10
Bevl. * helftgewicht/karkaslengte
72
1.74
11
Vetb. + bevlgew
86
1.26
82
Vetb. + vol/Ie
86
1.26
82
Vetb. + vol/Ie + niervet
86
1.24
84
Vetb. + vol/Ie + niervet
86
1.24
85
+ vetbVniervet
Vetb. + vol/Ie + niervet
87
1.22
85
+ vetbVniervet
+ vetb. * subcVint.vet
Veth. + vol/Ie
84
1.31
82
Veth. + vol/Ie + niervet
85
1.28
84
Veth. + vol/Ie + niervet
85
1.28
84
+ vetbVniervet
Veth. + vol/Ie + niervet
86
1.23
85
+ vetbVniervet
+ vetb. * subcVint.vet

3.31
3.11
1,49
3.12
1.46
1.43
1,40
1,83
1.39
1.36
1.33
1.31
1.31
1.27

1,40
1,40
1.39
1.38
1.33
1.33
1.31
1.31
1.30
1.26

3.14
3.11
1.39
1,40
1.31
1.30
1.27

1.41
1.32
1.32
1.26

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclusief dit vetdep&t. Als helftgewicht
geldt verder steeds het karkasgewicht exclusief niervet. Vol/Ie • bevl. * helftgewicht/karkaslengte. De
ze parameter geldt als maat voor het relatieve volume (oppVinh.-verhouding). Feminh m maat voor de
inhoud van het os femoris (bovenbeen), berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminhs feminh/helftgewicht.
Sgbot s gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk 9-wicht van het botweefsel).
SubcVint.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermuscular vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 6a. De relatie tussen enkele karkaskenmerken en het aandeel
spierweefsel in het karkas bij FH en MRY vleesstieren.
Inclusief vetverdeling en botkenmerken (n * 179).

H Spierweefsel

Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R'(%) RSD(%)R2(%) RSD(tt)

Inclusief relatief batvolume
Rfeminh
Rfeminh + helftgewicht
Rfeminh + bevl.
Rfeminh + vetb.
Rfeminh + bevl. + helftgewicht
Rfeminh + vetb. + helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht • niervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet + vetb. * subcyint.vet
Inclusief soortelijk gewicht bot
Sgbot
Sgbot + helftgewicht
Sgbot + bevl.
Sgbot + bevl. + helftgewicht
Sgbot + vetb.
Sgbot + vetb. + helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subcTint.vet

72
72
72
85
72
85
86
86

1.75
1.75
1.74
1.29
1.75
1.28
1.25
1.25

12
12
20
80
19
81
82
82

3,10
3.11
2,97
1,48
2,98
1.46
1.41
1,40

86

1.22

85

1.29

86

1.22

85

1.29

87

1.19

86

1.25

72
72
72
72
84
84
85
85

1.75
1.75
1.74
1.75
1.32
1.31
1.28
1.27

4
5
18
19
80
81
81
82

3.25
3,22
2,99
2,98
1.47
1.45
1,43
1.41

86

1.25

84

1.31

86

1.25

84

1.31

86

1.22

85

1.27

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepôt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Feminh
= Maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminh = feminh/helftgewicht.
Sgbot
= gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk gewicht).
SubcTint.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 6b. De relatie tussen enkele karkaskenmerken en het aandeel
spierweefsel in het karkas bij FH en MRY vleesstieren.
Inclusief vetverdeling en botkenmerken (n « 179).

% Spierweefsel
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R2(%) RSD(%)R'(H) RSD(%)

Sgbot + rfeminh
Sgbot -I- rfeminh + helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl.
Sgbot + rfeminh + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh 4- bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetb-/niervet
Sgbot •»- rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetb./niervet
+ vetb. * subc/int.vet

72
72
72
86

1.75
1.75
1.75
1.24

12
11
20
83

3.11
3.11
2,96
1.38

87
86

1.22
1.22

83
83

1.36
1.36

87

1.19

86

1.24

87

1.18

86

1.23

88

1.15

87

1.19

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepót. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Feminh
• Maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminh = feminh/helftgewicht.
Sgbot
= gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk gewicht).
SubcTint.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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2.3.4 Het relatief belang van vet en been voor de schatting van het aandeel spier
weefsel

2.3.4.1 Het effect van ras, voerniveau en eindaewicht
De tabellen 7 t/m 9 geven een beeld van het relatieve belang van vet en been voor
de voorspelling van het aandeel spierweefsel in het karkas, rekening houdend met
ras, voerniveau en eindgewicht. Zoals verwacht was in de overall situatie het per
centage afsnijdbaar vet van doorslaggevend belang voor de voorspelling van het
aandeel spierweefsel in het karkas (tabel 7). Dit is niet verwonderlijk, omdat het ,
experiment was opgezet om verschillen in vetheid te induceren. De verstorende
invloed van ras en voerniveau op de voorspelling van het percentage spierweefsel
door het afsnijdbaar vetpercentage bedroeg ongeveer 3 %, die voor ras, voerni
veau én eindgewicht 7 %. De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet en het
percentage spierweefsel in het karkas bleek niet beïnvloed door het voerniveau.
Gecorrigeerd voor een combinatie van proeffactoren met daarin minimaal het ras
of het voerniveau bleek zowel het aandeel been in het karkas als de spier/been
verhouding een sterkere relatie te vertonen met het aandeel spierweefsel in het
karkas dan in de overall situatie. Correctie voor eindgewicht had individueel geen
enkel effect. Wanneer de (correctie)factor eindgewicht werd toegevoegd aan ras
en voerniveau, bleek voor het percentage been géén en voor de spier/been-verhou
ding (binnen de 18 proefgroepen) slechts een weinig sterkere relatie te bestaan
met het percentage spierweefsel. Correctie voor niveauverschillen tussen MRY en
FH (ras; tabel 8) leverde slechts een weinig nauwkeuriger relatie op tussen het aan
deel been of de spier/been-verhouding en het percentage spierweefsel. Niveauver
schillen in spier/been-verhouding tussen FH en MRY bleken bijgevolg slechts in be
perkte mate verantwoordelijk te zijn geweest voor de variatie in spierpercentage
(zie ook tabel 1). Dit ondanks een zeer significant raseffect. Ook dit is een bewijs
voor het feit dat kennelijk de variaties in afsnijdbaar vet percentage sterker bepa
lend zijn geweest voor de variatie in spierpercentage, dan de variatie in beenper
centage of spier/been-verhouding. Dit met de toevoeging dat deze conclusie zelfs
als regel binnen de individuele proefgroepen bleek te gelden.
Uit de vergelijking van de tabellen 7 t/m 9 kan geconcludeerd worden dat het
voerniveau niet van invloed is geweest op de nauwkeurigheid van de relatie tussen
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het afsnijdbaar vet- en het spierpercentage (helling: zie tabel 10). Ook voor de
invloed van ras werd nauwelijks effect aangetoond. Omtrent de invloed van erfelij
ke aanleg kunnen hier echter geen harde conclusies worden getrokken. In het on
derzoek waren slechts 2 rassen betrokken. Verder kan over de invloed van erfelijke
aanleg, die ook binnen rassen aanwezig is geen uitspraak worden gedaan, door
het ontbreken van informatie omtrent familierelaties. Naast een effect van ras
werd een zeer significant effect aangetoond van het voerniveau op het beenper
centage als wel de spier/been-verhouding.
De meerwaarde van het aandeel botweefsel (of de spier/been-verhouding) voor de
voorspelling van het percentage spierweefsel in het karkas blijkt overduidelijk uit
de tabellen 7 t/m 9. De combinatie van afsnijdbaar vet (RSD: 0,90 %) en de
spier/been-verhouding (RSD: 3,18 %) of het percentage been kan leiden tot een
optimaal zuivere schatting van de karkassamenstelling (RSD: 0 %). Het effect van
voerniveau maakte dat de schattingsfout op de spier/been-verhouding in relatie tot
het aandeel spierweefsel ten opzichte van de overall situatie bijna werd verdub
beld (RSD: 1,77 -> 3,18 %; tabel 7 en 8). De mate waarin genetische danwel milieu
factoren verantwoordelijk zijn voor variaties in karkassamenstelling kan onderwerp
zijn van verder onderzoek. Hiervoor dient informatie beschikbaar te zijn over fami
lierelaties (MEYER, 1991).
Wetmatigheden in de groei
Tabel 10 geeft een overzicht van de regressiecoëfficiënten behorende bij de relaties
tussen het percentage vet, been en de spier/been-verhouding (% been/spier) met
het aandeel spierweefsel in het karkas gecorrigeerd voor niveau-verschillen tussen
ras, voerniveau en eindgewicht.
Aan tabel 10 vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats lijken regressie-coêffienten voor het aandeel afsnijdbaar vet in relatie tot het aandeel spierweefsel in
het karkas nauwelijks beïnvloed door ras, voerniveau en/of eindgewicht (rc = 0,8).
Bijgevolg lijken variaties in erfelijke aanleg, voerniveau en/of eindgewicht het ver
band, of liever de wetmatigheid in de relatie tussen de veranderingen in het af
snijdbaar vetaandeel en het aandeel spierweefsel niet in het geringst te verstoren.
Een regressiecoëfficiënt van 0,8 voor afsnijdbaar vet betekent in dit verband dat
iedere procent verandering in het aandeel spierweefsel gepaard gaat met een ver
andering van 0,8 % in afsnijdbaar vetweefsel ongeacht ras, eindgewicht of voerni
veau.
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Ook de relatie tussen het percentage been in het karkas en het aandeel spierweef
sel is in de overall situatie zeer vergelijkbaar met die in de situaties dat gecorri
geerd werd voor ofwel ras of eindgewicht (tabel 10). Iedere % verandering in het
aandeel spierweefsel gaat gepaard met een verandering van 1,2 -1,3 % botweefsel. Het voerniveau daarentegen bleek het verband tussen het (gewichts) aandeel
been in het karkas en het aandeel spierweefsel volledig te verstoren. Uit deze tabel
blijkt dit uit de zeer geringe regressiecoëfficiënten voor het aandeel been als voor
speller van het aandeel spierweefsel.
Hiermee is aangetoond dat de wetmatigheden van de groei op het niveau van
spieraanzet binnen zeer nauwe grenzen zijn gereguleerd en van wederzijdse be
ïnvloeding van de erfelijke aanleg en voerniveau op de totaal in volwassen stadium
te bereiken spiermassa nauwelijks sprake kan zijn. Dit is in overeenkomst met de
conclusie van eerder onderzoek van BERGSTRÔM & DIJKSTRA (1987). In de verande
ringen van het percentage vet-, bot- of spierweefsel, alsmede de spier/been-verhou
ding is daarentegen van een belangrijke genotype-milieu-interactie sprake. Met
andere woorden, het patroon in de veranderingen in de gewichtsverhoudingen
tussen de 3 weefsels is constant maar niet gerekend in gewichtspercentage van de
individuele weefsels in het lichaam/karkas.
Tabel 10 geeft aan dat voor iedere procent verandering in het aandeel spierweefsel
("spiergroei") de spier/been-verhouding (gewichts % been/spier) met ruim een half
procent meeverandert (rc: -0,53). Deze wetmatigheid bleek te gelden ongeacht het
ras, voerniveau of eindgewicht.
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TABEL 7. Het relatief belang van het percentage afsnijdbaar vet en
het percentage been in het karkas als voorspellers voor het
percentage spierweefsel bij FH en MRY vleesstieren.
Correctie voor ras en voerniveau vs overall (n = 179).

