
German Genetic 

Schweinezuchtverband Baden-Württemberg

Im  Wolfer  10 

70599  Stuttgart

Tel.:  0711  /  459 738-0 

Fax: 0711 / 459 738-40

Regionalbüro Nord:

Rendsburger Str. 178

24537 Neumünster 

Tel.: 04321 / 905-370 

Fax: 04321 / 905-396

e-Mail: info@german-genetic.de

i-Net: www.german-genetic.de

i-Net: www.german-pietrain.com

INNOVATION

MADE BY

GERMAN PIÉTRAIN

RR

RR



Denemarken

Frankrijk

München

Stuttgart

Saarbrücken

Mainz

Wiesbaden

Düsseldorf
Erfurt

Dresden

Magdeburg
Hannover

Bremen

Hamburg

Schwerin

Potsdam

Berlin

Fokbedrijf
Petersen Kiel

Fokbedrijf 
Meyer

Fokbedrijf 
Carsten Rohwer

Fokbedrijf
Hamann

Fokbedrijf
Janssen

Fokbedrijf
Hermann

Fokbedrijf
Sommer

Fokbedrijf
Schwarz

Fokbedrijf
Wichert

Fokbedrijf
Lohr

Fokbedrijf 
Müller

Fokbedrijf
Weber

Fokbedrijf
Lefting

Fokbedrijf 
Mertens

Fokbedrijf 
Eickhorst

Fokbedrijf 
Specht

Fokbedrijf 
Schnothale

Fokbedrijf
Jürgen Rohwer

GERMAN 
PIÉTRAIN 2018 
 

                Jörg Sauter                            

Albrecht Weber  

Fokbedrijf 
Pöhls

Fokbedrijf
Eskebjerg

GERMAN PIÉTRAIN I 0302 I GERMAN PIÉTRAIN

ONZE
FOKBEDRIJVEN

Geachte dames en heren,

Beste relaties,

INNOVATIE- staat voor een permanente verdere ontwikkeling van ons fokprogramma met 

behulp van moderne fokkerijmethoden en garandeert u de productie van economische 

varkens door uitstekende mest- en slachtprestaties.

Afhankelijk van de genetica en de afzet van de dieren, bieden onze HECTOR- en MATRIX-

beren oplossingen op maat. HECTOR staat voor superieure mestprestaties en MATRIX voor 

overtuigende slachteigenschappen.

Meer dan 1.500 beren van het German Piétrain-fokconcept, die worden ingezet op de 

Duitse KI-centra, benadrukken het belang van ons fokprogramma, zoals onze marktpositie 

in Spanje en andere belangrijke markten.

Deze markten blijven ook evolueren en secundaire kenmerken zoals vleeskwaliteit, 

berenmesterij, Coli-resistentie, PRRS-weerstand of de vitaliteit van onze dieren komen in 

de focus van de varkenshouderij. De German Piétrain-beer is de vader van het eindprodukt 

met extra voordelen - met gerichte antwoorden op de vragen van veranderende 

randvoorwaarden.

Door het German Piétrain fokconcept uit te breiden met SPF-nucleusbedrijven in 

Denemarken en Frankrijk, kan in de tussentijd tegemoet worden gekomen aan de behoeften 

van klanten in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa.

PASSIE - Met deze brochure willen we u kennis laten maken met onze fokkerijfilosofie en 

met onze belangrijkste aandachtspunten, u inspireren met onze fokdieren en u uitnodigen 

om meer te lezen over de bovengenoemde uitgangspunten op de volgende pagina's.

Bovendien kunt u op onze homepage "german-pietrain.com" actuele prestatiegegevens met 

verscheidende genetica bekijken.

We zijn blij met uw interesse!

Blijft u ons trouw.

Uw German Piétrain team
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HECTOR EN MATRIX 
DE CONCEPT BEREN
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Met haar conceptberen HECTOR en MATRIX biedt de 

German Genetic-groep twee gerichte berenlijnen aan 

voor de Europese varkensmarkt, die optimaal zijn 

afgestemd op de huidige en toekomstige productie- en 

afzetvoorwaarden op het gebied van efficiëntie en 

economie. Voor HECTOR en MATRIX is selectie op basis 

van genomische fokwaarden een vanzelfsprekendheid.

De basis van de selectie is een uitgebreid testprogramma dat de 

prestatiegegevens van zuivere fok-, kruising- en genomische 

aanleg in een multi varianten fokwaarde model berekent. Naast 

de exacte gegevens van verschillende neutrale teststations, 

worden uitgebreide prestatieresultaten van praktijkproeven 

gebruikt in het fokprogramma.

De beerlijn HECTOR is specifiek en 

consequent geselecteerd op aanleg 

voor hoge groei. Alleen beren die aan 

hun nakomelingen de hoogste dag groei 

geven in combinat ie  met  een kor te 

mestperiode worden aangeduid als HECTOR en 

garanderen voor de gebruikers, vleesvarkens met een 

snelle omzetsnelheid. Tegelijkertijd is er een hoge selectiedruk 

op het kenmerk voederconversie. Dit verhoogt de 

winstgevendheid van de vleesvarkenshouder aanzienlijk door 

de belangrijkste kostenpost te verlagen: voer.

De focus van de MATRIX-berenlijn ligt op karkaskwaliteit. 

Fokwaarden op karkaskwaliteit zijn ontwikkeld op basis van de 

resultaten van de Auto-FOM en FOM classificatie en van zeer 

gedetailleerde resultaten van de karkasonderdelen. MATRIX-

beren  hebben u i t s tekende 

eigenschappen voor het vererven 

v a n  h o g e  g e w i c h t e n  i n  d e 

onderdelen (inclusief lendenen en 

ham) en hoogwaardige magere buiken bij 

hun nakomelingen. De MATRIX-lijn wordt 

gekenmerkt door goede dag groei en met een 

efficiënte voerconversie. Het kenmerk "homogeniteit" is van 

bijzonder groot belang.

