
Nieuwe fokdoelen verhogen winstgevendheid 
voor DanBred klanten 
 

 

 
Een nieuwe genetische benadering heeft geleid tot een baanbrekende 
verandering in de fokdoelen van de DanBred-genetica. Deze zal bijdragen 
aan een verhoogde overleving van de biggen en meer afgeleverde varkens 
door een verhoogde focus op robuustheid. 
 
Extra biggen bij het spenen, door integratie van de fokkerijparameter 
overleving big, levert een varkenshouder € 0,22 extra op per afgeleverd 
vleesvarken.  
 
De optimalisatie van het fokdoel heeft er toe geleid dat 3 nieuwe 
eigenschappen werden opgenomen in de fokkerijdoelstellingen: het 
genetisch potentieel van de big, het genetisch potentieel van zeug om 
deze groot te brengen en het totaal aantal gespeende biggen per 
toom. Deze nieuwe fokdoelen zullen bijdragen aan uw rentabiliteit omdat er 
meer biggen gespeend zullen worden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maximale winst voor de varkenshouder 
 
DanBred heeft de afgelopen decennia altijd gebalanceerd gefokt met oog voor 
duurzaamheid, verbetering voor dierenwelzijn en maximale winst voor zijn 
genetica gebruikers. Daar onze sector onder constante druk staat is het 
belangrijk om op regelmatige tijdstippen de fokdoelen bij te stellen.  
 
De fokdoelstellingen worden bepaald door de Deense varkenshouders die 
zetelen in het bestuur van de Deense Landbouw- en Voedselraad (DAFC). De 
R&D afdeling van DAFC gaat hiermee aan de slag en staat in voor de verder 
ontwikkeling en onderzoek binnen de DanBred-genetica. 
 
Elke aanpassing of integratie van fokkerijdoelstellingen moet op grote schaal 
meetbaar zijn, genetisch relevant zijn binnen de DanBred populatie en 
belangrijk zijn voor de economisch slagkracht van de varkenshouder. 
 
“Vanuit economisch oogpunt is het doel van het nieuwe fokdoel om meer 
biggen te spenen en meer vleesvarkens af te leveren, dus ook het ganse 
mesterijtraject is meegenomen. We kunnen dit sterk beïnvloeden door de 
bigoverleving te vergroten.”  
Tage Ostersen, afdelingshoofd Breeding & genetics bij DAFC. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verhoogde voerefficiëntie en hogere dagelijkse groei 
 
De nieuwe fokdoelen bouwen verder op de uitmuntende resultaten die de 
Danbred vleesvarkens reeds bereiken in de mesterij. Dit betekent een hogere 
dagelijkse groei, een verdere daling van de voerconversie en duurzamer 
en kostenefficiëntere varkenshouderij. 



“We zullen de fokdoelen blijven verbeteren met als doel meer output te 
creëren met minder input” 
Claus Fertin, CEO van Danbred. 
 
Fokkerij kan en mag niet op zichzelf staan. Ook het management dient in 
balans te zijn, daarom staan de mensen van het DanBred team steeds ter uwer 
beschikking om ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te bieden waar 
nodig. Spreek erover met uw DanBred contactpersoon om samen het 
maximum genetisch potentieel te benutten. 
 

 

Focus op robuustheid leidt naar meer afgeleverde varkens per zeug 
 
De tweeledige implementatie van het fokdoel overleving biggen leidt er toe dat 
de DanBred zeug enerzijds in staat is om meer biggen groot te brengen en 
anderzijds dat de robuustheid van de biggen, hun weerbaarheid om te 
groeien en zich te ontwikkelen als fokkerijkenmerk er voor zal zorgen dat 
delangleefbaarheid van de zeugen verhoogt. 
 
De uitgebreide aandacht binnen de fokkerij naar mesterijeigenschappen in 
combinatie met de focus op robuustheid resulteert in meer geproduceerde 
varkens per zeug. 
 
DanBred is daardoor de genetica met het hoogste aantal afgeleverde kg’s 
varkensvlees per zeug, met de laagste voederconversie. 
 

 

   

 