% Spierweefsel

•

% Afsnijdbaar vet
% Been
% Been/spier
% Afsnijdbaar vet + % been

Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R2(%) RSD(%) R'(%) RSD(tt)

93
72
77
100

0,87
1,75
1.58
0,00

93
18
8
100

0,90
3,00
3.18
0,00

TABEL 8. Het relatief belang van het percentage afsnijdbaar vet en
het percentage been in het karkas als voorspellers voor het
percentage spierweefsel bij FH en MRY vleesstieren.
Correctie voor ras vs voerniveau (n = 179).

% Spierweefsel
Gecorrigeerd
voor ras en
voerniveau
R2(%) RSD(%)R2(%) RSD(%)

% Afsnijdbaar vet
% Been
% Been/spier
% Afsnijdbaar vet + % been

93
28
14
100

0,87
2,81
3,07
0,00

93
63
71
100

0,90
2,03
1.77
0,00

TABEL 9. Het effect van eindgewicht op het relatief belang van het
percentage vet, been en been/spier als voorspellers van het
percentage spierweefsel bij vleesstieren (n = 179).

% Spierweefsel
Gecorrigeerd voor
ras +
eindgewicht
voerniveau +
eindgewicht
R*(%) RSD(%) R'(%) RSD(S)

% Afsnijdbaar vet
% Been
% Been/spier
% Afsnijdbaar vet + % been

94
72
78
100

0,84
1.75
1.56
0,00
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93
18
8
100

0,87
3,00
3,18
0,00

TABEL 10. Veranderingen in het aandeel spierweefsel in het karkas in relatie
tot afsnijdbaar vet, been en spier/been-verhouding (S beenspier),
berekend binnen combinaties van ras (FH en MRY), voerniveau
(ad lib., 80 en 60 % van ad. lib) en eindgewicht (380,440 en
500 kg; n K 179).

Het aandeel spierweefsel
in relatie tot

Berekend binnen
de proeffactor(en)

Ras
Eindgewicht
Voerniveau
Ras + voerniveau
Eindgewicht
+ voerniveau
Ras + voerniveau
+ eindgewicht
Overall

(afsnijdbaar)
Vet

Vet + Beenspier

(%)

(%)

Been

Beenspier

-0,79
-0,81
-0,82
-0,77
-0,84

1,22
1.27
-0,09
-0,05
-0,12

-0,44
-0,62
-0,59
•0,46
•0,64

-0,80
-0,80
-0,80
•0,80
•0,80

-0,53'
-0.53
•0.53
-0,53
-0,53

-0,79

-0,07

-0,51

-0,80

-0,53

-0,80

1.19

-0,57

-0,80

-0,53

(*)

(*)

(%)

weergegeven waarden zijn regressiecoëfficiënten

2.3.4.2 Het percentage been
Hoewel het percentage been is te berekenen aan de hand van het geschatte aan
deel afsnijdbaar vet en de spier/been-verhouding, is informatief over de nauwkeu
righeid van het geschatte beenpercentage een belangrijk gegeven in de discussie
over de mogelijkheden tot aanvulling van de classificatie richting schatting van het
spierpercentage. Immers, wanneer aan de relatief onnauwkeurige vetheidsbeoorde
ling tot in zekere mate is tegemoetgekomen (RSDw<fmrn < RSDXb-n) heeft het van
uit het oogpunt van de schatting van het aandeel spierweefsel pas echt zin om aan
aanvullende botkenmerken te werken (zie ook 2.3.3).
Tabel 11, 12a en b vermelden nauwkeurigheden van de gelegde relaties tussen en
kele karkaskenmerken en het percentage been in het karkas. Tabel 11 gaat niet
verder dan de in het huidig systeem beschikbare kenmerken aangevuld met nier
vet vetverdeling, karkaslengte en -volume. Tabel 12a en b daarentegen betrekken
tevens het (relatief) botvolume en het soortelijk botgewicht in de voorspelling.
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Uit tabel 11 blijkt dat een indeling naar het percentage been in het karkas niet of
nauwelijks nauwkeuriger kan gebeuren als, buiten kenmerken als EUROP-bevleesdheid, -vetheid en helftgewicht gecorrigeerd wordt voor het formaat (lengte, ge
wicht), oppervlakte/inhoud-verhouding en de vetverdeling. Het opnemen van het
percentage niervet leverde sfechts zeer geringe meerwaarde op. De winst in nauw
keurigheid, inclusief het l.olftgewicht en de interactie tussen de vetbedekking en
het niervet bedroeg ten opzichte van de huidige situatie (bevl. + vetb.) ca. 8 % en
ten opzichte van de optimale mogelijkheden van het huidige systeem (bevl. + vetb.
+ helftgewicht) slechts 3 %. De vetverdeling tussen het subcutane en intermuscu
laire depót kon hieraan niets toevoegen.
Wanneer gekozen zou worden voor het optimaliseren van de vetheidsbeoordeling
door middel van een extra weging of de weging van verwijderde inwendige vetdepôts, ten bate van een nauwkeuriger schatting van het aandeel been, is echter
van een meerinspanning geen sprake. Immers, de meerwaarde van het opnemen
van het percentage inwendig vet voor de schatting van het aandeel afsnijdbaar vet
is reeds overduidelijk aangetoond.
Hoewel het produkt van EUROP-bevleesdheid en helftgewicht al (vol/le) dan niet
(bevlgew) gecorrigeerd voor karkaslengte, ieder voor zich nauwkeuriger voorspel
lers van het aandeel been in het karkas bleken dan de EUROP-bevleesdheid alleen,
leverden deze parameters geen tot nauwelijks meerwaarde op boven de ongecor
rigeerde EUROP-bevleesdheid met het helftgewicht additief in het model. Dit is,
analoog aan hetgeen bij de vetheidsbeoordeling werd vermeld, een bewijs voor
het ontbreken van 2-weg-interacties tussen het karkasformaat (lengte, oppervlak
te/inhoud-verhouding, gewicht) en de beoordeling van de EUROP-bevleesdheid in
relatie tot het aandeel been of spier/been-verhouding (2.3.2.).
De EUROP-vetheid leverde een belangrijker bijdrage aan de voorspelling van het
aandeel been dan de EUROP-bevleesdheid. Het verschil in nauwkeurigheid was ech
ter gering (RSD^: 0,92 vs RSD^ : 0,96 %). Het hoge relatieve belang van de EU
ROP-vetheid is zeer waarschijnlijk het gevolg geweest van de relatief grote variatie
in vetheid. Daarentegen is de reproduceerbaarheid van de bevleesdheidsbeoordeling beter. SCHNEIJDENBERG & MERKUS (1993) kwamen in sommige gevallen tot
een hoger relatief belang van de EUROP-bevleesdheid voor de voorspelling van het
percentage verkoopbaar vlees dan van de EUROP-vetheid. Het afsnijdbaar vet bleek
echter ook in de studie van SCHNEIJDENBERG & MERKUS (1993) doorgaans een re
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latief dwingende invloed te hebben uitgeoefend op het aandeel been en spier
weefsel in het karkas. Dit resultaat is in overeenkomst met het resultaat van eerder
onderzoek (BERGSTRÖM & DIJKSTRA, 1987; SACK & SCHOLZ, 1987).
Botkenmerken
Uit tabel 12a en b blijkt dat informatie omtrent het (relatief) botvolume (rfeminh)
en het soortelijk gewicht (sgbot) zeer aanvullend kan werken voor de schatting van
het aandeel been in het karkas. Rfeminh bleek een betere voorspeller dan sgbot
(zie ook 2.3.2.). Dat botkenmerken een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan
een nauwkeuriger schatting van het percentage been in het karkas lijkt in tegen
spraak met hetgeen bij het percentage vet- en spierweefsel werd vermeld. De ver
klaring hiervoor is wederom de relatief grote variatie in vetpercentage ten opzich
te van been. Een toename in nauwkeurigheid van + 0,10 % is bij een totale sprei
ding van ca. 5 % (SD%bMn: 1,2 %,SD%tho vw: 4,0 %; tabel 1) hierdoor een relatief gro
tere winst dan bij een spreiding van 15 %.
Ten opzichte van de situatie waarbij optimaal van gegevens wordt uitgegaan die in
het huidige systeem beschikbaar zijn (EUROP-vetheid, -bevleesdheid én karkasge
wicht RSD: 0,80 %) levert het opnemen van de aanvullende parameters niervet,
rfeminh en sgbot (RSD: 0,52 %) een winst in nauwkeurigheid van 35 % voor de
schatting van het aandeel been in het karkas. Wanneer het soortelijk gewicht van
het bot achterwege wordt gelaten (RSD: 0,68 %) levert het opnemen van rfeminh
een winst van ca. 15 % (rfeminh + bevl. + vetb. + helftgewicht + niervet + interac
tie vetbedekking en niervet). Zonder informatie omtrent relatief volume vertoonde
sgbot geen aanvulling op het huidige systeem inclusief niervet (RSD: 0,78 %).
Geconcludeerd kan worden dat de meerwaarde van aanvullende botkenmerken
vooral zit in de combinatie van het relatieve volume en het soortelijk gewicht
(tabel 12 b), waarbij rfeminh een informatiever gegeven bleek dan sgbot.
Bij een RSD van 0,52 % (tabel 12) is bij een totale spreiding van 1,2 % (tabel 1) in
aandeel been, de verhouding onverklaarde en totale spreiding 2,3. Ondanks deze
relatief grote onnauwkeurigheid is kennende de (relatieve) inhoud van het botweefsel en het soortelijk gewicht de fractie been in het individuele dier tot op 1 %
nauwkeurig te schatten.