Beide berenlijnen HECTOR en MATRIX kenmerken zich door 

hun optimale geschiktheid voor alle classificatiesystemen. Met 

name het gebruik van uitgebreide gegevens uit de AutoFOM-

classificatie resulteert in een duidelijke superioriteit van 

German Piétrain-beren in vergelijking met andere aanbieders 

en garandeert de hoogste mate van uniformiteit.

De concept beren HECTOR en MATRIX vertegenwoordigen de 

topprestaties van het German Piétrain-fokkerijconcept en zijn 

ten minste 2 standaardafwijkingen boven de referentiegroep in 

de totale fokwaarde. Met HECTOR of MATRIX worden de 

optimale kenmerken voor de gehele productieketen van de 

biggen- en vleesvarkensproductie in Europa beschikbaar 

gesteld. Afhankelijk van de productierichting van de producent, 

de gekozen voerstrategie, de aanwezige zeugengenetica of de 

afzetmarkt voor vleesvarkens. 

HECTOR of MATRIX passen altijd!

DE KAR KAS- B E E R

uitstekende karkaskwaliteiten

goede dag groei

efficiënte voerconversie

uniforme vleesvarkens

DE GR OE I - B E E R

uitstekende groei

optimale voerconversie

goede karkaskwaliteit

beste biggen vitaliteit

10% 8%

VLEESKWALITEIT VLEESKWALITEIT

SLACHTEIGENSCHAPPEN SLACHTEIGENSCHAPPEN

MESTERIJPRESTATIE MESTERIJPRESTATIE

25% 55%65% 37%

„
„Hector of Matrix

               passen altjid!
ALW IK T EN IE TZEWEB

STERK IN MESTERIJ- EN 

SLACHTEIGENSCHAPPEN 
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De gestaag toenemende vruchtbaarheid van de 
zeugengenet ica heef t  ook gevolgen voor  de 
worpkwaliteit. Grote worpen leiden tot heterogene 
worpgewichten en biggen met verminderde vitaliteit. 
Veel uitval bij de biggen zijn enerzijds een ethisch 
probleem van de varkenshouderij, anderzijds hebben ze 
een direct negatief effect op het economische resultaat. 
Bij wijze van voorbeeld laten berekeningen door 
Erzeugerring Westfalen (2013 tot 2017) een toenemende 
zeugvruchtbaarheid zien, die echter gepaard gaat met 
een toename van de biggensterfte. De fokvoortgang in de 
karakteristieke "levend geboren biggen" wordt bijna 
geëvenaard door een toename van de biggenverliezen.

Op het moment van spenen worden de worpen opnieuw 
beoordeeld.  Aan de zeugen van de LSZ in Boxberg worden 
jaarlijks ongeveer 100 fok technisch relevante beren gekoppeld 
in een 3 weken systeem. De worpen geproduceerd uit deze 
paringen worden ook in detail beoordeeld. Het gewicht van 
ieder big wordt dan bepaalt, zo ook het worpgewicht. De worpen 
worden opnieuw gewogen op de leeftijd van 21 dagen. 
Ges t o r ven  b i ggen  wo rden  ook  gewogen  om de 
reproductieprestaties van de zeugen nauwkeurig te beoordelen. 
Aldus worden exact verkregen gegevens gebruikt voor een 
nauwkeurig oordeel van de worpkwaliteiten.

Index voor vitaliteit

Om het doel van het terugdringen van biggenverliezen te 
realiseren, werd in 2018 een gezamenlijk project van de 
Universiteit van Bonn, de GFS Ascheberg en German Genetic 
opgestart. Op basis van meer dan 40.000 worpen uit de 
praktijkproeven van de GFS en de Besamungsunion Schwein 
(BuS), werd een BLUP-model ontwikkeld door de Universiteit 

Binnen het German Piétrain-concept werken we al enkele jaren 
aan het verbeteren van de vruchtbaarheidsparameters van de 
vaderlijn en aan de invloed van de vaderlijn voor de kwaliteit van 
de worpen met vitale en bewegelijke biggen met optimale 
geboortegewichten.

Basisgegevens

Met aanzienlijke inspanningen worden gegevens verzameld, 
zowel in zuivere fokkerij als in de kruisingsfase. Sinds 2012 
worden bij de worpen een worpscore gemaakt op de German 
Piétrain-Fokbedrijven. De vitaliteit van het big en de 
homogeniteit van de worpen worden geregistreerd op basis van 
een schaal van 1 tot 4 stappen binnen een dag na de geboorte. 

GERMAN PIÉTRAIN – 
NIEUWE INDEX

 VOOR MEER BIGGEN 
EN VITALITEIT

„

„
Biggenverlies heeft zowel een ethische als een 
economische betekenis voor de varkenshouderij. 
Het gebruik van de vitaliteitsindex in het German 
Piétrain-fokkerijconcept levert een belangrijke 
bijdrage aan de productie van homogene worpen 
met vitale biggen en heeft dus een zeer positieve 
invloed op biguitval.

ZUIVERE FOKKERIJ
Worpscore

Wegen
Erfelijke afwijkingen controle

KRUISING LSZ BOXBERG
Worpscore
Big gewicht

Worp gewicht
gewicht sterfte

R

KRUISING (PRAKTIJKPROEF)
Testsysteem BuS en GFS
Vruchtbaarheidscontrole

Erfelijke afwijkingen controle
Worpscore Wegen

uniforme worp

BAGATELL 12220 – beer met de beste vitaliteit van de big

van Bonn, dat de invloed van het German Piétrain-eindproduct 
op biggenuitval schat.

