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Beter produceren wat de
consument wenst

ht

Meer dan 400 geïnteresseerden volgden tijdens de voorbije Agridagen in Geel het
seminarie voor de varkenshouderij. De panelleden gaven tips en adviezen hoe je als
varkenshouder je grenzen kan verleggen. Daarbij mag je de consument duidelijk
niet uit het oog verliezen. – Anne Vandenbosch
eindpunt, we zitten weldra weer rond de
tafel met de diverse actoren uit de sector.
Als overheid hebben we dan wel geen vat
op de prijsvorming, maar we kunnen
bijvoorbeeld wel via VLAM met promotieactiviteiten helpen om het imago van vlees
te ondersteunen. We willen daarnaast ook
de eigenheid van ons Vlaams varken niet
verloren laten gaan. Met het Piétrainras
kunnen we het unieke karakter en de
kwaliteit van ons slachtvarken behouden.
Voor bepaalde afzetmarkten, zoals onder
meer Polen, is dat immers erg belangrijk.”
Moderator Franky De Letter, hoofd
redacteur van Varkensbedrijf, polste bij de
kabinetschef of er nog wel een toekomst
bestaat voor Piétrain. “De vraag naar
ondersteuning komt nochtans vanuit de
sector”, repliceerde Relaes. “Het ras is
weliswaar niet voor iedereen of voor alle
markten geschikt, maar we mogen deze
genetica niet verloren laten gaan. Dat kan
immers maar eenmaal … De kwaliteit en
de voederconversie moeten natuurlijk wel
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Als varkenshouder wordt je steeds vaker
geconfronteerd met de grenzen van het
ondernemerschap. Risicobeheersing,
management, kostprijsverlaging, kapitaalbehoefte en maatschappelijk draagvlak
vormen meer en meer de basis van een
moderne bedrijfsvoering. Enkele sectorspecialisten gaven hun (toekomst)visie
weer op basis van een citaat over het
centrale thema ‘Grensverleggend
ondernemen’.

C

Overheid als bondgenoot voor sector
Joris Relaes, kabinetschef Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid, mocht de
spits van het symposium afbijten. In zijn
quote meldde hij dat de Vlaamse overheid
een bondgenoot blijft voor de sector.
“Samen met de sector ontwikkelden we in
2011 een actieplan waarin we nadenken
over de toekomst. We luisterden hierbij
naar wat de sector belangrijk vindt.” Maar
de Vlaamse overheid laat de sector ook na
dit actieplan niet in de steek. “Dit is geen
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voldoen om voldoende rendabel te kunnen
produceren.” De moderator vroeg ook naar
de stand van zaken van het ketenoverleg.
Dit moet immers voor de nodige transparantie zorgen. “De gesprekken met de
verschillende schakels binnen de keten

Joris Relaes

De Vlaamse overheid laat de
sector - ook na het actieplan niet in de steek.

verlopen moeilijk”, bevestigde Relaes,
“maar het overleg op zich is al belangrijk
om de pijnpunten bij de verschillende
actoren te leren kennen. Ook als de prijzen
verbeteren, mag dit overleg trouwens niet
wegvallen. Het actieplan dient immers niet
varkens • 9

Resultaatgericht voederen

Het symposium over de varkenshouderij op de voorbije Agridagen Geel lokte niet minder dan 400
geïnteresseerden. Ze luisterden er naar een uitgebreid panel.
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“Alleen met de beste fokkerijdoelen en
-technieken is een duurzame toekomst
verzekerd in de varkenshouderij”, stelde
Gerard Albers, directeur R&D bij Hendrix
Genetics/Hypor. “De bepaalt welk vlees
geproduceerd moet worden en ook de
manier waarop dit moet gebeuren. Maar
de fokkerij bepaalt wat de varkenshouder
met zijn dieren kan realiseren. Technologie
helpt hier steeds meer bij. In de fokkerij
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Door de stijgende productiekosten wordt
het alsmaar belangrijker om resultaat
gericht te voederen. Dirk Van Thielen,
divisiedirecteur van Aveve Veevoeding had