56

Opvallend was het feit dat het model met daarin de EUROP-bevleesdheid, de EUROP-vetheid en het helftgewicht reeds onafhankelijk bleek van ras en voerniveau
(zie ook 2.3.2.). Dit betekent dat de schatting van het aandeel been in het karkas
met behulp van dit relatief eenvoudige model reeds zonder systematische fouten als gevolg van ras en voerniveau - kan worden bepaald. Dit resultaat is in overeen
komst met hetgeen voor de schatting van de spier/been-verhouding werd vermeld.
De relatieve inhoud van de botten, eventueel aangevuld met het soortelijk gewicht
van het bot kunnen hier bovenop nog een aanvullende reductie van de totale fout
bewerkstelligen.
Het synergistische effect van het relatief botvolume en het soortelijk gewicht gold
zowel voor de overall situatie (zonder informatie omtrent erfelijke aanleg en voer
niveau) als gecorrigeerd voor ras en voerniveau (tabel 12b). Dit is belangrijk in ver
band met het feit dat karkaskenmerken in relatie tot de karkassamenstelling vooral
dan interessant zijn voor classificatiedoeleinden als deze vrijwel onafhankelijk blij
ken van erfelijke aanleg en milieuomstandigheden tijdens de mestperiode. Dit om
dat op het moment van classificatie in de slachtlijn geen gegevens over erfelijke
verschillen tussen dieren (fokwaarde) of voedingsgeschiedenis aanwezig zijn.
Voor wat betreft de schatting van het aandeel been zijn de beperkingen, naast de
reproduceerbaarheid van de visuele vetheids- en bevleesdheidsbeoordeling, de ge
hanteerde methoden voor botvolumeschatting en soortelijk gewicht. Deze metho
den waren slechts gebaseerd op de schatting van het volume van één bot het os
femoris (bovenbeen), dat bovendien door de bewerking van slechts gegevens om
trent lengte- en dikte van het bot niet 100 % zuiver is geweest (cilinder-benade
ring). Het relatief botvolume werd bepaald als het verhoudingsgetal tussen het ge
schatte botvolume en het karkasgewicht en niet als volume-verhouding. Dezelfde
beperkingen gelden vanzelfsprekend voor de bepaling van het soortelijk gewicht
van het bot (gewicht per volume-eenheid). Pijpbeenderen zijn vermoedelijk beter
door een cilinder te benaderen dan karkassen. Deze laatste zijn immers onderhevig
aan variatie in vorm, gedeeltelijk onafhankelijk van het formaat van het skelet.
BERGSTRÖM & DIJKSTRA (1987) toonden aan dat bij de 40 % in kwantiteit beperk
te voergroep met name de botgroei van de ribben achterbleef. Het gaat hierbij
overigens wel om een voor de praktijk uitzonderlijke situatie (voerniveau 60 % van
ad lib; weinig pensvulling). Bij veel voer met lage voedingswaarde zal vermoedelijk
het omgekeerde gelden.
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Pogingen tot correctie van de vetheidsbeoordeling voor onvolledige lineariteit (niet
in tabel), alsmede interacties met het karkasformaat (lengte en gewicht) hadden
geen effect.

TABEL 11. De relatie tjssen enkele karkaseigenschappen en het aan
deel been in het karkas bij FH en MRY vleesstieren.
Inclusief vetverdeling en karkasdimensies (n * 179).

% Been
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R'(K) RSD(K) R2(%) RSD(K)

Huidige situatie
Helftgewicht
EUROP-bevleesdheid (bevl.)
EUROP-vetbedekking (vetb.)
Bevl. + helftgewicht
Vetb. + helftgewicht
Bevl. + vetb.
Bevl. + vetb. + helftgewicht
Inclusief inwendig vet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet + vetbJniervet
Bevl. + vetb. + helftgewicht
+ niervet + vetb7niervet
+ vetb. * subc/int.vet
Inclusief karicaslengte en -volume
Bevl. * helftgewicht (bevlgew)
Bevl. * vetb. * helftgewicht
Bevl. * helftgewicht/karkaslengte
(vol/Ie)
Vol/Ie + vetb.
Vol/Ie + vetb. + helftgewicht

41
41
42
49
48
48
54

0,91
0,91
0,90
0,85
0,86
0,85
0,80

13
34
40
42
46
49
55

1,10
0,96
0,92
0,90
0,87
0,85
0,80

56

0,79

56

0,79

57

0,78

57

0,78

57

0,77

57

0,78

49

0,84

43

0,90

50

0,84

44

0,88

55
55

0,80
0,80

55
55

0,80
0,79

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepdt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Vol/Ie
«= bevl.* helftgewicht/karkaslengte. Deze parameter geldt
als maat voor het relatieve volume (opp/inh.-verhouding).
SubcJint.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 12a. De relatie tussen karkaseigenschappen en het aandeel
been in het karkas bij FH en MRY vleesstieren. Inclusief
vetverdeling en botkenmerken (n * 179).

S Been
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
R'(tt) RSD(H) R'(Vi) RStXH)

Inclusief relatief botvolume
Rfeminh
Rfeminh + helftgewicht
Rfeminh + vetb.
Rfeminh + bevl.
Rfeminh + bevl. + vetb.
Rfeminh + bevl. + helftgewicht
Rfeminh + vetb. + helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subc/int.vet
Inclusief soortelijk gewicht bot
Sgbot
Sgbot + helftgewicht
Sgbot + bevl.
Sgbot + vetb.
Sgbot + bevl. + vetb.
Sgbot + bevl. + helftgewicht
Sgbot + vetb. + helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
Sgbot + bevl. + vetb.
+ helftgewicht + niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subc/int.vet

53
57
59
59
64
63
62
66

0,81
0,77
0,76
0,76
0,72
0,72
0,73
0,69

38
43
53
59
62
63
57
66

0,93
0,89
0,81
0,76
0.73
0,72
0,78
0,69

67

0,68

66

0,69

68

0,67

67

0,68

69

0,66

68

0,67

32
40
41
42
48
49
47
54

0,98
0,91
0,91
0,90
0,85
0,85
0,86
0,80

0
13
34
41
49
44
46
54

1.19
1.10
0,97
0,91
0,85
0,89
0,87
0,80

55

0,79

55

0,79

56

0,78

56

0,78

57

0,77

57

0,78

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepöt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Feminh
= maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminh = helftgewichVfeminh.
Sgbot
= feminh/gewicht femur (maat voor soortelijk gewicht).
SubcVint vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermuscu
lar vet (uitsnijgegevens).
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TABEL 12b. De relatie tussen karkaseigenschappen en het aandeel
been in het karkas bij FH en MRY vleesstieren. Inclusief
enkele botkenmerken (n>179).