Ongeacht de oudergenetica van vermeerderingsworpen, laat 
het ontwikkelde model de detectie en levering van beren toe die 
e e n  b o v e n g e m i d d e l d e  v i t a l i t e i t  e n  h o g e r e 
overlevingspercentages aan hun nakomelingen doorgeven. In 
de genetische analyses, met een erfelijkheidsgraad van 0.10 en 
een worp milieu effect van 0.06, werden mogelijkheden 
gevonden die gericht fokken op de karakteristieke 
"biggensterfte" rechtvaardigen.

Door de index "vitaliteit" in het fokprogramma te gebruiken, 
worden geschikte dragers nog beter geïdentificeerd en wordt 
een gerichte selectie voor de gewenste kenmerken mogelijk 
gemaakt. Beren zullen binnenkort beschikbaar zijn voor de 
vermeerderingsbedrijven.

 

Conclusie:
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 INODORUS 2.0
MET DE JUISTE 
GENEN TEGEN 
BERENGEUR

Sedert 2011 selecteert German Genetic intensief op het 
kenmerk berengeur. De basis hiervoor waren de 
projecten En-ZE-Ma en Strat-E-Ger in samenwerking met 
de Universiteit van Bonn. Vandaag hebben we een BLUP 
fokwaardenschatting inclusief de genomische selectie 
en eigen prestaties van de onderzochte beren.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en praktische 
resultaten over berengeur en het mesten van beren laten een 
uitstekend startpunt zien voor de selectie van dieren, die binnen 
de German Piétrain-populatie geschikt zijn voor het mesten van 
beren. Vooral in vergelijking met anderen eindberen heeft de 
German Piétrain-beer een duidelijke superioriteit in relatie tot 
een lage belasting op de karkassen voor de stoffen die voor de 
berengeur verantwoordelijk zijn, skatol en androstenon.

Testprogramma

Van de fokberen met de hoogste fokwaarden worden in een 3 
weken systeem bij een testgroep zeugen geïnsemineerd in de 
LSZ Boxberg. Van de geboren worpen worden volle broers en 
zussen in het lokale teststation onder gestandaardiseerde 
omstandigheden getest. Na het slachten van de beren worden 
geschikte monsters verkregen voor exacte chemische analyses 

voor de hoofdbestanddelen skatol en androstenon, die ook voor 
genomische selectie kunnen worden gebruikt. Dieren met 
exacte fokwaarden en een hoge zekerheid vervolledigen het 
referentiemonster en zijn daarom van groot belang.

Als een extra pijler van het testprogramma worden de eigentest 
resultaten verrekent in de fokwaardenschatting. Voor dit doel 
worden spekmonsters van jonge beren van GFS Ascheberg 
verkregen via een biopsieprocedure, die ook chemisch worden 
onderzocht op de werkzame stoffen. Om de hoogst mogelijke 
betekenis van de resultaten te genereren, moeten de beren nog 
niet in het productieproces bevinden en de kleinst mogelijke 
leeftijdsspreiding hebben. Deze monsters worden in de nek 
genomen en standaard geanalyseerd nadat de beren in 
quarantaine zijn ondergebracht. Het doel is om de resultaten 
aan het einde van de quarantainefase te hebben. De resultaten 
van de volle broertest, zoals  de eigentestresultaten van de beer, 
leveren dus uitgebreide informatie en verhogen de zekerheid en 
betrouwbaarheid van de fokwaarden tot een niveau boven de 
80%. De gegevens van de beren met de hoge fokwaardes 
vormen een permanente aanvulling op de aan het dier 
waargenomen gegevens voor genomische selectie en houden 
deze up-to-date.

De topberen van het fokprogramma worden dan snel gebruikt in 

de veredelingsfase en produceren de volgende generatie.

Europees innovatiepartnerschap met Boxberg

Onder leiding van de LSZ Boxberg zal tot 2020 een project voor 
het mesten van beren worden ontwikkeld in het kader van een 
Europees innovatieproject, dat verdere betrouwbare gegevens 
voor fokwaardenschatting zal opleveren. Naast de zuivere lijnen, 
worden beren uit de zeugenlijnen en vleesvarkens van 
eindberen voor het einde van het mesten onderworpen aan een 
groot aantal prestatietests op de LSZ door ze ook chemisch te 
bemonsteren op skatol en androstenon na hun slacht. 
Mestberen van de zeugenlijnen en het eindproduct worden in de 
praktijk getest en bemonsterd aan de slachtlijnen van gangbare 
slachthuizen met behulp van ,,Human Nose-Scores“. Deze 
r e s u l t a t e n  w o rd e n  d a n  o o k  o p g e n o m e n  i n  d e 
fokwaardenschatting 

Genomische selectie

Sinds het voorjaar van 2017 is genomische selectie de 
standaardprocedure in onze fokwaardenschatting. Fokwaarden 
worden elke 4 weken berekend en ter beschikking gesteld aan 
de fokbedrijven. Door gerichte paring van geschikte dieren 
zullen nu meer gerichtere jonge dieren worden gefokt, die 
worden gekenmerkt door lage waarden voor geurstoffen en die 
optimaal geschikt zijn voor berenmesterij.

