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Nakomelingenonderzoek op
praktijkbedrijven

Fokwaarde

Begin 2015 werd het BelPi® Piétrain fokprogramma
opgestart. Door zijn doorgedreven professionele
aanpak en investeringen in de modernste
internationale fokkerij technologie wil BelPi® de
genetische vooruitgang van het Belgische Piétrainras
verbeteren.

De BelPi® fokkerij is een zelfstandige fokkerij binnen
het segment van de Belgische Piétrain. De fokkerij
wordt begeleid door Topigs Norsvin. Topigs Norsvin
zorgt voor de wetenschappelijke en foktechnische
ondersteuning, het berekenen van de fokwaarden via
specifiek vooropgestelde fokdoelen en het uitvoeren
van de LMS-metingen.

Testwerking

Het BelPi® -fokprogramma is uniek in België door de
inzet van voerstations voor individuele voeropname
registratie en LMS meting voor de spier- en spek
metingen op levende dieren. Deze specifieke
handelingen verhogen gevoelig de betrouwbaarheid
van de resultaten voor deze kenmerken. Dit laat BelPi®
toe een snellere genetische vooruitgang te genereren.
Daarnaast wordt het fokkerijprogramma nog versterkt
door het verzamelen van DNA stalen als basis voor de
‘genomic selection’.
De focus binnen het BelPi®-fokprogramma ligt op
een typische volvlezige eindbeer, met extra aandacht
voor de belangrijke economische kenmerken: Groei,
voederconversie, uniformiteit en vitaliteit.
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In het nakomelingenonderzoek worden kraamstalgegevens, mest- en slachtgegevens van nakomelingen
van BelPi® fok- en eindberen via een specifiek
protocol verzameld. Alle data wordt ingewogen in de
fokwaarden.
De BelPi® beren worden gefokt bij Piétrainfokkerij
Berkenerf, familie Devrome en Piétrainfokkerij
Bagyn, familie Van Stappen.
Dit alles zorgt ervoor dat het BelPi® fokprogramma
nu en in de toekomst garant staat voor een
betrouwbare en kwalitatieve eindbeer die
beantwoordt aan de marktvraag.

Contact: info@belpigenetics.com

