FOKKERIJ BWB-MERKERSELECTIE

Het dna van Futé voorspelt
voldoende maat bij zijn dochters

Evenveel informatie van kalf
als van stier met 10 dochters

Genomic selection of merkerselectie doet haar intrede in het Belgischwitblauwras, momenteel enkel beperkt tot de lineaire beoordelingskenmerken. Veehouders krijgen zo meer informatie beschikbaar om
de juiste fokkerijkeuzes te maken.
TEKST WIM VEULEMANS

‘V

oorzien wat je niet kan zien.’ Zo omschrijft de
Waalse fokkerijorganisatie Inovéo de introductie van genomic selection of merkerselectie in
een speciale editie van Wallonie Elevages. ‘De introductie
van merkerselectie maakt het Belgisch witblauw klaar
voor de toekomst’, schrijft Christophe Boccart, algemeen
directeur bij de awé-groep.
De techniek van merkerselectie is niet nieuw, al langer
maken melkveehouders wereldwijd gebruik van merkerselectie. Ook een aantal vleesrassen hebben ondertussen
fokwaarden beschikbaar op basis van een merkertest.
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Inovéo heeft, samen met de Universiteit van Luik, een
merkertest ontwikkeld waarbij twintig fokwaarden uit de
lineaire beoordeling berekend kunnen worden op basis
van dna-informatie. Enkel voor de kenmerken voorbenen,
achterbenen en schouderbeen is deze informatie niet
beschikbaar. Zo wordt beenwerk niet berekend, omdat de
betrouwbaarheid van de fokwaarde voor dit kenmerk te
laag blijkt. Bovendien heeft management er een zeer grote invloed op. Andere kenmerken, zoals geboortekenmerken, slacht- en vruchtbaarheidsgegevens, zullen in de
toekomst wel via merkerselectie beschikbaar komen.
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Enkel Inovéo investeert mee
In 2010 neemt de raad van bestuur van Elevéo, toen nog awé, onder voorzitterschap van
witblauwfokker Philippe Van Eyck, het besluit
om merkerselectie in het Belgisch-witblauwras te gaan onderzoeken. In 2011 worden op
verschillende bedrijven in Wallonië zo veel
mogelijk dier- en prestatiegegevens verzameld. Dat aantal bedrijven loopt uiteindelijk
op tot zeventig bedrijven met Belgisch witblauw. Op die manier wordt een referentiepopulatie ontwikkeld om uiteindelijk merker-

fokwaarden te kunnen gaan berekenen.
In 2014 voeren de onderzoekers de eerste
dna-analyses uit op haarmonsters, later gebeurt dit op oorbiopten. In 2015 gaat Elevéo
op zoek naar de nodige extra financiering
van het onderzoek en wordt het project
voorgelegd aan alle Belgische ki-organisaties. Hun wordt gevraagd om mee te
investeren. Enkel Inovéo, met BBG als
mede-eigenaar in de portefeuille, gaat
hierop in. Andere ki-organisaties besluiten

niet mede in het onderzoek in te stappen.
De komende jaren worden onderzoekers
toegevoegd aan het project, wat resulteert in
de introductie van merkerselectie in het
Belgisch witblauw. De eerste voor zuiver ras
zijn nu bekend. Voor gebruikskruising is de
fokwaarde geboortegemak reeds gekend.
Doordat enkel Inovéo mee heeft gefinancierd, is de toegang tot de nieuwe techniek
voor mannelijke dieren ook enkel voor hen
beschikbaar.

