Ecologische en diervriendelijke
varkenshouderij is geen Science Fiction

Op vandaag heeft iedereen de mond vol van Red
de Planeet . We kunnen er niet meer omheen.
De consument , die onze klant is, geeft zelf die
verandering in mind-set aan. Met je telefoon
scannen in de supermarkt als het product ecologisch verantwoord is klinkt als uit een Science Fiction film, maar is reeds ingeburgerd bij een groot
deel van de consumenten.

Lekker van bij ons, porc to fork, korte keten: kortom varkensvlees met een verhaal doet het bij de
jonge, dynamische gezinnen. Het zijn ook deze
gezinsleden die onze toekomstige klanten vormen.

Vanuit de overheid komen vandaag een zondvloed van maatregelen op ons af. De ene al begrijpelijker dan de andere.
150 jaar geleden wist Charles Darwin ons al met een waarheid om de
oren te slaan:

“ Degene die gaan overleven zijn niet per
definitie de sterksten maar wel degenen
die zich het best aangepast hebben!”

Zo ook is het in de varkenssector van belang ons aan te passen aan de vraagstukken die de maatschappij bezig houd.
VPF is hierin geen
achterblijver, eerder een
koploper.

Reeds jaar en dag zijn wij bezig met de voederconversie, de hoeveelheid voer nodig om 1 kg
massa aan te maken, van onze beren zo scherp
mogelijk te houden in het fokdoel.

Wij mogen stellen dat op vandaag , van alle
eindberen op de markt aanwezig, VPF Piétrain
nog steeds de scherpste voederconversie.
heeft.
Een kleine rekensom laat ons al vlug zien waar
hier de eerste winst te maken is, zelfs zonder
nog maar te spreken van Ecologische Footprint. Want hoe minder soja uit Zuid Amerika
dient aangevoerd te worden, hoe minder Co2
uitstoot.

Terug naar de rekensom: 150 zeugen met 29
verkochte vleesvarkens per jaar.
Dat maakt 4350 vleesvarkens per jaar. Met de
huidige voederprijzen is 100 gr voederconversie rap 2.8 euro waard. Dat maakt een som
van 12800 euro.

Zonder veel moeite te moeten doen, enkel de VPF- predikaat beer bij uw KI
station bestellen, kan dit op een bedrijf van 150 zeugen rap een serieus bedrag betekenen. Van die predikaatberen is bewezen , door aftesten, dat hun
resultaten correct zijn.

De PREDIKAAT-BEER is de enige echt bewezen KLIMAAT - BEER
Op het gebied van dierenwelzijn, iets
wat de consument, en terecht, nauw
aan het hart ligt, is het VPF ook actief
bezig.
De maatregel van loslopende zeugen in
het kraamhok geeft menig varkenshouder op vandaag kopzorgen. Niet alleen welke opstelling maar
vooral “ zal onze zeug hier wel voor passen?”. Is ze
niet te “levendig”? Wat met meer doodliggers bij
de biggen? En natuurlijk het grote vraagstuk: Hebben wij wel zoveel levend geboren biggen nodig?
Gaat het niet te ver in de fokkerij met toomgrootte?
Vanuit de beleidsmakers en hun adviseurs horen wij steeds meer stemmen opgaan dat de zeugenhouderij
“structureel” moet veranderen. Een
totale “ MIND SWITCH” als het ware.
Niet persé meer biggen, maar kwaliteitsvolle biggen. Zwaardere geboortegewichten. Loslopende zeugen in
de kraamhokken. En dergelijke..

Hier heeft VPF ook de stap vooruit gezet en een samen werking aangegaan
met het Zwisterse SUISAG. Ook een
stamboekorganisatie die reeds 15 jaar
ervaring heeft met loslopende zeugen
in het kraamhok. De rustige Landras
en Edelschwein (LW) lijnen zijn uitermate geschikt voor de vernieuwende
opstellingen in het kraamhok. En dit
met voldoende aantal , uniform levend geboren biggen.
VPF is klaar om , samen met u, de toekomst
aan te vatten en zo de vraagstukken van de
consument zo goed als mogelijk te
beantwoorden en de behoeftes in te vullen.

Op onze vernieuwde website kunt u alle info hierrond vinden. Zowel berenlijsten met hun predikaat als info rond SUISAG, de zeug van de toekomst.

https://www.vlaamsepietrainfokkerij.be

Voor informatie geef gerust een seintje

info@vpfo.be

0472/57 49 79
Het VPF –team