Jonge berenprogramma van EDEKA

Gutfleisch 2.0 beren worden gebruikt als basis voor het 
Gutfleisch-programma van EDEKA Südwest Fleisch. Deze 
INODORUS-beren zijn speciaal geselecteerd voor het EDEKA 
Gutfleisch-programma, die zijn gekoppeld aan de 
gecontracteerde bedrijven van EDEKA Südwest Fleisch. In de 
tussentijd zijn meer dan 12.000 jonge beren geslacht in het 
EDEKA Gutfleisch-programma. Naast de goede resultaten bij 
het mesten en slachten, was de geurafwijking minder dan 2%. 
Het aandeel jonge beren, dat ongeschikt is voor consumptie als 
gevolg van sterke berengeur en daarom onbruikbaar is, was 
ruim onder de 0,1% en beïnvloedt daarom slechts zeer weinig 
individuele dieren

Concrete ervaring en gegevens uit een praktijk

Het bedrijf van Susanne Karle uit Kupferzell werkt met 200 
zeugen, 1.300 biggenplaatsen en een vleesvarkensstal met 
1.480 plaatsen in een gesloten systeem. Sedert 2011 heeft het 
familiebedrijf varkens geleverd aan het Gutfleisch-programma 
van EDEKA Südwest Fleisch. Vanaf februari 2015 worden beren 
geleverd in het merkvleesprogramma. Dagelijkse groei van 900 
g bij de beren, minder voergebruik en aandeel mager vlees van 
gemiddeld 59,4% zijn duidelijke argumenten voor de 
berenmesterij van het bedrijf Karle. 

Management

Biggen worden gesorteerd op geslacht als ze worden gespeend. 
Biggen opfok vindt dan plaats in opfokhokken. Met 30 kg komen 
de biggen in een 2011 gebouwde vleesvarkensstal met 
vloerventilatie, met een all-in all-out systeem. In elke afdeling 
zijn zowel mannelijke als vrouwelijke varkens, maar gescheiden 
verdeeld in hokken van elk 13 dieren. Omdat het bedrijf 
deelneemt aan het Animal Welfare-initiatief, hebben 
vleesvarkens tien procent meer ruimte en hout als organisch 
speelmateriaal. Er wordt met een driefasen voer systeem 
brijvoer in een lange trog gevoerd. Het slachten van de dieren 
vindt plaats in het slachthuis van VION in Crailsheim, waar de 
geurdetectie voor berengeur wordt uitgevoerd door getraind 
personeel.

In 2015 was het aandeel van dieren met berengeur nog steeds 
3%. Dit percentage wordt doorlopend verlaagd. In 2016 had 
nog slechts 1,31% van de jonge beren berengeur, en in 2017 
bedroeg de geurratio van het bedrijf Karle een uitstekend niveau 
van 0,3%

Aantal geslachte beren 
en % berengeur

Een hok met beren op het bedrijf van Susanne Karle

MERCY 12375 – beer met de beste geschiktheid voor de berenmesterij
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coli (IN PEC)

E.Coli-diarree 
van zogende big

E. Coli diarree 
van speen big

Oedeemziekte 
van speen big

08, 0108, 0138, 0139, 0141,
0147, 0149 en 0157

08, 0108, 0138, 0139, 0141,
0147, 0149 en 0157

0138, 0139, und 0141 (0147,
0157 en routinematig 
niet-serotypeerbaar)

F4, F5, F6 en F412

F4, F18ac

F18ab

Pathotype
E. coli 

voorwaardelijke 
ziekten

Vaak geassocieerde 
serotypen o-antigeen

Frequent 
gedetecteerde 

fimbrial serotypen

Het gelijk om zo in de fokkerij te investeren is aangetoond door 

het feit dat tussen resistentie tegen infectieziekten en 

maatregelen om het gebruik van geneesmiddelen te 

verminderen niet alleen in de samenleving centraal staan, maar 

ook een directe impact hebben op de kosten voor de 

biggenproducent en vleesvarkenshouder. 

Colibacteriën zijn in zowel de productie van biggen als in het 

mesten van vleesvarkens een wezenlijke belangrijke factor in 

het verminderen van prestaties en meer uitval, evenals het 

verminderen van het  f inancië le  resul taa t  van de 

varkensproductie. Diarree wordt veroorzaakt door colibacteriën 

en vormen een grote uitdaging voor de varkensproductie. Bij de 

zogenaamde colidiarree is er een enorme toename van de 

enterotoxinevormende Colistammen en de daarmee verbonden 

geassocieerde kolonisatie in de dunne darm. Het aantal 

bacteriën neemt met 1.000 tot 10.000 maal toe. De 

behandeling en toediening van vocht, bij oudere biggen is de 

mortaliteit lager. Bij zogende biggen met diarree, worden de 

dieren binnen de eerste 48 uur ziek en wordt bijna altijd de hele 

toom getroffen.

Onze fokkerijaanpak:

De selectie van varkens met gunstige gen varianten voor 

resistentie is een gerichte optie in de strijd tegen ziekten. De 

verdeling van de gewenste allelen werd getest op basis van 

verschillende screenings in onze populaties. Op basis van dit 

statusonderzoek zijn gerichte fokprogramma's ontwikkeld om 

dieren te selecteren die natuurlijke genetische resistentie tegen 

coliforme F4 en F18 vertonen.

Uitgebreide analyses:

Binnen het German Pietrain -fokprogramma worden jaarlijks 

ongeveer 2.500 dieren die voor de fokkerij interessant zijn 

onderworpen aan genetische analyses voor het opsporen van 

resistentie en gericht gefokt. In deze context is een uitstekende 

selectiebasis duidelijk, vooral voor de selectie van Coligen F4. 

