HOOFDARTIKEL GENETISCHE TRENDS BELGISCH WITBLAUW

Meer bespierd, aandacht v
Op basis van de gepubliceerde fokwaarden is het mogelijk om
genetische trends voor het Belgisch-witblauwras te berekenen.
Deze geven inzicht in de vooruitgang binnen een ras die toe te
wijzen is aan fokkerij. Groei, hoogtemaat en bespiering kennen zo
een positieve evolutie, vruchtbaarheid vraagt aandacht.
TEKST WIM VEULEMANS

Figuur 1 – Genetische trend voor geboortegewicht bij Belgisch witblauw
(bron: CRV)

Figuur 2 – Genetische trend voor enkele bovenbalkkenmerken van
Belgisch witblauw (bron: Elevéo)
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ht voor vruchtbaarheid
D

rie keer per jaar publiceren zowel Elevéo als
CRV in het kader van hun stamboekwerking
fokwaarden voor het Belgisch-witblauwras.
Recent heeft CRV nog een nieuwe index, de bwbindex, aan de lĳst van fokwaarden en indexen toegevoegd. Aan de hand van deze fokwaarden kunnen
vleesveehouders een selectie maken in het actuele
aanbod van ki-stieren, maar ook de juiste kruising
maken.
Deze genetische variatie en het selectiewerk maakt
dat het Belgisch witblauw een bepaalde evolutie kent

door de jaren heen. De evolutie, zowel positief als
negatief, die een ras doormaakt, wordt natuurlĳk
voor een groot deel bepaald door de omstandigheden
waarin het ras gehouden wordt. Zo zĳn er nieuwe
technieken in de diergezondheid die de resultaten
van een veestapel helpen verbeteren, maar ook voeding en management evolueren.
Als men de effecten van de omstandigheden waarin
de veestapels gehouden worden uitsluit, kan men
ook de genetische evolutie of de genetische trend van
een ras bepalen. Daarin wordt dus enkel bepaald hoe

Figuur 3 – Genetische trend voor enkele typekenmerken van Belgisch
witblauw (bron: Elevéo)
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Figuur 4 – Genetische trend voor enkele bespieringkenmerken van
Belgisch witblauw (bron: Elevéo)
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HOOFDARTIKEL GENETISCHE TRENDS BELGISCH WITBLAUW
den vanuit genetisch oogpunt ook zwaarder. Omdat
veehouders geen te zware, maar ook geen te lichte
kalveren willen, is geboortegewicht eerder een optimumkenmerk. Vaak worden dan ook te hoge of te
lage fokwaarden voor dit kenmerk gemeden.
In 2014 bleek nog uit de toen gepubliceerde Waalse
genetische trends dat het geboortegewicht weinig
varieerde en zelfs een licht dalende trend kende.

Breder en beter op de been

De voorbij twintig jaar
zijn Belgisch-witblauwkalveren wat
zwaarder geboren

het ras genetisch ontwikkelt. De basis van deze genetische trends zijn de fokwaarden, die driemaal per
jaar worden gepubliceerd. Het jaar dat vermeld
wordt, is telkens het geboortejaar van de nakomelingen waarop de genetische trend berekend is.

Zwaarder geboren en meer bespierd
Een van de eerste opvallende trends is de stijgende
trend in het geboortegewicht van de kalveren. Omdat alle fokwaarden per jaar herrekend zijn op basis
van het jaar 2020, zijn de fokwaarden van alle jaargangen onderling te vergelijken. De dieren geboren
in 2015 zijn daarbij het populatiegemiddelde.
Zo steeg de Vlaamse fokwaarde voor geboortegewicht (figuur 1) van kalveren geboren in 2000 van
91,6 naar een fokwaarde 100,8 voor kalveren geboren in 2020. Daarmee wordt de inschatting van veel
vleesveehouders wel wat bevestigd, de kalveren worFiguur 5 – Genetische trend voor enkele beenwerk kenmerken van
Belgisch witblauw (bron: Elevéo)
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Figuur 6 – Genetische trend voor enkele vruchtbaarheidskenmerken van
Belgisch witblauw (bron: CRV)
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De genetische trends die Elevéo berekende op basis
van Waalse, vrouwelijke nakomelingen, tonen ook
een aantal opvallende trends. De fokwaarden waarop
zij de trends hebben berekend, zijn telkens lineaire
kenmerken beoordeeld door een stamboekinspecteur. Een aantal van de onderbalkkenmerken, zoals
ruglijn of zijaanzicht van de benen, zijn ook optimumkenmerken. In Wallonië werkt men niet met
een vaste referentiepopulatie (in Vlaanderen dieren
geboren in 2015) maar met een voortschrijdende
populatie.
Bij de bovenbalkkenmerken (figuur 2) kent de hoogtemaat een dalende trend tot het geboortejaar 2011,
van dan af keert de trend en winnen de Waalse witblauwen weer aan maat. Type en bespiering zitten
ondertussen al twintig jaar in een stijgende lijn, beide kenmerken volgen een gelijklopende, stijgende
trend. De laatste jaren stabiliseren deze kenmerken
rond de 100.
Het bovenbalkkenmerk type is opgebouwd uit verschillende onderbalkkenmerken (figuur 3). Daarin
zijn twee opvallende vaststellingen te noteren. De
lengte en de bekkenlengte van de witblauwen kent
een dalende trend, wat betekent dat de dieren korter
werden ten opzichten van twintig jaar geleden. Andere onderbalkkenmerken, zoals bekken- en borstbreedte, staart, kruis en rib, kennen wel een positieve trend. De dieren werden breder in de borst en
het bekken. De staart is hoger ingeplant, het kruis
wat hellender. Daarbij is een kenmerk als de rib wel
een optimumkenmerk, een te ronde rib is immers
ook niet aangewezen.
Het witblauwras is de voorbij jaren ook sterk vooruitgegaan op vlak van bespiering. Daarbij zijn de kenmerken die met de bespiering van een dier te maken
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Laatste jaargangen, minder nakomelingen
Zowel vanuit Wallonië als vanuit Vlaanderen
zijn actuele, genetische trends beschikbaar.
De vrouwelijke dieren uit elk landsdeel vormen telkens de basis van elke berekening,
de kenmerken die weergegeven zijn in genetische trends, verschillen wel. In Wallonië
zijn minimaal twintig nakomelingen nodig per

