VPF-NIEUWSBRIEF nr.3

DEC 2015

“AGRIBEX-SPECIAL”
Voorwoord
VPF is sinds 27 november gestart met de uitrol van het vernieuwde fokprogramma,
waaronder de segmentatie van de beren. VPF heeft met haar segmentatie van de beren een
uniek kwaliteitsprogramma op demarkt neergezet. Door de segmentatie zullen alle beren die
op KI komen getest worden, en zéér belangrijk, de beren die ondermaats presteren op het
varkensbedrijf blijven niet langer op de KI. Als dat geen structurele verbetering voor de
varkenshouder is !
Op AGRIBEX werd het verhaal alvast positief onthaald !
U maakt deel uit van dit programma. Samen kunnen we het verschil maken!!
Chris Dhondt

“VPF in een nieuw jasje !”
Tijdens AGRIBEX heeft VPF zich
gepresenteerd in de nieuwe
huisstijl.. Met het nieuwe LOGO,
de nieuwe frisse huisstijl, en onze
fonkelnieuwe stand slaagde wij erin
om tijdens de beurs voldoende
interesse te wekken bij de
beursbezoekers.
In diezelfde week ging ook onze
nieuwe website online. Hier kunnen
varkenshouders terecht voor heel
wat informatie. Nieuwsgierig ? Kijk
dan eens op www.vpfo.be of
www.vlaamsepietrainfokkerij.be
Wilt u graag het logo van VPF op uw wagen , aanhangwagen, in de stal, of op uw
promotiemateriaal ? Aarzel dan niet en neem met ons contact op . Wij bekijken graag met u
wat we kunnen doen, en bezorgen u het nodige materiaal.

Prijskamp en veiling op AGRIBEX
Na een jaar waarin er hard gewerkt werd om het stamboek klaar te stomen voor de toekomst,
is de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) nu helemaal klaar om met haar vernieuwde
fokprogramma uit te pakken. Dat hiervoor een goede genetische basis aanwezig is bij de VPF
fokkers moge duidelijk zijn met de topkwaliteit die op Agribex getoond werd. Deze
prijskampen vonden plaats in samenwerking met de Waalse zusterorganisatie AWE. Vooral
wat het ging worden op de veiling was een veel gestelde vraag, gezien de prijsmalaise in de
varkenshouderij en de moeilijkheden in de zeugenhouderij. Gelukkig werden er een reeks
topberen aangeboden. Zo vonden uiteindelijk alle 10 I++ beren een koper. De kampioenberen
Unitas en Trezuget werden gekocht door KI-Clincke en KI Brosens. Unitas haalde de hoogste
prijs met een bod van 2.700 €. Verder werden I++ beren aangekocht door KI Lekens (2), KI
Clincke, KI Verstraeten, KI Fevery en KI Bevel-Comav.
Tevens wisselden tijdens en na de veiling nog meerder beren van eigenaar

UNITAS van den Bosrand, kampioen beren 9-12 mnd.

SEGMENTATIEPROGRAMMA is goed voor de sector !.
Tijdens AGRIBEX is van de gelegenheid gebruik gemaakt het segmentatieprogramma verder
uit te rollen naar het brede publiek toe. De segmentatie wordt héél goed onthaald. Door het
indelen van de afgeteste beren wordt het voor de zeugenhouder/varkensboer een stuk
gemakkelijker om de juiste beer voor zijn bedrijf te kiezen. Dit zal naast betere technische
cijfers zeker leiden tot betere uniformiteit binnen de vleesvarkensstal. Ook het 100 % aftesten
van alle ingezette beren werd als positief ervaren.
Ook het opruimen, in samenwerking met VPF, van ‘gebuisde’ beren werd als vernieuwend en
gedurfd ervaren ! Iedereen begrijpt meteen dat dit de gemiddelde kwaliteit van de VPF beren
op de verschillende KI-stations nog zal verhogen.
Via onze beursactie werden tijdens de beurs met verschillende landbouwers proefpakketjes
meegegeven. Deze mensen willen het verschil alvast zelf ervaren!