Bijna 80% van de onderzochte dieren zijn tegenwoordig dragers 

van de gewenste allelen en bijna 40% van de German Piétrain 

dieren zijn nu al homozygoot resistent tegen F 4. Het was en is 

altijd belangrijk voor ons dat de Colin-beren geen andere 

nadelen hebben, maar wel weerstand hebben, met een 

uitstekend prestatiepotentieel in zoals groei, vlees en 

voederconversie. Vooral de beren BOTOX 27323 en VERSTECK 

27188 met hun nakomelingen geven de gewenste genen door 

aan hun nageslacht

Minder is de verhouding van het gewenste allel nog in Coligen 

F18. Momenteel, als een verdere ontwikkeling van het Colin-

beer binnen het fokprogramma, zijn specifiek heterozygote 

dieren met resistentie tegen de F18 Coligen gekoppeld aan het 

verder ontwikkelen van zowel de sterke foklijnen  als het aantal 

homozygote resistente beren op de KI-stations te vergroten.

colibacteriën hechten zich vast aan speciale receptoren van de 

darmwand met behulp van de Fimbrien en beginnen met het 

uitscheiden van de gifstoffen. 

Fimbria van het type F4 en F18 spelen hier een belangrijke rol. 

De gifstoffen leiden tot een enorme toename van de 

darmafscheiding en veroorzaken dus waterige diarree bij de 

getroffen dieren.

Klinische symptomen:

Symptomen van colidiarrhee zijn waterige, geelachtige diarree 

met daaropvolgende elektrolytgebrek en uitdroging. De dieren 

ondertemperatuur, hebben meestal ingevallen flanken en staan 

  onverschillig met opstaand haar en hun staart hangend. De 

dieren zijn gelig besmeurd rond de anus en de huid is rood. 

Ondanks het aanhoudende zuigen neemt de uitdroging snel toe. 

De mortaliteit is ongeveer 50% bij jonge biggen zonder 

COLIN 
NATUURLIJKE WEERSTAND 
TEGEN DE COLIBACTERIËN 
F4:

Coli-pathogeen met fimbriae Pathogene colikeime bij varkens

Verdeling van allel in de populatie

WALLSTAR 12689 – onze perspectiefster:
homozygoot resistent tegen Coli F4 en F18

Populatie

German Piétrain 49,8% 42,2% 8,0% 70,9%
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dieren
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„

„

Selectie van fokvarkens die bestand zijn tegen 
colibacteriën kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan de vermindering van diarree of oedeem 
geïnduceerde uitval in het stadium van de productie. 
De gerichte paring van gewenste gendragers 
verhoogt verder het aandeel van deze dieren. 
Dieren die homozygoot resistent zijn tegen het 
F4-type worden op de markt gebracht met het 
extra voordeel van COLIN, en zijn verkrijgbaar in 
grote aantallen.

De gezondheid in de stal begint met keuze van het Eindbeer ras.
Al sinds 2016 biedt German Pietrain beren aan, met als meerwaarde een "coli resistentie": de COLIN. Voor dit doel 
werden dieren jarenlang geselecteerd en gericht gefokt, die resistentiegenen hebben tegen de colibacteriën.

COLIN

Conclusie:
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aan de vermindering van diarree of oedeem 
geïnduceerde uitval in het stadium van de productie. 
De gerichte paring van gewenste gendragers 
verhoogt verder het aandeel van deze dieren. 
Dieren die homozygoot resistent zijn tegen het 
F4-type worden op de markt gebracht met het 
extra voordeel van COLIN, en zijn verkrijgbaar in 
grote aantallen.

De gezondheid in de stal begint met keuze van het Eindbeer ras.
Al sinds 2016 biedt German Pietrain beren aan, met als meerwaarde een "coli resistentie": de COLIN. Voor dit doel 
werden dieren jarenlang geselecteerd en gericht gefokt, die resistentiegenen hebben tegen de colibacteriën.

COLIN

Conclusie:
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In 2013 was German Pietrain de eerste fokkerijorganisatie die 
genomische selectie integreerde in de routinematige 
fokwaardenschatting. Vanaf dat moment wordt 100% van de 
German Piétrain-beren geselecteerd op basis van genomische 
informatie. Inmiddels zijn meer dan 17.000 dieren 
gegenotypeerd en hebben ze een genomisch geschatte 
fokwaarden.

Fokvoortgang in focus

Het gebruik van massale genomische informatie in het German 
Piétrain-fokprogramma heeft een revolutie teweeggebracht in onze 
fokkerij. Waar prestatie-geteste oudere beren vroeger hoofdzakelijk in 
de fokkerij werden gebruikt, gebruiken onze fokbedrijven 
tegenwoordig fokdieren van de jongste generatie. Dit is onder andere 
mogelijk vanwege de hoge mate van zekerheid van genomische 
fokwaarden die al bij de jonge dieren voorkomen. Fokbedrijven 
ontvangen permanente informatie over de nieuwste fokwaarden van 
beschikbare fokdieren. Dit leidt ertoe dat aan de ene kant de 
zeugenbestanden intensief worden vervangen en gewisseld voor fok 
hoogwaardige jonge dieren, aan de andere kant kunnen alle zeugen 
worden gepaard met de meest fokwaardige beer. Om de 
fokvooruitgang verder te bevorderen, heeft de German Genetic groep 
een kernfokprogramma opgezet waarin de belangrijkste fokbedrijven 
zijn geïntegreerd.