% Been
Gecorrigeerd
Overall
voor ras en
voerniveau
RJ(%) RSD(S) R'(tt) RSD(tt)

Sgbot + rfeminh
Sgbot + rfeminh + helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl.
Sgbot + rfeminh + vetb.
Sgbot -f rfeminh * bevl.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
Sgbot -f rfeminh • bevl. + vetb.
+ helftgewicht
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht -f niervet
Sgbot + rfeminh -f bevl. + vetb.
+ helftgewicht • niervet
+ vetb7niervet
Sgbot + rfeminh + bevl. + vetb.
+ helftgewicht • niervet
+ vetbyniervet
+ vetb. * subcTint'vet

76
77
79
78
79

0,58
0,57
0,55
0,55
0,54

71
72
77
78
78

0,63
0,62
0,57
0,55
0,56

81
81

0,52
0,52

81
81

0,52
0,52

80

0,52

80

0,52

81

0,51

81

0,52

81

0,51

81

0,52

Het niervet werd berekend als percentage van het helftgewicht inclu
sief dit vetdepdt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkasge
wicht exclusief niervet.
Vol/Ie
» bevl. * helftgewicht/karkaslengte. Deze parameter geldt
als maat voor het relatieve volume (oppyinh.-verhouding).
Feminh
* maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Rfeminh * helftgewichtAfeminh.
Sgbot
= feminh/gewicht femur (maat voor soortelijk gewicht).
Subc/int.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermusculair vet (uitsnijgegevens).
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2.3.4.3 De relatieve meerwaarde van aanvullende botkenmerken
De berekende geringe meerwaarde van botkenmerken voor de voorspelling van
het percentage afsnijdbaar vet en het percentage spierweefsel in het karkas bleek
aan de hand van de analyses van de schatting van het aandeel been of spier/been
verhouding meer een doe- proefomstandigheden bepaalde, dan een systematische
oorzaak te kennen. Verwacht mag worden dat de meerwaarde van aanvullende
botkenmerken in een andere (deel)populatie zal variëren met 1) een afwijkende
variatie in algehele vetheid (lees: afsnijdbaar vet %) of 2) de betrouwbaarheid van
de vaststelling van de gegevens verzameld in relatie tot de vetheid. Door 1) en 2)
wordt vanzelfsprekend niet de wetmatige relatie tussen de veranderingen in het
afsnijdbaar vetpercentage en het spierpercentage of percentage been/spier beïn
vloed. Dit heeft echter wel gevolgen voor de schatting van de samenstelling van
het karkas naar gewichtspercentages van de afzonderlijke weefsels. In het alge
meen worden variaties in spier/been-verhouding overvleugeld door variaties in het
afsnijdbaar vetaandeel. Vandaar dat in die situatie de aandacht voor de schatting
van het percentage spierweefsel voornamelijk op het verbeteren van de vetheids
schatting dient te liggen.
Gegeven de beperkingen van de in dit onderzoek gebruikte methoden voor schat
ting van het vetaandeel, lijkt de mogelijkheid voor een relatief zuivere schatting
van het percentage spierweefsel door middel van aanvulling met botkenmerken als
rfeminh en sgbot gering. De winst in nauwkeurigheid bedroeg op RSD-niveau
slechts ca. 6 % (tabel 6; 2.3.3.). De vraag kan gesteld worden in hoeverre dit per
centage zal stijgen als een nauwkeuriger schatting van het aandeel afsnijdbaar vet
kan worden bereikt. Verwacht mag worden dat door een verbeterde vetheidsschat
ting de meerwaarde van kenmerken gerelateerd aan het relatief botvolume
(rfeminh) en soortelijk botgewicht (sgbot) voor de schatting van het spierpercenta
ge zal toenemen aangezien het vet- en botpercentage complementair zijn voor de
schatting van percentage spierweefsel (zie ook 2.2.).
De in dit rapport beschreven analyse is uitgevoerd met diermateriaal waarbij in een
aantal gevallen van een beduidend overgewicht kan worden gesproken. Dit bete
kent dat genoemde effecten op het soortelijk botgewicht in representatiever dier
materiaal vermoedelijk in mindere mate aanwezig zullen zijn hoewel de mechanis
men zeer waarschijnlijk gelijk zijn.
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Stel dat we een zeer zuivere schatter van het percentage vet in het karkas hebben,
bijvoorbeeld de uitgesneden hoeveelheid vet als percentage van het karkasgewicht
(het % afsnijdbaar vet zelf). In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag: hoe
groot is dan de meerwaarde van karkaskenmerken ten aanzien van de schatting
van het aandeel spierweefsel door parameters te gebruiken die een (aanvullend)
beeld kunnen geven van de spier/been-verhouding ? Tabel 13 geeft een beeld van
de meerwaarde van de onderzochte kenmerken.
Uit deze tabel blijkt dat bij gebruik van het aandeel afsnijdbaar vet de RSD op het
aandeel spierweefsel 0,90 % bedraagt (0,84 % gecorrigeerd voor ras, voerniveau
en eindgewicht; zie 2.3.4.1.). Dit betekent dat op een totale spreiding van ruim 13
% in spierpercentage (SD: 3,3 %; tabel 1) het aandeel onverklaarde variatie op de
totale variatie in spierpercentage 27 % bedraagt Op grond hiervan zijn formeel 34 klassen te vormen (P < 0,05). Gebruikmakend van de in dit onderzoek toegepaste
methoden voor de bepaling van de botkenmerken rfeminh (relatieve inhoud van
het os femoris) en sgbot (het soortelijk gewicht daarvan) bleek dat de maximale
nauwkeurigheid ± 1,0 % spierweefsel is (= 2 x 0,5 % (RSD; tabel 13)). Bij een tota
le spreiding van 3,3 % (tabel 1) zijn aldus 0,5/3,3 s ca. 7 klassen te vormen (P <
0,05). Zonder gebruik te maken van karkaslengte of botkenmerken is maximaal ca.
14 % winst te boeken in vergelijking met de zuivere schatter voor afsnijdbaar vet
(16 % inclusief karkaslengte). Door daarentegen wel gebruik te maken van de bot
kenmerken rfeminh, sgbot én karkaslengte is 44,4 % winst in nauwkeurigheid te
boeken.
Uitgaande van een RSD (overall) van 0,9 % spierweefsel bij gebruik van een 100 %
zuivere schatter voor het aandeel afsnijdbaar vet is ten opzichte van de met niervet
aangevulde huidige situatie (RSD: 1,30 %; tabel 5) aldus nog 31 % winst te boeken.
Aangezien de schatting van het aandeel been in het karkas in theorie met een
nauwkeurigheid van ± 1 % kan geschieden (tabel 12b) en dit voor het afsnijdbaar
vet ± 2,44 % is (tabel 2; huidig systeem inclusief niervet), kan worden geconclu
deerd dat de bottleneck voor verbetering van de schatting van het percentage
spierweefsel vooralsnog bij de vetheidschatting ligt.
Door aanvulling van de ideale schatter voor het afsnijdbaar vetpercentage met
EUROP-bevleesdheid en helftgewicht wordt een RSD bereikt van 0,77 % (tabel 13).
Dit maakt formeel de vorming van 4-5 klassen in spierpercentage mogelijk (P <
0,05). Het gebruikmaken van alleen de relatieve inhoud van het bot als aanvulling
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op afsnijdbaar vet leverde een winst van ca. 26 % (RSD: 0,67 %; 5 klassen). De aan
vulling door de relatieve botinhoud aangevuld met het soortelijk botgewicht (en
karkaslengte) leidde tot slot tot een RSD van 0,5 % (7 klassen).

TABEL 13. De relatieve meerwaarde van op het percentage afsnijd
baar vet aanvullende karkas- en botkenmerken voor de
voorspelling van het aandeel spierweefsel in het karkas bij
vleesstieren (ongecorrigeerd voor ras en voemiveau).