Tijdslijn van een stier op een ki-centrum
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Evolutie van de betrouwbaarheid via polygenetische evaluatie

fokwaarde op basis van afstamming
(betrouwbaarheid = 0,26)

fokwaarde gebaseerd op basis
van afstamming en eigen prestatie
(betrouwbaarheid = 0,52)

Evolutie van de betrouwbaarheid via genomische evaluatie
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Voor mannelijke dieren is de merkertest enkel beschikbaar voor ki-organisatie BBG, voor vrouwelijke dieren
komt hij via Elevéo beschikbaar voor alle dieren van veehouders aangesloten bij de organisatie. CRV bekijkt, samen met Elevéo, momenteel nog hoe de techniek voor de
leden beschikbaar kan worden gesteld. De ambitie van
zowel de Waalse als de Nederlands-Vlaamse fokkerijorganisatie is om dit zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.
Zowel Elevéo-voorzitter Pierre Ledoux als Inovéo- en awévoorzitter Dominique Lecas zijn enthousiast over deze
ontwikkeling. ‘We weten hierdoor gewoon veel meer van
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merkerinformatie, eigen prestatie en
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een jonge stier’, geeft Ledoux aan in Wallonie Elevages.
Lecas werkt voor de melkveetak op zijn bedrijf al langer
met merkerselectie. Hij stelt dat het bij de huidige ontwikkeling niet mag stoppen. ‘In de nabije toekomst zullen merkerfokwaarden voor functionele kenmerken,
maar ook voor vruchtbaarheid, efficiëntie en diergezondheid een grote meerwaarde hebben voor het ras.’

Meer informatie over jonge dieren
Merkerselectie creëert haar grootste meerwaarde in het
uitfilteren van het ondereind in de veestapel. Dieren die
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Christophe Boccart:
‘De introductie van merkerselectie maakt het
Belgisch witblauw klaar voor de toekomst’
foktechnisch te weinig zouden bijdragen aan de vooruitgang van een veestapel, kunnen zo eerder ontdekt worden. Daarenboven geeft het meer betrouwbare informatie
voor een jong dier zonder nakomelingen.
Zonder merkerselectie zouden twee volle broers, zoals
Adajio en Kubitus de Bray, dezelfde verwachtingswaarde
voor hun fokkerijprofiel hebben. Nochtans is het elke
witblauwfokker duidelijk dat beide stieren, Adajio en
Kubitus, een totaal verschillende vererving bij hun nakomelingen hebben. Dat is ook duidelijk te zien in hun fokwaarden. Met merkerselectie was dit verschil aan het
licht gekomen nog voordat ze enige nakomeling hadden
en dit met een hogere betrouwbaarheid. Dezelfde informatie is enkel via nakomelingen en eigen prestaties twee
tot drie jaar na de inzet van een stier beschikbaar.
In de Inovéo-brochure wordt zo ook het voorbeeld van de
stier Futé aangehaald. Ondanks het feit dat de stier de
officiële maat (–2) zelf niet haalt, voorspellen zijn genen
via de merkertest dat zijn dochters wel de maat houden
(fw hoogtemaat 101). Dat wordt ook bevestigd door geluiden uit het veld.

Betrouwbare informatie van een kalf
Tot voor de introductie van merkerselectie in het Belgisch-witblauwras werden fokwaarden via de eerder genoemde polygenetische evaluatie berekend. Dat betekent
dat er rekening gehouden werd met de afstamming van
een dier – en later ook met zijn nakomelingen en hun
prestaties – alsook met de eigen prestaties van het dier.
Bij een jonge stier is nog geen informatie beschikbaar van
nakomelingen. De beschikbare informatie voor de berekening van een fokwaarde is dan ook beperkt tot de informatie van de ouders, wat resulteert in een lagere betrouwbaarheid. Als ook de informatie uit het dna van een
dier wordt toegevoegd, spreken we van genomische evaluatie. Deze informatie kan in principe vanaf de geboorte
van een kalf bekend zijn en zorgt daarmee voor extra
informatie bij de berekening van de fokwaarde en dus
een hogere betrouwbaarheid.
Bij de geboorte van een kalf is het mogelijk om op basis
van zijn of haar ouderinformatie een fokwaarde voor een
kenmerk als bijvoorbeeld het lineaire kenmerk hoogtemaat te berekenen. De betrouwbaarheid van deze fokwaarde bij de geboorte van het kalf is echter beperkt tot
circa 0,26, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die
beschikbaar is over zijn ouders en grootouders. Wordt er
van het bewuste kalf in een latere levensfase een eigen
prestatie toegevoegd, bijvoorbeeld de eigen hoogtemaat,
dan wordt die informatie toegevoegd aan de fokwaarde
en stijgt de betrouwbaarheid tot 0,52.
Wanneer er dna-informatie via een merkertest aan de
berekening van de fokwaarde van het pasgeboren kalf
wordt toegevoegd, stijgt de betrouwbaarheid dan al tot
circa 0,57 tegenover 0,26 zonder die informatie. Dat is
even betrouwbaar als een fokwaarde gebaseerd op de
prestaties van 10 dochters. Voegt men de eigen prestatie
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van het dier toe aan de informatie, dan komt de betrouwbaarheid van de fokwaarde op ongeveer 0,68 te liggen.
Dat is even betrouwbaar als een fokwaarde van een stier
met 20 nakomelingen. Kortom, van een pasgeboren
kalf is dankzij een merkertest evenveel informatie
met dezelfde betrouwbaarheid bekend als van een dier
met twintig nakomelingen en geen beschikbare dnainformatie.

