VPF, koploper in voederconversie en dierenwelzijn.
Om nog eens met een dooddoener te beginnen: “Het blijken
heel woelige tijden voor de varkenshouderij!”

Wetgeving en prijzen die in de kelderafdeling vertoeven zijn samen met de hoge voederkost DE uitdagingen voor de moderne
varkenshouder. Die heeft nood aan antwoorden om zo zijn toekomst veilig te stellen.

Laat ons toch eens dichter kijken naar de voederkost van het vleesvarken. We nemen , om vlug te rekenen, de prijs van het voer op
400€/ ton.
Om een big van 21 kg naar 115 kg te brengen is een gewichtstoename van 94 kg vereist. Wanneer er onder voederconversie verstaan wordt dat dit het aantal kg voer is die nodig is om 1 kg massa aan te zetten..
Dit betekend dat met een
voederconversie van 2.5 er
235kg voer nodig is om die
94 kg massa aan te zetten
Met een VC van 2.4 betekend dit 225.5kg voer. Een
voerderkost van 94€ in het
ene en 90.24€ euro in het
andere geval.
Er is hier dus een saldoverschil van 3.76€ / vleesvarken. Dit is gigantisch en
blijft dus in de varkenshouderij nog steeds de belangrijkste parameter.

Het fokdoel van VPF is reeds jaar en dag een werken naar de optimale VC. De VPF Piétrain is van oudsher de beste van de klas op
dit gebied. De hedendaagse VPF genetica richt zich naast deze
hoofdparameter, zijnde voederconversie, vooral ook op karkasrendement en bigvitaliteit. Dit in een samengang met een competitieve groei en een fokwaarde op erfelijke gebreken, maakt
van de VPF piétrain op vandaag de meest complete beer op de
markt en zeker de meest economisch rendabele.
Door zijn optimale voederconversie en de inspanningen om
die steeds te verbeteren , krijgt hij de naam:

KLIMAAT-BEER
De onafhankelijke testwerking
eindberen van het ILVO staaft
deze beweringen met resultaten. Op hun tool, die iedereen
gratis kan raadplegen, zien op
de volgende parameters de eerste plaatsten steeds bezet door
VPF piétrain beren: KLIMAATBEREN dus!
Figuur hiernaast toont aan dat binnen de testwerking van ILVO de bigvitaliteit en uniformiteit een uitstekend resultaat geeft voor de VPF beren. 8 beren binnen de Top 10

Economische voederconversie: eerste negen beren in
de rangschikking zijn VPF beren!

Vleespercentage: Top 10 beren in de rangschikking zijn
VPF beren!

Uniformiteit: 8 beren in de rangschikking binnen de
top 10 zijn VPF beren!

VPF beren op uw KI station hebben een fokwaarde aangemeten gekregen die deze criteria
in beeld brengen.
groei , voederconversie
en slachtkwaliteit voor
de vleesvarkens alsook
bigvitaliteit en erfelijke
gebreken voor het departement Kraamstal.

FWS

Om de Belgische varkenshouder nog beter te dienen in dierenwelzijn is VPF een samenwerking aangegaan met het
Zwitserse SUISAG. Deze zeugengenetica is reeds jaren toegespitst op bigvitaliteit, rust in
de zeugen en loslopende zeugen in de kraamstal. Iets wat
de Zwitsers al dienen toe te
passen sedert 2006.
Vraag naar deze gegevens bij uw KI station of bij Peter Van de
Vannet , technisch—commercieel advies bij VPF.
0472/57 49 79 of peter@vpfo.be