% Spierweefsel
Winst in
nauwkeurigheid
R'
RSD
(%)

K Afsnijdbaar vet (vet)

93

0,90

0.0

Huidige situatie
Vet + EUROP-bevleesdheid (bevl.)
Vet + bevl. + helftgewicht

94
95

0,82
0,77

8,9
14,4

Inclusief karkaslengte
Vet + vol/Ie

95

0,76

15.6

Inclusief botkenmerken
Vet + sgbot
Vet + sgbot + helftgewicht
Vet + sgbot + bevl.
Vet + sgbot 4- bevl. 4- helftgewicht
Vet + sgbot + vol/Ie
Vet + sgbot + vol/Ie + helftgewicht

93
94
94
95
95
95

0,88
0,84
0,82
0,77
0.77
0,76

2,2
6.7
8,9
14,4
14,4
15,6

Vet + rfeminh
Vet + rfeminh + helftgewicht
Vet + rfeminh + bevl.
Vet + rfeminh + bevl. + helftgewicht
Vet + rfeminh + vol/Ie

94
95
95
96
96

0,80
0,76
0,71
0,67
0,67

11.1
15,6
21,1
25,6
25,6

Vet +
Vet +
Vet +
Vet +
Vet +
Vet +

97
97
98
98
98
98

0,54
0,53
0,51
0,51
0,52
0,50

40,0
41.1
43,3
43,3
42,2
44,4

rfeminh +
rfeminh +
rfeminh +
rfeminh +
rfeminh +
rfeminh +

sgbot
sgbot + helftgewicht
sgbot + bevl.
sgbot + bevl. + helftgewicht
sgbot + vol/Ie
sgbot + vol/Ie + helftgewicht

Vol/Ie
Feminh

= (EUROP-bevleesdheid * helftgewichtVkarkaslengte.
= maat voor de inhoud van het os femoris (bovenbeen),
berekend aan de hand van de lengte en dikte.
Sgbot
= gewicht femur/feminh (maat voor soortelijk gewicht bot),
met Rfeminh = feminh/helftgewicht.
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3. Slotbeschouwing

Het verband tussen inzicht in groeiritmen en de inrichting van classificatiesystemen
Het inzicht in factoren van invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve veranderin
gen in slachtdieren tijdens de groei (spier-, vet-, botgewichtsverdeling, percentage
spier-, vet- en botweefsel, spier/been-verhouding) vormt de basis voor de inrichting
van classificatiesystemen in het kader van de schatting van de karkassamenstelling.
De zoektocht naar relevante karkaskenmerken in relatie tot de karkassamenstelling
dient dan ook deze weg te volgen. De naar aanleiding van de analyse van groeirit
medata ontwikkelde schatters en rekenmodellen dienen daarbij te worden gevali
deerd onder representatieve en praktisch uitvoerbare omstandigheden. Met name
is het hierbij van belang over informatie omtrent de spreiding in vetpercentage ten
opzichte van die in spier/been-verhouding te beschikken.
Biologische variatie en fysiologische adaptatie
Het mechanisme waarlangs variatie in groeisnelheid en -samenstelling leidt tot
variatie in karkassamenstelling werd deels blootgelegd. Oorzaken van dergelijke
verbanden zijn zonder inzicht in de onderliggende fysiologische processen niet
exact te duiden. Oorzaken zijn enerzijds gelegen in het feit dat door factoren van
invloed op het "normale" gewichtsverloop tijdens de groei gevolgen kunnen wor
den verwacht voor het niveau van relatief botvolume en het soortelijk botgewicht
Anderzijds kan als gevolg van variatie in groeisamenstelling variatie worden ver
wacht in het soortelijk gewicht van het bot- en vetweefsel, alsmede de vetverdeling.
Ideaal systeem bestaat niet
Dit rapport vormt een theoretische onderbouwing van het feit dat het huidige clas
sificatiesysteem beperkingen kent in relatie tot de karkassamenstelling. Het huidige
systeem beschrijft immers slechts hoe het karkas eruit ziet. Het zou ideaal zijn als
de voor de classificatie beoordeelde karkaskenmerken ("kwaliteiten") zowel in
transacties met afnemers als in uitbetalingssystemen naar de boer optimaal ge
bruikt zouden kunnen worden. Het is echter de vraag of een 100 % zuivere schat
ting van de karkassamenstelling, aangevuld met die factoren die additioneel van
belang zijn voor het uitsnijrendement (SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993; DE
BOER & MERKS, 1983) wel praktisch (financieel, arbeidstechnisch) haalbaar is. Bo
vendien is door het voortdurende spanningsveld tussen vraag en aanbod, de ver64

