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Z
owel in het EAT-Lancet-dieet
als in de nieuwe Vlaamse voe-
dingsdriehoek werd naast de

nutritionele waarde voor de gezond-
heid nu ook de ecologische voetaf-
druk in rekening gebracht. Dit heeft
gevolgen voor de positionering van
onder meer varkensvlees.

Kringloopkampioen

Door de nieuwe visie werd het kote-
letje helemaal naar onder gedegra-
deerd, samen met het rundvlees, en
dit in tegenstelling met het kippen-
boutje. Begin dit jaar echter werd in
een wetenschappelijk artikel in het
gerenommeerde tijdschrift Nature
aangetoond dat een Europese circu-
laire varkenshouderij 44 g varkens-
vlees per dag per hoofd van de be-
volking kan produceren, of meer dan
6 keer de aanbevolen hoeveelheid
van het EAT-Lancet-dieet. Jürgen De-
puydt van VPF: “Dit is vooral omdat
varkens uiterst geschikt zijn om laag-
waardige reststromen om te zetten in
eiwit. Vooral kippen – nochtans ge-
roemd om hun efficiënte voedercon-
versie – zouden in het circulaire mo-
del in de verdringing komen. Het var-
ken verdient als het ware de titel van
kringloopkampioen.” Vanuit deze
bevindingen moet het volgens VPF
mogelijk zijn om ons Vlaamse kote-
letje bij een volgende editie van de
Vlaamse voedingsdriehoek minstens
naast het kippenboutje te promove-
ren.

Volgens VPF moet de hele sector in-
spelen op bepaalde trends in de re-
tail. “We zien vandaag vooral aparte
labels, zoals de nutri-, eco- en dier-
welzijnsscores, ontstaan in de retail
in plaats van de integratie van ge-
zondheids- , milieu- en dierwelzijns-
facetten in een gezamenlijk verhaal.
Aangezien in de varkenshouderij
het vleesvarken het resultaat is van
een gebruikskruising, willen we dit
bij de VPF invullen door de duur-
zaamheidswensen van de maat-
schappij en de retail samen te bren-
gen in het vleesvarken van de toe-
komst. Een kruising van de VPF-kli-
maatbeer met de Suisag-zeug lijkt
daarvoor optimaal.” VPF lichtte de-
ze stelling toe.

Klimaatbeer

Hoe kan een varkenshouder de eco-
logische voetafdruk van zijn varkens
verlagen? Om deze vraag te beant-
woorden moet men alvast een blik
werpen op de voederconversie (VC). 
“De VPF-predikaatberen Optimal Pri-
me, Optimal en Premium hebben
een beter dan gemiddelde voeder-
conversie bij de nakomelingen in de
selectiemesterij”, stelt Jürgen De-
puydt. “Uitgaande van een voerkost
van 360 euro/ton komt het financiële
voordeel van deze beren respectie-
velijk neer op 1,42 euro, 1,09 euro en
1,15 euro voederbesparing per vlees-
varken. Deze gunstige situatie heeft
ook een grote invloed op de klimaat-
impact van de Vlaamse varkenshou-
derij.”
De vraag is hoe groot deze klimaat-
impact is natuurlijk. Depuydt: “We
willen niet in de valkuil van greenwas-
hing lopen door over ons bestaande
fokprogramma voor voederconversie
een groen laagje verf te schilderen.
We plannen om met de VPF de kli-
maatbeer te ondersteunen met 3 pij-
lers, waarbij verschillende reeds lo-
pende onderzoeksprojecten nu een
goed omschreven gemeenschappe-
lijk doel krijgen (zie ook kader over
Suisag). 
In lijn met de opensourcefilosofie van
een stamboek wil de VPF dit bovendien
op een transparante manier realiseren
via intelligente samenwerking met de
verschillende schakels in de keten.”

VPF-klimaatbeer x Suisag-zeug

Het vleesvarken van de toekomst moet ook 
rekening houden met het klimaat
De tweede editie van de roadshow ‘Hamvragen’ van de Vlaam-
se Piétrainfokkerij (VPF) werd een digitale versie. Tijdens een
webinar werd het Vlaamse vleesvarken van de toekomst belicht.

