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Hallo Stéphanie, 

We zijn verheugd om een historische upgrade van het DanBred fokdoel te 
onthullen die zal bijdragen aan het verbeteren van uw winstgevendheid door 
nog efficiëntere dieren. 
 

Deze baanbrekende verandering in onze fokdoelen zal het aantal gespeende 
biggen per zeug doen toenemen, voornamelijk door de 
overlevingskansen van de biggen te verbeteren. Bovendien zal het 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van voerefficiëntie en resulteren in een 
nog hogere dagelijkse groei - met behoud van de focus op de robuustheid 
van zowel zeugen als biggen. 
 

Met de nieuwste geavanceerde update van de fokdoelen door de DanBred 
R&D consolideren we opnieuw onze leidende positie op het gebied van het 
geproduceerde varkens met superieure voerefficiëntie en de hoogste 
dagelijkse groei. 
 

Meer geproduceerde varkens per zeug 
 

We zijn trots om verbeterde fokdoelen aan te kondigen, waaronder nieuwe 
superieure eigenschappen die het aantal geproduceerde  varkens per zeug 
zullen verbeteren, vooral door de overlevingskansen van biggen te 
verbeteren. Deze aanpak is uniek, omdat het eigen toekomstige genetisch 
potentieel van de nakomelingen omvat, in plaats van alleen te kijken naar het 
potentieel van de zeugen. 
 
"DanBred-zeugen produceren al grote nesten, en dit gaat door, en nu met een aanzienlijk grotere 
focus op robuustheid en overleving." 
CEO van DanBred, Claus Fertin 
 

Nieuw fokdoel 2022 

 

De overleving van biggen wordt beïnvloed door zowel het potentieel van de big 
zelf als het potentieel van de zeug. 
 
 
 
 
 
   

 

 



Nog betere voerefficiëntie en grotere winst 

De nieuwe fokdoelen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de 
voerefficiëntie en resulteren in  een nog hogere dagelijkse groei. Dit niet alleen 
de dagen tot de slacht, maar ook het totale voerverbruik, hetgeen de positie 
van Danbred als ’s wereld meest productieve en duurzame genetica bevestigt. 
 
"We zullen het fokdoel blijven verbeteren met als doel meer output te creëren met minder input." 
CEO van DanBred, Claus Fertin 
 

 

 


