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Genetica bij Novogen: reageren op marktvraag 

1. Eieren van hoge kwaliteit 

 

2. Productiviteit 

(levensduur, persistentie) 

 

3. Efficiëntie 

 

4. Productie in verschillende 

productiesystemen 

Marktvraag 

• Witte, bruine en getinte eieren 

 

• Groeiende markt 

 

• Lokale productie voor lokale 

consumptie 

 

• Traditionele kooien, verrijkte 

kooien, scharrelsystemen, 

vloersystemen en biologische 

systemen 



Evolutie van selectiemethoden 

Massale selectie 

BLUP 
 

Genealogische selectie 

Genealogische selectie 

+ veldtests 

+ familieprestaties 

 

vastleggen van informatie uit 

verschillende bronnen (leeftijd, 

boerderijen..) 

Vergelijking van afzonderlijke prestaties 

binnen een groep + correlatie 

Afzonderlijke`+ familieprestaties bij 

optimale condities en veldcondities 

Genomische             

SNP’s 
 

Detectie van markeringen in genoom 

F

E 

I 

T 

E 

L 

I 

J 

K 

 



 Jaarlijks genetisch proces is gerelateerd aan 

verschillende criteria:  

 Ga = i * R(A,Â) * A / T 

 

• Ga:  Jaarlijks genetisch proces 

• i:   Selectie-intensiteit 

• R(A,Â):  Nauwkeurigheid  

• A:  Genetische standaarddeviatie 

• T:   Generatie-interval 

 

 

Fokdoel:  

het jaarlijkse genetische proces 



Novogen Genetics: bij de basis beginnen… 

De aanpassing van een hen is gebaseerd op de ‘interactie tussen genotype en 

omgeving’  
 

     Genetische effecten + 
 Fenotype    = Omgevingseffecten + 

    G*O-interactie 

 

 Hennen moeten worden geselecteerd voor bepaalde condities 

waaronder wij willen dat zij het beste presteren 

 

 

 Het gaat niet alleen om het genetisch potentieel, maar ook om de 

aanpassing van een hen aan een specifieke omgeving die resulteert in 

de uiteindelijke prestaties 



Een compleet, inventief en praktijkgericht 

SELECTIEPROGRAMMA 

individuele 

kooien 

Veldtests 

Eierkwaliteit 

  Hoge normen voor eierkwaliteit 

  Productiviteit (levensduur en persistentie) 

  Efficientië 

  Aanpassingsvermogen aan verschillende      

 productiesystemen 

Koloniehuisv. 

17 

weken 

60 

weken 

90 

weken 

17 

weken 

72 / 76 

weken 

Veldtests 

ZUIVERE FOKLIJN COMMERCIËLE VELDTESTS 



Doel: selectie van betere eieren in verschillende 

productiesystemen 

 

- Bewaking tijdens volledige legperiode, 

in alle verschillende productiesystemen 

 

- Beperking van natuurlijke vermindering van 

eierkwaliteit tijdens leven van hen met focus op: 

- goede kleuring van eierschaal 

- goede schaalsterkte 

- hoge uniformiteit 

- goede inwendige kwaliteit 

tot het einde van de productiecyclus 

 

Betere selectie tijdens de kritieke periode Ei-kwaliteitslab 

Focus op eierkwaliteit 



Index van misvorming, 

breukkracht en vorm 

Kleurintensiteit 

en uniformiteit 
Ei-gewicht 

Periode Begin Midden Eind 

Leeftijd 
30 

weken 

55 

weken 

85 

weken 

Ei-gewicht 61,8 64,5 65,8 

Breuksterkte 41,8 40,6 38,2 

Kleur (lab) 85,5 84,7 83,2 

Focus op ei-kwaliteit 



Vroege 

eigrootte 

Late 

eigrootte 

Lichaams- 

gewicht 

Schaal- 

sterkte 

Schaal- 

kleur 

Volwassenheid -0,24 -0,12 -0,13 -0,07 0 

Persistentie -0,14 -0,40 -0,26 -0,04 +0,26 

Lichaamsgew. 0,23 0,20 -- -0,04 + 0,11 

Schaalsterkte -0,11 0,06 0 -- +0,24 

Schaalkleur -0,11 -0,09 +0,11 +0,24 -- 

Erfelijkheid 0,61 0,58 0,63 0,27 0,44 

Jaarlijkse 

genetische 

winst 

+0,07 -0,12 0 +0,12 +0,57 

Focus op eierkwaliteit: een complexe 

vergelijking… 



Focus op productiviteit: 

steeds langere productiecyclus 

Gem. productie 

zuivere lijnen 

(60-90 wkn) 

 

100 % 

 

> 97,5%  

 

>95 % 

 

> 90% 

Bruin 8,5% 25,5% 39,4% 51,2% 

Wit 10,6% 28,2% 43,5% 56,4% 



Focus op aanpassingsvermogen: 

selectie op gedrag 

Gedrag is alleen te selecteren binnen een groep in groepskooien, 

vloersystemen of veldtests 

 Pikgedrag 

Overlevingsratio 

in groepskooien 

Overlevingsratio 

in afzonderlijke kooien 

Mortaliteit 

als gevolg van 

pikken 

Totale 

mortaliteit 

Mortaliteit 

als gevolg van 

pikken 

Totale 

mortaliteit 

LIJN A  5,2% 7,7% 0% 1,3% 

LIJN B 5,1% 6,5% 0% 1,8% 
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Huidig fokprogramma 

Gegevensverzameling op 

R&D- en testbedrijven 

 

Interne database 

 

 

 

Verzending ruwe data 

via intranet 

Verzending fenotypische-  

gegevens  
Verzending 

fokwaarden 

Indexberekening 

naar keuze van fokkers 

 

 

 

Lijst van fokkers 

Genetische evaluatie 



Focus op aanpassingsvermogen: 

gedrag op alternatieve systemen  

 

Afzonderlijke informatie binnen een groep met RFID-technologie 

Selectie bij scharrel-huisvesting en groepskooien 
 

Selectie onder echte productiecondities! 