Een beer moet vandaag ook voldoen aan het statuut ‘klimaatbeer’, stelt VPF.
Foto: Jürgen Depuydt

Een voorbeeld van een Suisag Edelschwein-zeug, die exemplarisch is voor het Swissnes-
fokdoel, met de typerende mooie onderlijn met veel goed geplaatste tepels. Foto: VPF
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Berekenen van de
klimaatimpact

Om hier een beter inzicht in te krij-
gen sloot de VPF zich recent aan bij
een project om een levenscyclus-
analyse te laten uitvoeren op haar
selectiemesterijen. 
“Levenscyclusanalyse is één van de
meest gebruikte manieren om de
klimaatimpact te scoren”, legt Jür-
gen Depuydt uit. “Dit gebeurt niet
alleen bij voedingsmiddelen, zoals
bij het recente ecoscorelabel in de
retail, maar ook bij industriële goe-
deren. Hierbij wordt, naast de CO2

uitstoot, ook het water-, land- en
energiegebruik en de eutrofiëring
berekend. 
Deze laatste parameter, die een
maat is van de belasting van bodem
en water met fosfaten en nitraten,
biedt de VPF vanuit de berekening
van de excretiecijfers bij de jaarlijk-
se Mestbankaangifte, concrete

handvaten om een nieuwe fokwaar-
de te ontwikkelen.
Zo zien we in lijn met de genetische
trend voor voederconversie (zie fi-
guur 1), ook een dalende trend van
de excretiecijfers per hok (zie figuur
2). Deze werden berekend met de
AVVT-techniek, wat staat voor ‘An-
dere Voeders en Voedertechnie-
ken’, een nutriëntenboekhouding. 
We stellen echter een behoorlijk
grote variatie vast tussen de seizoe-
nen, maar ook binnen de seizoenen,
wat wellicht wijst op een behoorlijke
genetische invloed. 
Momenteel is men dit volop aan het
onderzoeken via berekeningen van
de erfelijkheidsgraad en via de ge-
netische correlaties. We willen na-
gaan of de fokwaarde van bijvoor-
beeld de excretiecijfers een nuttige
aanvulling kan zijn op de fokwaarde
voor de voederconversie. Bij beide
zien we alvast gunstige evoluties
over de tijd.”

Intelligente voederconversie

Jürgen Depuydt is alvast over-
tuigd: “Een intelligente voeder-
conversie waarbij de zeug zorgt
voor de vleeskwaliteit en de beer
voor de vleeskwantiteit en voeref-
ficiëntie past perfect in onze visie
van VPF!
Wat betreft samenwerking in de
keten werken we samen met een
kernvoederbedrijf, een slachthuis
en met 2 vleesverwerkers, aan een
federated blockchain project, in
het ICON-project Flanders Future
Pig om niet alleen duurzaamheids-
claims te borgen naar de retail en
uiteindelijk naar de consument,
maar ook om transparantie te ge-
ven aan de verschillende schakels
in de keten.”

Anne Vandenbosch

Edelschwein-Large White Zwitsers Landras

Figuur 3: Fokdoelen van Edelschwein-large White en het Zwitsers Landras

Zwitserland, dat als neutraal
land niet behoort tot de Euro-
pese Unie, heeft op veel vlak-
ken een eigenzinnige, maar
vaak ook ingenieuze manier
van aanpak, ook wel Swissness
genoemd. Het staat voor pre-
cisie, betrouwbaarheid, res-
pect en robuustheid. Denken
we hier bijvoorbeeld maar aan
de Zwitserse horloges en offi-
ciersmessen.
Deze aanpak zien we ook bij
het Zwitserse varkensstam-
boek, de collega’s van de VPF,
dat Suisag noemt. “Suisag
concentreert zich voorname-
lijk op de fokkerij van het
Edelschwein – de Zwitserse
versie van het Large White ras
– en het Zwitsers Landras, waar
we, voor Europa, toch wel vrij
alternatieve fokdoelen zien
onder invloed van bovenge-
noemde Swissness-waarden ,
legt Peter Van de Vennet van
VPF uit. VPF bekwam voor Bel-
gië en Luxemburg het ver-
kooprecht op de Suisag-gene-
tica.
“Zoals zichtbaar in figuur 3 ligt
het zwaartepunt van hun fok-
kerij op andere doelen. Ze
mikken veel meer op dieren-
welzijn, met een zware inwe-
ging op bigoverleving: 22% bij
Edelschwein en 21% bij Zwit-
sers Landras. Daarnaast rich-
ten ze zich op de vleeskwali-
teit: 16% bij Zwitsers Landras
en 14% bij Edelschwein. AV

Is Suisag de zeug van
de toekomst?

Trend genetische aanleg beren (geboren na 2013)
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Figuur 1: Trend genetische aanleg voederconversie bij beren geboren na 2013.
Bron: Steven Janssens, CABG-KUL
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Figuur 2: Genetische trend van de excretiecijfers per hok. 
Bron: Wim Gorssen, CABG-KU Leuven


