Uitreiking Gouden Piétrain award 2021 voor ARTAN van de Janshoek van fokker, eigenaar Jan Gorssen
Traditioneel reikt de Vlaamse Piétrainfokkerij, VPF, de Gouden Piétrain jaarlijks uit op één van de twee
landbouwbeurzen, Agribex of Agriflanders. Door het laattijdig aflasten van Agribex eind vorig jaar, heeft VPF besloten
om de award van 2021 uit te reiken op de Agridagen in Ravels waar VPF ook standhouder is en hoopt vele fokkers en
klanten opnieuw te kunnen ontmoeten in levende lijve.
Met Artan van de Janshoek (zie foto) hebben we deze keer een allround beer als winnaar. Hierbij etaleerden de
nakomelingen in de selektiemesterij niet alleen een heel degelijke groei en een uitstekende karkaskwaliteit, maar
hebben ze ook een top voederconversie neergezet (zie tabel 1). In de kraamstal waren de worpen beter dan
gemiddeld, wat resulteerde in een niet onaardige kraamstalindex van 126,6 punten (zie tabel 2). Zelf valt Artan op
door zijn lengte gecombineerd met een droge bespiering (zie foto), wat we dan ook terugzien in zijn
bedrijfsprestatietoets (tabel 3). Hierbij woog Artan als jonge beer op een leeftijd van zo’n 6,5 maand 130 kg, en waren
zijn spekdikte 5 mm en zijn carrédikte 84 mm op basis van een ultrasone meting met het Piglog 105 toestel. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat we in de afstamming van Artan meerdere toppers van de vroegere fokwaarde hitlijsten
terugvinden, zoals de stamvaders Osterix van het Loonderhof, Siet van de Janshoek, Super en Opmars van de
Blomberg. De kwaliteiten van Opmars werden destijds ontdekt in een KUL-ILVO project dat de interactie tussen
genotype en milieu onderzocht. Deze lijn komt, met de invoering van de fokwaardeschatting “nieuwe stijl” eind 2020,
wat nadrukkelijker op de voorgrond in het Optimal Prime segment. De Opmars vaderlijn levert dit jaar met Artan niet
alleen de winnaar van de Gouden Piétrain, maar trouwens ook een kleinzoon die op de tweede plaats kwam: Amore
van de Blomberg.
DATA van Gouden Piétrain ARTAN van de Janshoek
Naam Oornummer Vader Type N JG LG VC AFI DVO Index Betr. Predikaat
ARTAN 197B437 ZELK KI 20 111 137 171 131 87 166,9 0.876
OPS
Tabel 1: Selectiemesterij-index van ZEFKE (N: aantal nakomelingen, JG: Jeugdgroei, LG: levensgroei, VC: voederconversie, AFI:
autofomindex, DVO: dagelijkse voederopname, Index: totaalindex, Betr.: Betrouwbaarheid, Predikaat OPS: Optimal Prime)
KSI Type test Vitaliteit Breuk Zwemmer Levend Geboren Dood Geboren
KI
127
132
122
122
144
Tabel 2: Kraamstal index van ARTAN (KSI index: kraamstalindex, Betr.: Betrouwbaarheid)

KSI index Betr.
126,6
0,420

Leeftijd Gewicht Gecorrig. LG SD CD Vlees%
200
130
619
5.0 84
69,9
Tabel 3: Bedrijfsprestatietoets van de beer ARTAN (Gecorrig. LG: Gecorrigeerde Levens Groei op 110 kg (gram/dag), SD: Spek
Dikte (mm)gemeten met Piglog, CD: Carree Dikte (mm).

De Gouden Piétrain award wordt jaarlijks toegekend aan de beer die
de
hoogste
fokwaardeschatting
bekomt
in
het
nakomelingenonderzoek van de selektiemesterijen van VPF. De
nakomelingen van de beer moeten echter ook voldoen aan
minimumeisen in de kraamstal. Deze worden immers ook gescoord
op vitaliteit na de geboorte, percentage balbreuken en zwemmers.
Zo waren er in 2021 maar liefst 296 VPF-beren die beoordeeld
werden op de prestaties van de nakomelingen. Dit geeft de
overwinning van Artan van de Janshoek des te meer glans.
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