taaislag naar (markt)prijzen misschien wel een relatief belangrijker aandachtspunt
voor de continuïteit in de handelsrelaties. Dit is bijgevolg deels een zaak tussen de
betreffende handelspartners, waarvoor zij zonodig hun afspraken zullen moeten
actualiseren.
Het huidige systeem draait goed. Dit laten de bevindingen van de Commissie Kwa
liteitsbewaking Classificatie (CKQ zien (NIJEBOER, 1993). Het huidige systeem ver
dient echter mogelijk wel aanvulling, leder systeem, gebaseerd op één of meerdere
objectief vast te stellen waardebepalende kenmerken is beter dan geen systeem en
is zelfs beter dan een in theorie (zuiver rationeel gezien) het ideaal benaderend
systeem. Dit echter wel onder de belangrijke voorwaarde dat de meest principiële
beperkingen ervan worden (h)erkend, daarmee wordt rekening gehouden en het
systeem open staat voor aanvullingen.
Keuzes vastgelegd in normafspraken
In de discussie rond de in de karkasbeoordeling te betrekken parameters is het van
belang weloverwogen keuzes te maken omtrent de in een beschrijvend dan wel
meer meetkundig systeem te betrekken parameters. De te maken keuzes worden
niet alleen bepaald door de mogelijkheden (dit rapport; FISHER, 1990, KEMPSTER,
1990; SCHNEIJDENBERG, 1993), maar vooral ook door de eisen en wensen die de
gebruikers eraan stellen. Hoe nauwkeurig moet het ? Wat is bepalender voor even
tuele praktische toepassing, de benodigde tijd (arbeid) of, in geval van een meer
geautomatiseerde vorm, de te plegen investeringen ? Deze genoemde vraagpunten
vertonen overigens een grote mate van samenhang.
Bij gebruik in classificatiesystemen zullen de doelen, uitgangspunten en normen
moeten worden afgesproken en in een praktisch uitvoerbaar systeem moeten wor
den vastgelegd binnen het kader van de eisen en wensen van de gebruikers.
Marktgerichte produktie
Het ontwikkelen van classificatiesystemen past binnen het streven naar een markt
gerichte produktie. Een veehouder wordt in de meest marktgerichte situatie be
loond voor dat produkt wat de markt (afnemer/consument) vraagt. Als het om kar
kassen gaat zijn dat Produkten met een voor het gewenste doel optimale samen
stelling (% afsnijdbaar vet, spier/been-verhouding), vorm, gewicht en vleeskwali
teit. Volgens de huidige situatie worden handelsprijzen gehanteerd die slechts ten
dele gebaseerd zijn op objectief vastgestelde verschillen in verwerkingswaarde
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(SCHNEIJDENBERG & MERKUS, 1993). Door het onderscheid tussen "classificatie" en
"waardebepaling" is dit niet per sé een zorgwekkende situatie. Wat daarbij opvalt
is het feit dat de prijsdifferentiatie met name gericht is op verschillen in bevleesdheid, terwijl het vet doorgaans het meest variabele karkasbestanddeel blijkt te zijn
en daardoor een relatief sterke relatie vertoont met de verwerkingswaarde. Het is
hierdoor waarschijnlijk dé mét het veranderen van de mogelijkheden voor het
objectief vaststellen van waardeverschillen de gehanteerde prijsverschillen zich
automatisch zullen aanpassen.
Classificatie als communicatiemiddel
De schatting van de samenstelling van slachtdieren, karkassen of deelstukken naar
vet been, spieren en spier/been-verhouding is van belang in transacties. Een classi
ficatiesysteem dient als communicatiemiddel ter beschrijving van de meest waardebepalende kenmerken. De verwachting is dat het belang van een zuivere schatting
van de samenstelling van slachtdieren, karkassen en deelstukken in de komende
jaren zal toenemen. Deze schatting dient gericht op de communicatie in transac
ties tussen bijvoorbeeld producenten (veehouders) en slachterijen of tussen slachte
rijen en afnemers, zo zuiver mogelijk te gebeuren. Een classificatiesysteem dat van
alle markten thuis is bezit in theorie de flexibiliteit om bij transacties via eenduidi
ge (meer of minder genuanceerde) kwaliteitseisen met het kwaliteitsbewustzijn
van iedere individuele leverancier of afnemer rekening te houden en aan gestelde
wensen/eisen te voldoen. Het vertrouwen in classificatiesystemen is zeer gebaat bij
een doorgaans juiste houding in woord (normering) en daad (technische
uitvoering). Deze uiten zich in een voortdurende aandacht voor een eenduidig
taalgebruik en in het consequent koppelen van toeslagen en kortingen voor meer,
respectievelijk minder gewenste produkteigenschappen. Verder dient de ontwikke
ling van classificatiesystemen het algemeen belang van Nederland, als voorloper in
een proces naar kwaliteitsverbetering op het gebied van de dierlijke produktie met
het oog op een efficiënte produktie, alsmede een eindprodukt dat de eindgebrui
ker vraagt.
Indexering gericht op kwantitatieve karlcaskenmerken
In het huidige systeem van classificeren van runderkarkassen wordt geen gebruik
gemaakt van indexen voor samenstelling. Hooguit wordt een tweedimensionale
indeling naar EUROP-bevleesdheid en -vetheid gemaakt en samen met andere ken
merken (gewicht sexe, leeftijd) de marktwaarde bepaald. Deze is zeker niet alleen
gericht op de karkassamenstelling, maar algemener op het "indelen in klassen".
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klassen waar eenieder zo zijn waarde aan kan koppelen (zie ook 1.3.). Het gewo
gen waarderen van kenmerken gericht op een zuiver kwantitatief kenmerk als kar
kassamenstelling houdt indexering in. Anders gezegd het kwantitatieve karakter
van de karkassamenstelling maakt uniforme indexering mogelijk.
Nauwkeurigheid (fouten) on precisie (onzuiverheden)
Oorzaken van onzuiverheden in de schatting van de karkassamenstelling (werkelij
ke waarde = geschatte waarde) aan de hand van karkaskenmerken bleken reeds
eerder complex. Deze worden bepaald door de beperkingen ten aanzien van de
huidige visuele beoordeling (relevantie en nauwkeurigheid van de bepaling). Het
zelfde geldt ten aanzien van aanvullende kenmerken gerelateerd aan de algehele
vetheid (vet %) en de spier/been-verhouding. De zuiverheid van de gelegde relaties
(regressievergelijkingen) is immers, voor het verkrijgen van informatie omtrent de
karkassamenstelling, ingegeven door de betrouwbaarheid van de verkregen gege
vens.
Het hier beschreven onderzoek en ander recent IVO-onderzoek (SCHNEIJDENBERG
& MERKUS, 1993), hebben aangetoond dat het verband tussen het huidige classifi
catiesysteem voor runderen en het uitsnijrendement (opbrengst/kg, percentage
verkoopbaar of duur vlees), als basis voor de schatting van de verwerkingswaarde
beperkingen kent. De bruikbaarheid van de klassenindeling naar EUROP-bevleesdheid en -vetheid als schatters voor de karkassamenstelling mag niet louter worden
beoordeeld aan de hand van de restvariantie (RSD), als maat voor de maximale
fout op de voorspelling (RSD: % van de maximale schattingsfout). Het voldoen aan
een zekere minimum eis in RSD is een belangrijk, maar niet allesbepalend criteri
um. Zo stelt de EG voor varkens een (arbitraire) grenswaarde van 2,5 % (RSD) op
voor de toelating van methoden ter voorspelling van het aandeel mager vlees in
het karkas. De in het onderzoek van SCHNEIJDENBERG & MERKUS (1993) gevonden
RSD van 1,44 % bleek nagenoeg identiek aan het resultaat van eerder onderzoek
(DE BOER, 1984). De door de EG gestelde minimumeis van 2,5 % RSD als basisvoor
waarde voor invoering van classificatiesystemen in relatie tot karkassamenstelling
werd hierbij met name ook opgesteld met het oog op de variaties in karkassamen
stelling tussen de EG-landen. De situatie kan per land of per slachtdiercategorie
aanmerkelijk verschillen. Wanneer de RSD wordt beschouwd in verhouding tot de
totaal waargenomen spreiding binnen bijvoorbeeld de in eerder onderzoek be
schouwde categorie (kruisling) vleesstieren (2,7 %; SCHNEIJDENBERG & MERKUS,
1993), blijken formeel gezien (= op dierbasis) slechts twee klassen geformeerd te
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kunnen worden die significant (onbetrouwbaarheid 5 %; klassebreedte 4 x RSD)
verschillend van elkaar zijn in het percentage spierweefsel of percentage verkoop
baar vlees. Bovendien laat een systeem dat slechts op visueel vastgestelde karkaskenmerken gebaseerd is ruimte voor systematische onzuiverheden. Dit kan een
oneerlijk gebruik van het huidige systeem in de hand werken.
Systematisch "fouten" of onzuiverheden
Op erfelijke aanleg en voerstrategie gebaseerde systematische fouten of onzuiver
heden zijn in de eerste plaats van betekenis in transacties. Het gaat hierbij om
transacties tussen veehouders en de slachterij of tussen de slachterij en afnemers.
Onafhankelijk van het feit of slachtdieren in groepen worden verhandeld, worden
op erfelijke aanleg of voerstrategie gebaseerde onzuiverheden niet uitgemiddeld,
maar werken systematisch door.
Met daarentegen het oog primair op sturing van de optredende variatie (rangorde
bepaling, produktdiversificatie) is een zo hoog mogelijke zuiverheid van belang
voor het bereiken van een betrouwbare beoordeling.
Op termijn is reductie van systematische fouten (N.B.: herkomst) zowel als verdere
reductie van de onzuiverheid van de schatting van de samenstelling (gehanteerde
schattingsmethoden) in het belang van beide typen van gebruik van classificatiesys
temen (zie ook FISHER, 1990). De verhouding tussen de in de overall situatie onver
klaarde variatie en de totale variatie in de (deel)populatie (SD/RSD) geeft formeel
aan hoeveel klassen gemaakt kunnen worden die statistisch betrouwbaar kunnen
worden onderscheiden (P < 0,05; klassebreedte 4 x RSD).
Indexering op grond van de driedimensionale indeling naar EUROP-vetheid, -bevleesdheid en karkasgewicht aangevuld met het percentage inwendig vet bleek
reeds in staat de systematische fout als gevolg van variatie in ras en voerniveau tot
een minimum (< 5 %) te beperken.
Het relatieve belang van schatters voor vet en been
De RSD/SD-verhouding voor afsnijdbaar vet (inclusief niervet; tabel 2) bedroeg
1,2/4,0 = 0,3, die voor been 0,8/1,2 = 0,7 (tabel 11) en die voor spier/been-verhou
ding (% been/spier) 1,0/1,7 = 0,6 (tabel 8; SD's zie tabel 4). Dit betekent dat on
danks het feit dat de onverklaarde variatie als fractie van de totale variatie in geval
van de spier/been-verhouding naar verhouding het grootst was, de grootste beper-
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king van de schatting van het aandeel spierweefsel ligt bij de schatting van het
aandeel vet. Vanaf het moment dat de RSD voor de schatting van het afsnijdbaar
vetpercentage daalt tot aan het niveau van die van het percentage been heeft het
zin aan de bepaling vah het relatief volume van het botweefsel (eventueel soorte
lijk gewicht) te werken als aanvullende parameter ter verbetering van de nauwkeu
righeid van de schatting van het percentage spierweefsel (RSDWrfm vtt < RSD%bwn).
Met het oog op de mogelijkheden voor ontwikkeling van selectiemethoden is ech
ter van belang dat de restspreiding wordt bekeken in relatie tot de totale spreiding
in de betreffende (deel)populatie: RSD*^.^ /

< RSD%b_/SD%bwn. SCHNEIJ-

DENBERG & MERKUS (1993) kwamen tot waarden van 0,61 en 0,57 voor vet respec
tievelijk been bij kruislingvleesstieren, wat betekent dat de aandacht voor de schat
ting van het afsnijdbaar vetpercentage en die van been in principe vrijwel gelijke
prioriteit verdienen.
Visueel en/of instrumenteel
Aangezien de in hoofdstuk 1 genoemde EAAP-werkgroep zich in beginsel het doel
had gesteld een basis te leggen voor een op de morfologie van het karkas gestoeld
classificatiesysteem, moet met de definitie van EAAP-vetheid ("vetbedekking") en
bevleesdheid ("rondingen"), let wel, als basis, worden gewerkt. Een classificatiesys
teem, gebaseerd op de grove morfologie van het karkas laat ruimte voor meer
genuanceerde beschrijvingen, bijvoorbeeld ten aanzien van vetafzetting in specifie
ke delen van het karkas (vet afgezet in de borstholte of in tussenribspieren; zie
PW-regeling EUROP-classificatie geslachte runderen; PW, 1990b). Deze kunnen
desgewenst worden aangevuld met gegevens omtrent spierdikte, inwendig vet de
verdeling van het vet over het onderhuidse en intermusculaire depót het botvolume en het soortelijk bot- en vetgewicht De mogelijkheden voor optimalisatie van
classificatiesystemen gericht op de karkassamenstelling worden daarbij ingegeven
door de kenmerkkeuze als wel de rekenmethode.
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4. Algemene conclusies

Groeiritmen
1. De aan het einde van de mestperiode bereikte karkassamenstelling is het gevolg
van het samenspel van erfelijke aanleg en milieufactoren (genotype-milieu-interacties voor spier-, bot- en vetaanzet).
2. De veranderingen in de gewichtsverhoudingen tussen spier-, bot- én vetweefsel
volgen tijdens de groei in sterke mate een vast patroon en zijn onafhankelijk
van erfelijke aanleg en voerstrategie. In het beschouwde groeitraject bleek iede
re procent verandering in spieraandeel gepaard te gaan met een verandering
van 0,8 % vet en 0,53 % bot (bot als percentage van de totale spiermassa).
3. De algehele vetheid van het karkas (afsnijdbaar vet %) bleek daarbij vooral een
functie van de gewichtsverhoudingen tussen de verschillende vetdepôts in het
karkas.
4. De variatie in de gewichtsverhoudingen tussen de verschillende vetdepôts is door
haar relatie met de algehele vetheid verantwoordelijk voor een deel van de niet
erfelijk bepaalde variaties in spier/been-verhouding (relatie botsterkte - (overge
wicht).
5. De relatie tussen de mate van bespiering en de spier/been-verhouding wordt
verstoord door divergenties tussen botvolume en (soortelijk) -gewicht.
Consequenties voor de schatting van de karkassamenstelling
6. (ad conclusie 1) Het beeld van de karkassamenstelling is compleet mits zuivere
schatters voor het percentage afsnijdbaar vet en de spier/been-verhouding voor
handen zijn.
7. Conclusie 3 bevestigt de waarde van de EUROP-vetheidsscore. Dit betekent niet
dat een objectieve maat voor de gewichtsverhouding tussen de verschillende vet
depôts een succesvolle schatter is van de algehele vetheid, daarentegen wel een
bruikbare correctiefactor.
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8. De waarde van de voor verschillen in het aandeel afsnijdbaar vet gecorrigeerde
scores voor de mate van bespiering (vgl. EUROP-bevleesdheid) is slechts gering
als voorspeller van de karkassamenstelling. Dit geldt in het bijzonder voor de
spier/been-verhouding.
9. Het al dan niet beschikuaar zijn van informatie omtrent de gewichtsverhoudin
gen tussen de verschillende vetdepôts, het relatief botvolume, in combinatie met
het soortelijk bot- en vetgewicht is, naast de beperkingen ten aanzien van de
relevantie en reproduceerbaarheid van de visuele beoordeling, bepalend voor de
totale onzuiverheid op de schatting van de karkassamenstelling.
10. De eisen die gebruikers ten aanzien van de zuiverheid van de schatting van de
karssamenstelling stellen, alsook de spreiding in vetpercentage ten opzichte van
die in spier/been-verhouding in de (deel)populatie, hebben belangrijke conse
quenties voor de in classificatiesystemen te betrekken karkaskenmerken.
11. Indexering, ten einde zo goed mogelijk systematische "fouten" ten gevolge van
ras en voerniveau te elimineren, bleek mogelijk, gebruikmakend van gegevens
uit het huidige classificatiesysteem naar EUROP-bevleesdheid en -vetheid, het
karkasgewicht, aangevuld met het percentage inwendig vet.
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5. Samenvatting