Nieuwe eigensch. komen besch. voor selectie: 

 % in het nest 

 tijdstip van leggen 

 tijdsduur in het nest 

 Interval tussen 

   2 legmomenten 

 Gedrag van hen 

 

Samenwerking met universiteit – ICAM Nantes 



R&D bij Novogen: beide voeten op de grond, 

maar met oog voor nieuwste technologieën 

Van DNA tot praktijkprestaties 

Evaluatie van genetische waarden voor een dier via een 

 « moleculaire score » berekend op basis van hun genotypen 

voor een groot aantal DNA-markeringen (SNP’s) 



Genomische evaluatie: voorbeeld bij Locus 1 



Genomische evaluatie: voorbeeld bij Locus 1 

-  0,1 
  

+ 0,1 

- 0,2 0 0 +0,2 



Genomische waarden: « moleculaire score » 

EGV = α1*SNP1  + α2*SNP2  + α3*SNP3  + ……………..+ α∞*SNP∞   
 

 

 

 580.000 SNP’s beschikbaar 

 

 Meer dan 30 verschillende selectiecriteria  

 

 Gebaseerd op de additiviteit van effecten van SNP’s 

 

  Veel SNP’s hebben weinig of zelfs helemaal geen effect 



R&D bij Novogen: beide voeten op de grond, 

maar met oog voor nieuwste technologieën 

Extra hulpmiddelen bij huidige kwantitatieve genetica: 

 Aanvullende informatie voor hanen 

 Versnellen van genetisch proces 

 Handig voor moeilijk te meten eigenschappen 

 Rekening houden met gen* met de omgevings-interactie 

Van DNA tot praktijkprestaties 



Genomics: Grote stappen vooruit! 

 Zeer goede verwachtingen 

 Hoge correlatie tussen huidige genetische waarde en genomische 

evaluatie: 

– Tussen 0,8 en 0,95 afhankelijk van eigenschappen 

 Genetische correlatie tussen hoog en laag energieniveau:  

–  0,4 voor persistentie (verschillende effecten van SNP’s) 

– Hogere correlatie voor kwaliteitseigenschappen eieren 

 Enorme effecten van bepaalde SNP’s op enkele 

kwaliteitseigenschappen 

 Genomica draagt bij aan versnellen van genetische verbetering en 

integratie van specifieke veldomgevingen 

 … 
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Jaarlijks genetische trend (from 2013 to 

2016) Brown Lines (Classic) 

Annual Genetic Progress 

AVG Value Male Side Female Side Novo Brown 

Aantal eieren18-80 350.0 2.01 2.73 2.37 

2 e soort (%) 5.0 -0.25 -0.45 -0.35 

ei-gewicht 1 (g) 18-60 62.5  + 0.15 0.05 0.10 

Ei-gewicht 2 (g) 60-80 65.5 -0.10 0.02 -0.04 

Ei-schaal kleur(100 - LAB) 81.5 +1.44 +0.68 +1.06 

Afwijkingen (N/mm) 190.0 -3.45 1.58 -0.93 

breuksterkte (N) 40.0 0.14 0.09 0.12 

Haugh Units 75.0 0.82 1.24 1.03 

bloed spots 1.45 -0.14 -0.11 -0.12 
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Jaarlijks genetische trend (from 2013 to 

2016) White Lines (Classic) 

Annual Genetic Progress 

AVG Value Male Side Female Side Novo White 

Aantal eieren18-80 350.0 2.81 3.03 2.92 

2 e soort (%) 5.0 -0.04 -0.08 -0.06 

ei-gewicht 1 (g) 18-60 61.5 0.25 -0.09 0.08 

Ei-gewicht 2 (g) 60-80 65.0 0.05 -0.13 -0.04 

Ei-schaal kleur(100 - LAB) 8.5 -0.02 -0.09 -0.05 

Afwijkingen (N/mm) 185.0 0.01 0.07 0.04 

breuksterkte (N) 39.0 0.19 0.68 0.44 

Haugh Units 82.0 0.65 0.57 0.61 

bloed spots . 0.00 0.00 0.00 



R&D bij Novogen: blijvende voortgang 

De verworvenheden van vandaag zijn de standaardprestaties van morgen… 

 

 Hoge normen voor eierkwaliteit 

 Productiviteit 

(levensduur en persistentie) 

 Efficiëntie 

 Vermogen tot aanpassing 

aan verschillende productie- 

     systemen 

 

Elke generatie brengt nieuwe verbeteringen met zich mee… 

 

Stap voor stap naar de top! 



Novogen,   
Genen voor betere eieren 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht 