German Piétrain Nucleus

De Nucleus fokkerij omvat ongeveer 1.000 zeugen. De genomische 
selectie wordt niet alleen uitgevoerd aan de kant van de beer op de 
fokbedrijven, het doel is om de fokvoortgang te maximaliseren door 
intensieve genotypering aan de kant van de zeug. Voor dit doel is een 
groot aantal potentiële kernzeugen al gegenotypeerd, zodat 
uiteindelijk alleen de meest fokwaardige dieren de volgende generatie 
produceren. Met de invoering van het Nucleus fokkerij-programma in 
2016 kan al een aanzienlijke toename van de fokvoortgang in de 
relevante kenmerken worden vastgelegd.

Doelgerichte testprogramma's

Prestatietests, fokwaardenschatting en selectie zijn de elementaire 
componenten van het German Piétrain-fokconcept. Het doel is de 
verwerking van genotyperingsgegevens in combinatie met de zuivere 
fok- en kruisingsgegevens van verschillende testen in een 
fokwaardeschatting. Als onderdeel van de zuivere fokkerijtest wordt 
een exacte gegevensverzameling uitgevoerd bij verschillende 
neutrale teststations, wat van grote betekenis is voor complexe 
kenmerken. Samen met de resultaten van de eigen prestatietest in de 
bedrijven worden de resultaten van ongeveer 40.000 zuivere fokdieren 
gebruikt voor de fokwaardeschatting. Zowel kwantitatief als kwalitatief, 
de nakomelingen-test van gekruiste dieren in de praktijk - de 

HET CONCEPT 
VOOR PERMANENTE 

FOKKERIJPROGRESSIE

Exacte registratie van de hoeveelheden voer aan de stations
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praktijktest - biedt uitgebreide en betrouwbare gegevens voor het 
German  Piétrain-fokprogramma. De fokwaardeschatting is gebaseerd 
op gegevens van eindproducten van de praktijktest van de KI-
organisaties GFS en BuS. Op basis van alle belangrijke 
zeugengenetica, worden testberen doelbewust gebruikt om ten 
minste 40 vleesvarkens van elke beer, van verschillende testbedrijven 
te evalueren. Voor fokwaardeschatting worden gegevens van meer dan 
350.000 varkens gebruikt. Het koppelen van uitgebreide gegevens uit 
verschillende testpaden resulteert in betrouwbare geschatte 
fokwaarden en vormt de basis voor voortschrijdende vooruitgang. Om 
een   nog betere betekenis van de behaalde resultaten te bereiken, werd 
de prestatietest in 2017 uitgebreid met een centraal testbedrijf. Het 
testbedrijf Ferkelhof Pfahlbach werkt in een drie weken systeem met 
500 zeugen van Deense genetica. In elke zeugengroep worden 
ongeveer 15 verschillende testberen gepaard met 72 zeugen. Nieuw 
in het centrale testbedrijf is dat uit de worpen vrouwelijke biggen voor 
het nakomelingenonderzoek in een proefstation en in combinatie met 
praktijkproeven op het gebied van worpgenoten worden getest. 
Ferkelhof Pfahlbach is gekoppeld aan twee mestbedrijven, die 
jaarlijks ongeveer 13.0000 vleesvarkens testen. Het samenvoegen 
van praktijk - en station proeven en door het testen van toomgenoten 
verbetert verder zowel de zekerheid als de kracht van de fokwaarden.

Fokdoel

Het fokdoel van het German Piétrain fokprogramma is gebaseerd op de 
economische parameters van de biggenproductie door krachtige, 
snelgroeiende en uniforme biggen en vleesvarkens met een laag 
uitval%, hoge groei met een gunstige voederconversie in verband met 
uniforme vleesrijke karkassen. Optimale vleeseigenschappen met een 
smakelijke vleeskleur en minimaal verlies van drip garanderen ook 
optimale omstandigheden bij de vleesverwerking.

Het kenmerk mesterijprestatie is sterk ingewogen met ongeveer 2/3 in 
de fokdoelstelling 2018. De verhogingen op het traject van de 
jeugdontwikkeling (0 kg tot 30 kg) en van de mestdagen (30 kg tot 120 
kg) worden gedifferentieerd en hebben samen een aandeel met 38% 

Sectie-analyse om het ware vleesgehalte in het testinstituut LSZ Boxberg vast te leggen

worden gekenmerkt door een superieur kenmerk voor groei en korte 
mestperiode. In het Hector-programma zijn bijvoorbeeld dieren gefokt 
die een genetisch potentieel mogelijk maken bij de gewichtstoename 
van vleesvarkens van meer dan 1000 gram/dag. Eveneens wordt een 
hoge waarde voor het kenmerk voerconversie geplaatst. De 
genetische aanleg voor een gunstige voederconversie kenmerkt in 
principe German Piétrain-dieren. Door met selectiedruk van 24% op 
het kenmerk te selecteren, moet in dit kenmerk een verdere 
verbetering worden bereikt, omdat de voerkosten een belangrijke 
bijdrage leveren aan de winstgevendheid van varkensmesten. Door 
het testen van de gekruiste dieren op het station tot een levend gewicht 
van 125 kg, wordt verzekerd dat het opnemen van de 
voederhoeveelheden verzekerd is, zelfs in het laatste mestgedeelte en 
ook in het gebied van hoge mesteindgewichten. In het bijzonder, 
genetica die sneller vervetten, vereisen hogere hoeveelheden voer in 
de eindfase bij hogere slachtgewichten en dit leidt tot een vermindert 
resultaat.

