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Inteelt 

• Wat is inteelt 

• Wat zijn effecten van inteelt 

• Beebreed:  

• Inteeltcoefficiënt (F) van werksters en koningin 

• Inteeltcoefficiënt (F) van geplande paring 

• Bestaande ouders 

• Toekomstige ouders  

• Inteeltcoefficiënt  (F) bij inseminatie met één 
dar  

 



Wat is inteelt 

Allerlei definities: 

• (Gevolg van) paring van verwante dieren 

• Kans op homozygote genen (beide varianten op 
het gen zijn gelijk) 

• Gemiddeld, als de generaties voortschrijden:  

• toename van homozygotie  (ΔF) 

• afname van heterozygotie (minder genen met 
verschillende varianten) 

• Formeel: Kans dat twee varianten op een gen 
identiek zijn door afstamming 

 

 



Wat zijn effecten van inteelt 

• Veel mankementen komen door genvarianten 
die recessief zijn. Dwz, alleen merkbaar 
wanneer beide varianten op het gen de 
recessieve vorm hebben. Meestal komt de 
recessieve variant samen met de dominantie 
voor: “verborgen erfelijk gebrek” 



Wat zijn effecten van inteelt 

Recessieve variant: d 

Dominante variant: D 

 

Een dier kan zijn:  

 DD: geen probleem 

 Dd: geen probleem, tenzij Dd paart met Dd 

 dd: “erfelijk gebrek” 



Wat zijn effecten van inteelt 

De situatie bij bijen: 

 

• “Gebrek” is fysiologisch proces (ook bijvoorbeeld 
weerstand tegen ziekte) dat voor werksters èn 
darren geldt: Komt (vrijwel) niet voor, via de 
darren is er een sterke selectie tegen. 

 

• “Gebrek” dat alleen bij koningin of werksters van 
belang is (gedrag?): Speelt wel een rol 



Wat zijn effecten van inteelt 

Voorbeelden (Jean-Marie Cornet in: Rinderer , 
Bee Genetics and Breeding, blz 242-243) 

• Minder goede thermoregulatie 

• Minder goede broedzorg 

• Minder goed schoonhouden nest (kan 
verklaren waarom er meer parasitaire ziektes 
voorkomen) 

• Aanzienlijk minder honingopbrengst 

 



Beebreed: inteeltcoefficiënt F 



Beebreed: F van werksters en koningin 



Beebreed: F van werksters en koningin 



F van 55 2 6 2010 



F geplande paring (opzoeken) 



F geplande paring (opzoeken) 

55-2-6-2010 met 6-172-39-2009 

                                      (aan de orde in 2012) 

Werksters van de dochter van 
55-2-6-2010!! 



F geplande paring (toekomst) 

Toekomstige koningin. 

 

Toegelicht aan een voorbeeld uit het verleden 
om te kunnen laten zien of de berekening klopt. 

 

Gebruiken we bijvoorbeeld bij de keuze Vlieland-
koningin. We willen dan weten of paring met 
toekomstige Beebreed-NL-koninginnen (nog niet 
in de databank) niet teveel inteelt oplevert.  



F geplande paring (toekomst) 

55-2-34-2012 

55-2-6-2010 

Het gaat dus om de situatie dat 55-2-34-2012 nog 
niet in de databank zit, maar wordt getest. 

6-172-27-2011 

6-172-81-2009 17-186-4-2007 17-27-6-2008 



F geplande paring (toekomst) 

55-2-34- 2012 

55-2-6-2010 

6-172-27-2011 

6-172-81-2009 17-186-4-2007 17-27-6-2008 

X 

A B C D 

FX= ¼(PAC + PAD  + PBC + PBD)  

FX= ¼(4,0 + 0,4 + 0,1 + 0,2) = 1,17%  

PAC is de inteelt-
coefficiënt van de 
geplande paring AC 



F geplande paring (toekomst) 
Er zijn nog twee manieren (sneller): 

FX= ¼(PAC + PAD  + PBC + PBD)= ¼(4,0+0,4+0,1+0,2)=1,17%   

FX= ½(PEC + PED)= ½(2,0+0,3)=1,15%  

FX= ½(PGA + PGB)= ½(2,1+0,1)=1,10%  



F geplande paring (toekomst): CHECK 

55-2-34- 2012 6-172-27-2011 

FX= 1,17%, 1,15%, 1,10%  



55-2-34-2012 

Koningin A 
Werksters 87,5% VSH 

Nateeltkoningin B 

Werksters 
F=25% 

F bij inseminatie met één dar 

AxA 

A 

Beebreed 
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