jaar en per kenmerk en per geslacht. Omdat
het aantal mannelijke nakomelingen te beperkt is, zijn deze niet meegenomen. Bij de
Vlaamse trends moet het steeds gaan om
minimaal tien waarnemingen per jaar.
Bij de jongste jaargangen is het belangrijk
om wat voorzichtiger te zijn met de cijfers.

hebben, allemaal gelijklopend verbeterd. Zowel in de
rug als de schouder als in de dijen is de vooruitgang
vrij groot (figuur 4).
Ook op beenwerk is een evolutie waar te nemen. De
jarret of het spronggewricht blijft vrij stabiel rond
fokwaarde 100, niet te krom, niet te recht. Rond de
100 liggen nu ook alle andere fokwaarden gesitueerd
die met beenwerk te maken hebben. De achterpoten
werden minder X-vormig, de voorpoten minder
O-vormig, de stand van de witblauwen werd dus
beter. De ruglijn werd vlakker, de huid fijner.

Trend groei vlakt af
De genetische trends voor vrouwelijke nakomelingen
worden in Vlaanderen, maar ook voor Nederlandse
runderen, regelmatig geactualiseerd en bekendgemaakt op de website van Coöperatie CRV. Daarin is
de trend berekend voor de verschillende fokwaarden
die gepubliceerd worden. Geboortegewicht was er
daar al een van, maar ook voor vruchtbaarheid en
groei is dat het geval.
Tot 2010 kende zowel de fokwaarde groei stier als de
fokwaarde gewicht koe, beide een indicator voor de
groeikracht van witblauw, een stijgende trend. Sinds
2010 is die trend gestabiliseerd en zelfs in 2014 weer
licht dalende. Omdat het vanaf 2015 ook over een
kleiner aantal dieren gaat waarop de gemiddelde
fokwaarde is gebaseerd, moet men oppassen met een
voorbarige conclusie als zou witblauw aan groeikracht verliezen. Opvallend is de dip in 2008, mogelijk te verklaren door het blootleggen van een aantal

Zo omvat een jaargang in Wallonië gegevens van circa 15.000 dieren, terwijl dat voor
fokwaarden van dieren geboren in 2017 om
slechts 4000 nakomelingen gaat. De fokwaarde van de nakomelingen kan dus nog
wat evolueren, zo ook de trend. Al zal het
daarbij niet gaan om grote schommelingen.

erfelijke kenmerken als dwerggroei. Zowel bij stieren
als bij koeien is wel een verbetering van de bespiering van het karkas waar te nemen.
Tot slot is er ook een genetische trend berekend door
CRV voor de vruchtbaarheid van de Vlaamse koeien.
Daarbij zijn er twee uiteenlopende trends waar te
nemen: de witblauwen worden vlotter drachtig,
maar de periode om drachtig te worden wordt langer. Mogelijk is dit te wijten aan het minder goed
tonen van de tocht.
De kenmerken percentage non return op 56 dagen
(NR56) en het drachtpercentage bij koeien (DP koe)
en pinken (DP pink) kennen sinds 2000 een duidelijk
stijgende trend richting fokwaarde 100. De dieren
worden dus met de jaren beter drachtig.
Een licht dalende trend zien we bij de fokwaarde
tussenkalftijd (TKT) en interval afkalven-inseminatie
(IAI). Gezien beide fokwaarde dalen, worden beide
periodes bij witblauw ook wat langer. De omgekeerde beweging maakt de fokwaarde interval eerstelaatste inseminatie (IEL). Die stijgt licht, de periode
tussen de eerste en de laatste inseminatie (na het
afkalven) wordt dus iets korter.
Tot slot is de leeftijd eerste inseminatie (LEI) een
bijzonder aandachtspunt voor witblauw. Op veel
witblauwbedrijven is dit al een aandachtspunt en dat
is ook al te merken in de genetische trend. Tot 2007
kende dit kenmerk een sterke daling, vaarzen werden dus steeds later geïnsemineerd. Tussen 2007 en
2010 boog deze trend af en stabiliseerde de fokwaarde zich rond het populatiegemiddelde. l

Figuur 7 – Genetische trend voor enkele karkaskenmerken van Belgisch
witblauw (bron: CRV)
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Samenvatting
– Het geboortegewicht steeg de afgelopen jaren, maar
stabiliseert momenteel.
– De koeien houden genetisch hun maat, maar wonnen aan
bespiering, breedte en type.
– De genetisch trend voor gewicht steeg, de karkassen werden
bespierder.
– Witblauwen worden beter drachtig, de leeftijd bij eerste
inseminatie stijgt.

jaar

veeteeltvlees JULI 2020

vv07-hoofdverhaal.indd 11

11

08-07-20 11:34