Een aanvullende analyse werd uitgevoerd ter optimalisatie van de schatting van de
karkassamenstelling bij vleesstieren. De data waren afkomstig van eerder IVO-onderzoek naar groeiritmen bij vleesstieren. Het proefmateriaal omvatte 2 rasgroepen
(MRY, FH), 3 voerniveaus (ad lib., 80 en 60 % van ad lib.) en 3 eindgewichten (380.
440, 500 kg).
Percentage afsnijdbaar vet
De onzuiverheid op de schatting van het aandeel afsnijdbaar vet aan de hand van
de EUROP-vetheid bedroeg +/- 2,80 % (RSD: 1,40 %: SD: 4,0 %; systematische
"fout" ten gevolge van ras en voerniveau 10 % van overall RSD). EUROP-bevleesdheid en karkasgewicht konden hieraan niets toevoegen.
De meest zuivere schatting van het percentage afsnijdbaar vet in het karkas werd
bereikt door de combinatie van EUROP-vetheid, het gewichtspercentage nier-, slotén zakvet alsmede informatie omtrent de gewichtsverhoudingen tussen de ver
schillende vetdepôts (RSD: 1,07 %; systematische fout: < 1 %).
Een goed compromis bleek de combinatie van EUROP-vetheid, het percentage nier
vet en het verhoudingsgetal tussen de score voor EUROP-vetheid en het niervet als
percentage van het karkasgewicht (RSD: 1,22 %; systematische fout: 2,5 %).
Spier/been-verhouding of aandeel been
Door de combinatie van EUROP-bevleesdheid, -vetheid en karkasgewicht bleek een
voorspelling van de spier/been-verhouding (% been/spier) of aandeel been mogelijk
met een onzuiverheid van +/- 2,88 respectievelijk 1,60 % (SD: 1,7 resp. 1,2 %; syste
matische fout < 1 %).
De meest zuivere schatting van het percentage been werd bereikt via de bepaling
van het relatieve volume van het os femoris (geschat botvolume/helftgewicht), in
combinatie met het soortelijk botgewicht als aanvulling op de combinatie EUROPvetheid, -bevleesdheid, helftgewicht (RSD: 0,52 %).
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Percentage spierweefsel
De onzuiverheid op de schatting van het aandeel spierweefsel bleek +/- 2,80 % als
gevolg van de combinatie van EUROP-bevleesdheid, -vetheid en karkasgewicht (SD:
3,3 %; systematische fout: 10 %). De voor karkasgewicht en lineaire maat gecorri
geerde score voor EUROP-vetheid in dit model bleek tezamen met het percentage
niervet de systematische f~ut ton gevolge van ras en voerniveau tot een minimum
te kunnen beperken (RSD: 1,30 %; systematische fout 3 %)•
Relatieve meerwaarde van aanvullende botfcenmerken ter voorspelling van het
aandeel spierweefsel
De ontwikkeling van methoden ter zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van het
aandeel spierweefsel via aanvullende botkenmerken heeft vooral dan zin wanneer
aan de beperkingen van de schatting van het aandeel afsnijdbaar vet gedeeltelijk is
tegemoetgekomen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan als RSDKafllMWt < RSD%bMn
In het kader van de ontwikkeling van methoden voor rangordebepaling op basis
van samenstelling geldt: RSD%-W1VM / SD%tlmMt < RSD%hmn/SD%bmn
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6. General conclusions
Growth patterns
1. At the end of the fattening period, carcass composition is constituted by the in
teraction of genetical and environmental factors. This applies to muscle, bone as
well as fat deposition.
2. Growth patterns in muscle, bone ànd fat are rather constant and independent
from genotype and feeding strategy within the growth range studied. A change
of 1 % in yield of muscle (as a percentage of carcass weight) was consequently
connected to a change of 0.80 % in dissectible fat ànd 0.53 % in bone (bone as
a percentage of the total amount of muscle in the carcass).
3. Dissectible fat content in the carcass proved to be basidy a function of the
weight distribution between fat depots in the carcass.
4. Variation in weight distribution between fat depots in relation to the total fat
content in the carcass proved to be partially responsible for the non-genetical
variations in muscle to bone ratio, (bone strength - (over)weight).
5. The relationship between muscle development and the muscle to bone ratio is
disturbed by diverging volume and specific gravity of the bones.
Consequences for the prediction of carcass composition
6. (ad conclusion 1) Information on carcass composition is complete on the conditi
on that unbiased predictors of dissectible fat and muscle to bone ratio are avai
lable.
7. Conclusion 3 affirms the value of the EUROP fatness score. This does not imply
that an objective measure for the weight distribution between fat depots is a
successful predictor of the total fat content in the carcass. On the other hand it
can be used as a correction factor.
8. The value for fat corrected scores for muscle development (e.g. EUROP
fleshiness) is limited as a predictor of carcass composition. This especially applies
to the meat to bone ratio.
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9. The absence or presence of information on the weight distribution between fat
depots, relative volume of the bones, in combination to the specific gravity of
fat and bone is, in addition to limitations as to the relevance and reproducibility
of the visually assessed carcass traits, decisive for the total accuracy on the pre
diction of carcass composition.
10. Subjective requirements as to precision of prediction of carcass composition, as
well as information on relative variation in dissectible fat content and muscle
to bone ratio, show important consequences for the need of incorporation of
specific carcass traits in indexes for carcass composition.
11. Index figures could be calculated that were practically free from bias due to
breed and feeding level. This was achieved by supplementing EUROP scores for
fleshiness and fatness with carcass weight and internal fat content.
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7. Summary

The relationship between classification data and carcass composition;
An analysis of data derived from research derived from research on growth
patterns in young bulls
T.C.H.G.P. Schneijdenberg

A data analysis was performed to optimize prediction of carcass composition within
young bulls. Data were derived from earlier research on growth patterns in young
bulls varying in breed (MRY, FH), feeding level (ad lib., 80 and 60 % of ad lib.) and
weight at slaughter (380, 440 and 500 kg).
Dissectible fat %
The accury of prediction (RSD) of total content of dissectible fat by using EUROP
fatness scores was 1.40 % (SD: 4.0 %; bias due to breed and feeding level was 10
% as a percentage of overall RSD). EUROP fleshiness and carcass weight could not
improve this accuracy.
The most accurate prediction of the percentage of dissectible fat was achieved by a
model including EUROP fatness, kidney knob, channel and cod fat (as a percentage
of carcass weight), combined with information on the relative weight of subcuta
neous, intermuscular and internal fat depots (RSD: 1.07 %; bias: less than 1 %).
A successful compromise was achieved by the combination of EUROP fatness, kid
ney knob and the ratio between the EUROP fatness score and kidney knob as a
percentage of carcass weight (RSD: 1.22 %; bias: 2.5 %).
Muscle to bone ratio or bone %
By combining EUROP fleshiness and fatness scores with carcass weight the accuracy
of prediction of the muscle to bone ratio and bone content of 1.44 and 0.80 %
(RSD) could be achieved, respectively (SD: 1.7 and 1.2 respectively; bias: less than
1 %).
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The most accurate prediction of bone % was achieved by adding information on
the relative volume and its specific gravity of the os femoris (estimated volume/car
cass weight), to the combination of scores for EUROP fleshiness, EUROP fatness and
carcass weight (RSD: 0.52 %).
Muscle %
The RSD belonging to the prediction of muscle % from EUROP-fleshiness, fatness
and carcass weight was 1.40 % (SD: 3.3 %; bias: 10 %). By correction of EUROPfatness scores for non-linearity and carcass weight supplemented with the percen
tage of kidney knob, bias, as a consequence of breed and feeding level, could be
reduced to a level of 3 % (RSD: 1.30 %).
Relative surplus value of supplementing bone characteristics for predicting
muscle %.
The development of methods to predict lean meat percentage as accurate as possi
ble by means of adding bone characteristics, is especially useful when prediction of
dissectible fat is optimised first. This requirement was met in case RSD%djMfM <
RSD%bone
In connection to the development of methods for carcass selection on the basis of
carcass composition RSD%dj-f.t/SD%dta,.f„ < RSD%boJSD%bone
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9. Populaire samenvatting

