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Kengetal varkens

Transparantie
Eind 2012 zijn binnen het project ‘Uniformering technische en
economische kengetallen varkenshouderij’ afspraken gemaakt
over nieuwe kengetallen. De bestaande kengetallen dateren uit
2001 en vroegen om vernieuwing omdat varkensbedrijven
steeds groter worden en een andere aansturing verlangen. Zo
werd naast nieuwe economische en technische kengetallen het
onderdeel diergezondheid toegevoegd. De projectgroep heeft
haar nieuwe kengetallen opgeleverd; die liggen nu ter goedkeuring bij de vereniging AgroConnect, de belangenvereniging en
beheerder van uniformeringsafspraken in de agrarische sector.
Wim Visscher, de nestor van het eerste uur bij SIVA, weet dat
betrokken partijen als LTO en ICT-bedrijven achter de nieuwe
kengetallen staan. Naar verwachting worden de computer
programma’s medio 2013 herschreven, zodat ze op 1 januari 2014
operationeel zijn. Visscher: “Bij de huidige varkensmanagementsystemen stond op vele plekken iets over diergezondheid. Wij
hebben alle relevante kengetallen die van doen hebben met
diergezondheid samengevoegd op één plaats: de Diergezondheidskaart.” Wel echt nieuw is het kengetal dierdagdosering.
Varkensdierenarts Rick Janssen van Veterinair Centrum Someren is
enthousiast over de Diergezondheidskaart. Hij werkte in diverse

werkgroepen mee aan de totstandkoming van die nieuwe insteek.
Janssen: “Onze invalshoek was om vanuit het management
systeem een diergezondheidskaart uit te kunnen draaien, waarmee je in één oogopslag een goede indruk krijgt van de gezondheidsstatus van je varkens.” Janssen is met name zo positief
omdat de nieuwe gezondheidskaart de communicatie tussen de
fokker en de vleesvarkenshouder aanzienlijk verbetert. “Als
mester koop je biggen en door de gezondheidskaart te vragen
van je fokker krijg je een veel beter beeld van het materiaal (biggen) dat je hebt aangekocht.” De marges in de vleesvarkens
houderij zijn flinterdun en het laatste kwartaal zelfs slecht. Dat
vraagt, aldus Janssen, nog meer om een volledige transparantie
tussen de bedrijven in de vleesketen. Hij noemt twee voorbeelden: “Er is een verband tussen de speenleeftijd en de groei in de
mesterij. Te vroeg spenen, korter dan 24 dagen, is niet goed voor
de groei later. En dat inzicht wordt gegeven via de gezondheidskaart.” Janssen is ook verheugd dat de ziektekundige slacht
gegevens van vleesvarkens onderdeel worden van de gezondheidskaart. “Steeds vaker worden slachthuisbevindingen betrokken bij de analyse of vaccinaties voldoende aanslaan.”
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