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Dit maakt een prijskamp niet
alleen interessant voor de gespecialiseerde bezoeker, maar ook
voor de commerciële varkenshouder. We kunnen stellen dat de typische Belgische vleesproductie, gerenommeerd voor de karkaskwaliteit, nooit zou bestaan hebben
zonder een traditioneel maar oerdegelijk en goedkoop fokprogram-
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ma als een prijskamp. Men moet
een prijskamp dan ook zien ter ondersteuning van kenmerken als
conformatie en uitsnijrendement
waarmee de Belgische Piétrain populatie zich op vandaag nog duidelijk onderscheid van deze uit het
buitenland.
Jürgen Depuydt
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