De relatie classificatie en karkassamenstelling; een analyse van data afkomstig van
groeiritmeonderzoek bij vleesstieren
T.C.H.G.P. Schneydenberg

Een belangrijke basis voor het indelen van karkassen naar waardebepalende eigen
schappen (classificatie) is de samenstelling (aandeel afsnijdbaar vetweefsel, spier/been-verhouding, spierpercentage, e.d.). Belangrijke wetmatigheden kunnen wor
den aangetoond in het verloop van groeiprocessen. Dit geldt ook voor relaties van
uitwendig waarneembare karkaskenmerken met de samenstelling. De karkassamen
stelling is echter het gevolg van het soms uitzonderlijke samenspel (interacties) van
de erfelijke aanleg en milieufactoren tijdens de mestperiode en handelingen in de
slachtlijn. Dergelijke interacties kunnen consequenties hebben voor de karkasbe
oordeling. Een analyse van gemeten en beoordeelde karkaskenmerken in relatie
tot de karkassamenstelling werd voor vleesstieren uitgevoerd. De gegevens waren
afkomstig van eerder onderzoek. Het proefmateriaal (n = 179) bestond uit 2 rasgroepen (MRY, FH), 3 voerniveaus (ad lib., 80 en 60 % van ad lib.) en 3 eindgewichten (380, 440 en 500 kg).
Een goed beeld van de karkassamenstelling kan worden verkregen als relatief zui
vere schatters voor 1) het aandeel afsnijdbaar vet in het karkas (vetheid) en 2) de
spier/been-verhouding voorhanden zijn. Het spieraandeel kan uit schattingen van
beide worden afgeleid.
Het huidige classificatiesysteem omvat normen voor vetheid en spier/been-verhou
ding in de vorm van respectievelijk EUROP-vetheid (vetbedekking) en -bevleesdheid. Voor de vetheid kan op deze manier geen rekening worden gehouden met
een uitzonderlijke verdeling van het vet in het karkas. Dit geldt ook voor het volu
me en het soortelijk gewicht van het botweefsel. Het onderzoek gaf wegen aan
om te komen tot een methode die wel rekening houdt met dergelijke bronnen van
variatie. De benadering hierbij is dat EUROP-scores voor vetheid en bevleesdheid
worden gecorrigeerd. Bij de EUROP-vetheid kan daarbij gedacht worden aan een
correctie voor met name de inwendige vetafzetting in depóts als nier-, slot- en
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eventueel zakvet. Bij de EUROP-bevleesdheid wordt een correctie voor vetbedekking en karkasgewicht voorgesteld. De spier/been-verhouding blijft alleen hiermee
toch nog vrij onzuiver geschat. Een bruikbare schatting van de spier/been-verhou
ding kan slechts worden bereikt door eveneens het aan de hand van uitsnijgegevens bepaalde niveau in spier/been-verhouding binnen een specifieke (deef)populaties hierbij te betrekken. Een verdere verbetering kan dan nog plaatsvinden door
aanvullende schatters of schattingsmethoden te ontwikkelen voor het relatieve
botvolume (verhouding botvolume/karkasvolume) en het soortelijk botgewicht.
Ook de schatting van de vetheid kan door aanvullende schatters verbeterd worden.
Het gaat daarbij met name om de verdeling van het vet over de onderhuidse en
tussen de spieren gelegen depóts.
Geconcludeerd kan worden dat aanvulling van het EUROP-systeem voor optimalisa
tie van de schatting van de karkassamenstelling zeer wel mogelijk is door aanvul
lende informatie in het systeem te betrekken. Het gaat hierbij met name om de
verdeling van het vet door het karkas en botkenmerken (volume en soortelijk ge
wicht).
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BULAGE 1

De relatie tussen enkele karkaskenmerken en het aandeel
spierweefsel in het karkas bij FH en MRY vleesstieren.
Inclusief vetverdeling en karkasdimensies (n • 179).

S Spierweefsel
Gecorrigeerd
Overall
voor rar.
en voerniveau
R*(%) RSD(K)R'(%) RSD(S)

Huidig systeem
1,75
0
Helftgewicht
72
EUROP-bevleesdheid (bevl.)
1,74 12
72
84
EUROP-vetheid (vetb.)
1.32 80
Bevl. + helftgewicht
1.74 11
72
Vetb. + helftgewicht
84
1.31 81
1.28 81
Vetb. + bevl.
85
Vetb. + bevl. + helftgewicht
85
1.26 82
tndwef inwendig vet
Nier-, slot- en zakvet (inwvet3)
82
1.42 77
Vetb. + inwvet3
85
1.27 84
Vetb. • inwvet3 + helftgewicht
86
1.25 85
Vetb. + bevl. + inwvet3
86
1.22 85
Vetb. + bevl. + inwvet3
87
1.20 86
+ helftgewicht
Vetb. + bevl. + inwvet3
87
1,20 86
• helftgewicht + vetb7inwvet3
Vetb. + bevl. + inwvet3
87
1.18 86
+ helftgewicht + vetb/inwvet3
+ vetb/inwvet3 + vetb. * subc/int.vet
Inclusief vetheid gecorrigeerd vo<>r gewicht en lineaire maat
(Vetb.Vhelftgewicht (veth.)
84
1.31 82
Veth. + bevl.
85
1.29 82
Veth. + helftgewicht
85
1.30 82
Veth. • bevl. + helftgewicht
85
1.28 83
Veth. + inwvet3
86
1.23 85
Veth. + inwvet3 + helftgewicht
86
1.23 85
Veth. + inwvet3 + bevl.
87
1.21 86
Veth. + inwvet3 + bevl.
87
1.21 86
+ helftgewicht
Veth. + inwvet3 + bevl.
87
1.21 86
+ helftgewicht + vetb/inwvet3
Veth. + inwvet3 + bevl.
87
1.19 87
+ helftgewicht + vetb7inwvet3
+ vetb. * subcTint.vet

3.31
3.11
1,49
3,12
1.46
1.43
1.40
1.58
1.33
1.30
1.28
1.25
1.25
1.22

1,40
1.40
1.39
1.38
1.26
1.27
1,24
1.25
1.24
1,22

Het inwendig vet werd berekend als percentage van het helftgewicht
inclusief dit vetdepôt. Als helftgewicht geldt verder steeds het karkas
gewicht exclusief inwendig vet.
Vetb7inwvet3: verhouding vetbedekking en inwendig vet' vetbedekking als EUROP-score, inwendig vet als percentage van het karkas ge
wicht, inclusief vet.
SubcVint.vet: verhouding tussen verwijderd subcutaan en intermuscu
lar vet (uitsnijgegevens).
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Bijlage 2: De relatie tussen de EUROP-vetheid en het percentage afsnijdbaar vet.

©
>

u

O
O
A
;o
cW
<

5

7

9

Score voor EUROP-vetheid ( 8 = 3o)

Bijlage 3: De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet en het percentage been/spier.
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Bijlage 4: De relatie tussen het werkelijke en het geschatte percentage afsnijdbaar vet
A. Model: score EUROP-vetheid.
B. Model: score EUROP-vetheid, % niervet score EUROP-vetheid / % niervet
C Model: score EUROP-vetheid, % nier- + slot + zakvet score EUROP-vetheid / (% nier- + slot+ zakvet).
D. Model: score EUROP-vetheid. % nier + slot- + zakvet score EUROP-vetheid / (% nier- + slot+ zakvet) en de score voor EUROP-vetheid, gecorrigeerd voor de verhouding tussen
subcutaan en intermusculair vet

Bijlage 5: De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet en het percentage been/spier,
(uitsnijgegevens)
A. Niveauverschillen ten gevolge van ras.
B. Niveauverschillen ten gevolge van voemiveau.
C Niveauverschillen ten gevolge van eindgewicht
D. Niveauverschillen ten gevolge van ras en voemiveau.

Bijlage 6: De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet (uitsnijgegeven) en het aan de hand
van het percentage afsnijdbaar vet geschatte percentage been/spier.
A. Overall.
B. Percentage afsnijdbaar vet gecorrigeerd voor ras.
C Percentage afsnijdbaar vet gecorrigeerd voor voemiveau.
D. Percentage afsnijdbaar vet gecorrigeerd voor ras en voemiveau.

Bijlage 4: De relatie tussen het werkelijke en het geschatte percentage afsnijdbaar vet.
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Bijlage 4: De relatie tussen het werkelijke en het geschatte percentage afsnijdbaar vet
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Bijlage 5: De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet en het percentage been/spier,
(uitsnijgegeveris)
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Bijlage 6: De relatie tussen het percentage afsnijdbaar vet (uitsnijgegeven) en het aan de hand
van het percentage afsnijdbaar vet geschatte percentage been/spier.
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