Hoe het werkt?
De prestatie van een dier wordt deels door zijn genen
bepaald, deels door zijn omgeving. Zo is het duidelijk dat
de hoeveelheid en de kwaliteit van het voer grotendeels
de groei van een dier bepalen. In een fokwaarde worden
deze omgevingsinvloeden (hier het voer) uitgefilterd, een
fokwaarde zegt dus alleen iets over de genetische waarde.
Om een fokwaarde van een kenmerk beschikbaar te hebben is het noodzakelijk dat het kenmerk erfelijk is, wat
uitgedrukt wordt in een percentage. Zo heeft hoogtemaat
een erfelijkheid van 38 procent, de invloed van de genen
van het dier op de hoogtemaat van zijn nakomelingen is
daarbij vrij groot (38%).
Veertig fokwaarden zijn beschikbaar via het Waalse stamboek Elevéo. Voor stieren uit het BBG-aanbod zullen
voortaan twintig van die fokwaarden berekend worden
met informatie uit een merkertest. Andere ki-organisaties
hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar (zie
kader). Veehouders kunnen voor hun vrouwelijke dieren
ook een merkertest voor deze fokwaarden aanvragen.
Deze fokwaarden hebben 100 als gemiddelde, met een
standaardafwijking van 10 fokwaardepunten. Op enkele
fokwaarden als sterfte na geldt voor het merendeel van de
fokwaarden: hoe hoger, hoe beter. Een aantal fokwaarden,
als het lineaire kenmerk rib of spronggewricht, hebben
een optimum rond 100. Elke fokwaarde heeft een betrouwbaarheid, uitgedrukt tussen 0 en 1. Hoe dichter bij
de 1, hoe betrouwbaarder de fokwaarde en hoe dichter
de vererving van de stier de fokwaarde benadert. Om een
fokwaarde van een stier te publiceren moet deze een minimum-betrouwbaarheid hebben van 0,5 en daarbij tien
nakomelingen hebben op minstens vijf verschillende bedrijven. De merkerfokwaarden worden altijd gepubliceerd.
Merkerselectie voegt extra informatie toe aan een fokwaarde en werkt eigenlijk vrij eenvoudig. Na de geboorte
wordt een dna-staal – dat kan een haarstaal zijn, bloed of
een oorbiopt – van een jong kalf genomen. Het dna wordt
uit het monster afgezonderd en door middel van een chip
kan men bepaalde merkers uitlezen. Aan de hand van een
referentiebasis – gegevens verzameld op meer dan 70
witblauwbedrijven in Wallonië – kunnen fokwaarden
gekoppeld worden aan het dna van dat kalf.
Op die manier zijn van een pasgeboren kalf snel betrouwbaardere fokwaarden – momenteel 20 lineaire beoordelingskenmerken – beschikbaar van het dier. Een nog
beter onderbouwde selectie en fokkerij is daarmee het
grote winstpunt. l
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