Even waardevol in de productieketen zijn de kwaliteit en uniformiteit 
van de karkassen. Door het combineren van de fragmentdissectie om 
het ware vleesgehalte in de zuivere fokkerij met uitgebreide 
slachthuisgegevens in de praktijktest te bepalen, heeft het German 
Piétrain-fokprogramma een uniek verkoopargument in dit verband. 
Ook in  het  fokdoel  van de karkaskwal i te i t  worden de 
kwaliteitskenmerken van beide audittrails gewogen en garanderen ze 
één permanent toenemende mesterijprestaties en optimale 
karkaskwaliteiten op alle gebieden. Speciale nadruk wordt gelegd op 
uitstekende karkaskwaliteiten bij de selectie van MARTIX-beren, die 
overal worden gebruikt waar het op goede groei en op een groot aantal 
van waardevolle deelstukken en optimale indexpunten aankomt.



12 I GERMAN PIÉTRAIN

In 2013 was German Pietrain de eerste fokkerijorganisatie die 
genomische selectie integreerde in de routinematige 
fokwaardenschatting. Vanaf dat moment wordt 100% van de 
German Piétrain-beren geselecteerd op basis van genomische 
informatie. Inmiddels zijn meer dan 17.000 dieren 
gegenotypeerd en hebben ze een genomisch geschatte 
fokwaarden.

Fokvoortgang in focus

Het gebruik van massale genomische informatie in het German 
Piétrain-fokprogramma heeft een revolutie teweeggebracht in onze 
fokkerij. Waar prestatie-geteste oudere beren vroeger hoofdzakelijk in 
de fokkerij werden gebruikt, gebruiken onze fokbedrijven 
tegenwoordig fokdieren van de jongste generatie. Dit is onder andere 
mogelijk vanwege de hoge mate van zekerheid van genomische 
fokwaarden die al bij de jonge dieren voorkomen. Fokbedrijven 
ontvangen permanente informatie over de nieuwste fokwaarden van 
beschikbare fokdieren. Dit leidt ertoe dat aan de ene kant de 
zeugenbestanden intensief worden vervangen en gewisseld voor fok 
hoogwaardige jonge dieren, aan de andere kant kunnen alle zeugen 
worden gepaard met de meest fokwaardige beer. Om de 
fokvooruitgang verder te bevorderen, heeft de German Genetic groep 
een kernfokprogramma opgezet waarin de belangrijkste fokbedrijven 
zijn geïntegreerd.

German Piétrain Nucleus

De Nucleus fokkerij omvat ongeveer 1.000 zeugen. De genomische 
selectie wordt niet alleen uitgevoerd aan de kant van de beer op de 
fokbedrijven, het doel is om de fokvoortgang te maximaliseren door 
intensieve genotypering aan de kant van de zeug. Voor dit doel is een 
groot aantal potentiële kernzeugen al gegenotypeerd, zodat 
uiteindelijk alleen de meest fokwaardige dieren de volgende generatie 
produceren. Met de invoering van het Nucleus fokkerij-programma in 
2016 kan al een aanzienlijke toename van de fokvoortgang in de 
relevante kenmerken worden vastgelegd.

Doelgerichte testprogramma's

Prestatietests, fokwaardenschatting en selectie zijn de elementaire 
componenten van het German Piétrain-fokconcept. Het doel is de 
verwerking van genotyperingsgegevens in combinatie met de zuivere 
fok- en kruisingsgegevens van verschillende testen in een 
fokwaardeschatting. Als onderdeel van de zuivere fokkerijtest wordt 
een exacte gegevensverzameling uitgevoerd bij verschillende 
neutrale teststations, wat van grote betekenis is voor complexe 
kenmerken. Samen met de resultaten van de eigen prestatietest in de 
bedrijven worden de resultaten van ongeveer 40.000 zuivere fokdieren 
gebruikt voor de fokwaardeschatting. Zowel kwantitatief als kwalitatief, 
de nakomelingen-test van gekruiste dieren in de praktijk - de 

HET CONCEPT 
VOOR PERMANENTE 

FOKKERIJPROGRESSIE

Exacte registratie van de hoeveelheden voer aan de stations

GERMAN PIÉTRAIN I 13

praktijktest - biedt uitgebreide en betrouwbare gegevens voor het 
German  Piétrain-fokprogramma. De fokwaardeschatting is gebaseerd 
op gegevens van eindproducten van de praktijktest van de KI-
organisaties GFS en BuS. Op basis van alle belangrijke 
zeugengenetica, worden testberen doelbewust gebruikt om ten 
minste 40 vleesvarkens van elke beer, van verschillende testbedrijven 
te evalueren. Voor fokwaardeschatting worden gegevens van meer dan 
350.000 varkens gebruikt. Het koppelen van uitgebreide gegevens uit 
verschillende testpaden resulteert in betrouwbare geschatte 
fokwaarden en vormt de basis voor voortschrijdende vooruitgang. Om 
een   nog betere betekenis van de behaalde resultaten te bereiken, werd 
de prestatietest in 2017 uitgebreid met een centraal testbedrijf. Het 
testbedrijf Ferkelhof Pfahlbach werkt in een drie weken systeem met 
500 zeugen van Deense genetica. In elke zeugengroep worden 
ongeveer 15 verschillende testberen gepaard met 72 zeugen. Nieuw 
in het centrale testbedrijf is dat uit de worpen vrouwelijke biggen voor 
het nakomelingenonderzoek in een proefstation en in combinatie met 
praktijkproeven op het gebied van worpgenoten worden getest. 
Ferkelhof Pfahlbach is gekoppeld aan twee mestbedrijven, die 
jaarlijks ongeveer 13.0000 vleesvarkens testen. Het samenvoegen 
van praktijk - en station proeven en door het testen van toomgenoten 
verbetert verder zowel de zekerheid als de kracht van de fokwaarden.

Fokdoel

Het fokdoel van het German Piétrain fokprogramma is gebaseerd op de 
economische parameters van de biggenproductie door krachtige, 
snelgroeiende en uniforme biggen en vleesvarkens met een laag 
uitval%, hoge groei met een gunstige voederconversie in verband met 
uniforme vleesrijke karkassen. Optimale vleeseigenschappen met een 
smakelijke vleeskleur en minimaal verlies van drip garanderen ook 
optimale omstandigheden bij de vleesverwerking.

Het kenmerk mesterijprestatie is sterk ingewogen met ongeveer 2/3 in 
de fokdoelstelling 2018. De verhogingen op het traject van de 
jeugdontwikkeling (0 kg tot 30 kg) en van de mestdagen (30 kg tot 120 
kg) worden gedifferentieerd en hebben samen een aandeel met 38% 

Sectie-analyse om het ware vleesgehalte in het testinstituut LSZ Boxberg vast te leggen

worden gekenmerkt door een superieur kenmerk voor groei en korte 
mestperiode. In het Hector-programma zijn bijvoorbeeld dieren gefokt 
die een genetisch potentieel mogelijk maken bij de gewichtstoename 
van vleesvarkens van meer dan 1000 gram/dag. Eveneens wordt een 
hoge waarde voor het kenmerk voerconversie geplaatst. De 
genetische aanleg voor een gunstige voederconversie kenmerkt in 
principe German Piétrain-dieren. Door met selectiedruk van 24% op 
het kenmerk te selecteren, moet in dit kenmerk een verdere 
verbetering worden bereikt, omdat de voerkosten een belangrijke 
bijdrage leveren aan de winstgevendheid van varkensmesten. Door 
het testen van de gekruiste dieren op het station tot een levend gewicht 
van 125 kg, wordt verzekerd dat het opnemen van de 
voederhoeveelheden verzekerd is, zelfs in het laatste mestgedeelte en 
ook in het gebied van hoge mesteindgewichten. In het bijzonder, 
genetica die sneller vervetten, vereisen hogere hoeveelheden voer in 
de eindfase bij hogere slachtgewichten en dit leidt tot een vermindert 
resultaat.

Even waardevol in de productieketen zijn de kwaliteit en uniformiteit 
van de karkassen. Door het combineren van de fragmentdissectie om 
het ware vleesgehalte in de zuivere fokkerij met uitgebreide 
slachthuisgegevens in de praktijktest te bepalen, heeft het German 
Piétrain-fokprogramma een uniek verkoopargument in dit verband. 
Ook in  het  fokdoel  van de karkaskwal i te i t  worden de 
kwaliteitskenmerken van beide audittrails gewogen en garanderen ze 
één permanent toenemende mesterijprestaties en optimale 
karkaskwaliteiten op alle gebieden. Speciale nadruk wordt gelegd op 
uitstekende karkaskwaliteiten bij de selectie van MARTIX-beren, die 
overal worden gebruikt waar het op goede groei en op een groot aantal 
van waardevolle deelstukken en optimale indexpunten aankomt.



14 I GERMAN PIÉTRAIN

 
FOKDOEL 2018 

Groei

DripverliespH 1

Vleesaandeel 
deelstukken

Vleesaandeel naar 
Bonner formule

Schouder gewicht
Lendenen 
gewicht

Voederconversie

Met de stress-negatieve German Piétrain-
beren worden uitstekende resultaten in de 
vleeskwaliteit behaald.

Dripverlies•
pH-waarde•
Intramusculair vet•

De German Piétrain als ´´geschikte beer´´ 
voor alle zeugengenetica. Met zekerheid 
een garantie voor het magervleesaandeel.

Magervlees %•
Vlees % in de buik•
Ribgewicht•
Hamgewicht•
Schouderspier•

Met het verzamelen van resultaten bij de 
German Piétrain-beren wordt gericht en consequent 
op het voerverbruik geselecteerd. Zo bespaart men 
op de voerkosten.

Voerderconversie•
Voeropname•

Hoge groei in de opfok en mesterij is een 
uitstekende eigenschap van de German Piétrain-beer. 

•Groei/dier/dag
•Levensdag groei
•Netto levensdag groei
•Leeftijd bij slachten

Groei (38%) Vleeskwaliteit (4%)

Vleesaandeel (34%)Voerconversie (24%)

GOURMET
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Optimale geschiktheid voor de berenmesterij
Lage waarde van skatol en androstenon
Genomisch geselecteerd tegen berengeur
Permanent testprogramma
Hoge daggroei

Genomisch geselecteerd
Stress resistent
Uitstekende karkas kwaliteit
Groei/dier/dag 850 tot 900 gram
Goede voederconversie
Magervlees % tussen 58% en 60%
Hoog percentage in klasse E
Uniforme vleesvarkens
Optimaal voor Auto-FOM classificatie
Laag % erfelijke afwijkingen
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Genomisch geselecteerd
Topper in groeiprestaties 
Gericht op extreme groei en kortere mestperiode
Uitstekende daggroei van 900-1000 gram
Zeer goede voederconversie van 1:2,2 – 2,4
Magervlees %  tussen 57% en 58%
Geselecteerd op vitaliteit en stabiliteit
Laag % erfelijke afwijkingen

Resistent tegen E-coli stam F4
Minder uitval door coli
Ontwikkeld met behulp van speciale merkers
Verbeterde vitaliteit

Genomisch geselecteerd
Gericht op een optimale kwaliteit van het vlees
Optimale vlees rijping
Minimale drip verlies
Gunstige pH
Gunstige waarde voor intramusculair vetgehalte

MATRIX

INODORUS 2.0

HECTOR

COLIN

GOURMET

Basis van het German Piétrain-fokprogramma
Goed  in groei- en slachtprestaties
Zeker prestatie niveau
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