Betere fokdoelen en -technieken

en

Dierenarts Manon Houben van het
Nederlandse veterinaire adviesbureau
Pork Q belichtte enkele diergeneeskundige
aspecten. “In Nederland kwam er, naar
aanleiding van enkele gezondheidsproblemen (Q-koorts, antibioticaresistentie …),
de voorbije jaren meer aandacht voor de
manier van produceren. De sector wordt
door de maatschappij bekeken met een
loep. Ondanks een andere aanpak van de
bedrijfsvoering, met onder meer een
verhoogde bioveiligheid en minder
antibiotica, konden we toch onze productieresultaten behouden”, zei ze trots.
Wanneer de moderator haar vroeg of de
sector niet moet wachten op een Europese
antibioticarichtlijn, antwoordde Houben
dat we daar niet kunnen op wachten. “De
humane gezondheidszorg legt ons immers
eisen op. Het vakmanschap van onze
varkenshouder moet echter tot goede
resultaten kunnen leiden. Hygiënisch
werken, de voerbehoeften van het dier
nakomen, proper drinkwater gebruiken en
gericht vaccineren zijn slechts enkele
voorbeelden waardoor het antibiotica
gebruik alvast kan dalen.”

distributiesector. Ze wensen meestal geen
intacte beren, maar ook geen immunocastratie. In Nederland zou nochtans al 40%
van de beren intact geslacht worden. Het
‘probleem’ van berengeur zou ook veel
kleiner zijn dan algemeen gesteld …” In
het uitgebreide panel ontbrak duidelijk
iemand vanuit de slachthuizen of de
distributiesector om deze stelling al dan
niet te weerleggen.

Johnny Hogenkamp

Voorsprong door schaal
vergroting is geschiedenis,
samenwerken is de toekomst.

er

Kijk over de grenzen heen

het hier al uitgebreid over in
Management&Techniek 3. “Het ligt
maatschappelijk erg gevoelig dat er voor
de productie van 1 kg dierlijk materiaal
3 kg plantaardig materiaal nodig is”, stelde
hij. “Maar het is niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch noodzakelijk
om de voederconversie te verbeteren. Geef
100 g voeder minder en je reduceert de
kost per varken met 2,2 euro. Naargelang
de genetica van het varken, het geslacht,
de levensfase, de gezondheid … moet je
het meest geschikte voeder gebruiken. Er
wordt vandaag nog te veel slechts één
soort voeder gebruikt, maar een big heeft
andere behoeftes dan een varken van
70 kg, een barg heeft andere voerbehoeften dan een beer of zeug.” Voor Van
Thielen is het duidelijk dat management
zowel als financiering en bedrijfsorganisatie juist moeten zitten om efficiënt varkens
te produceren.
Patrick Vandenavenne, van het gelijknamige voederbedrijf, wees eveneens op een
correcte kennis van de productiepara
meters op je bedrijf. Met de stelling ‘Meten
is weten, gissen is missen en gokken is
dokken’ sloeg hij de nagel op de kop. “Er
wordt in de varkenshouderij te weinig
gemeten. Je moet bijvoorbeeld niet
zomaar een groeibeer inzetten op je
bedrijf, als die geen beter financieel
eindresultaat oplevert omdat je afnemer
hier niet in geïnteresseerd is. Naast het
voerverbruik is dikwijls ook het water
verbruik of zelfs het gewicht van de
slachtvarkens niet gekend.
Waarom spelen we trouwens niet meer
(proactief) in op de vragen van de markt?
In het castratieverhaal stuiten we vooral
op problemen bij de slachthuizen en de
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alleen voor economische crisissituaties, de
sector kent nog andere heikele punten,
zoals dierenwelzijn en antibioticareductie.
De varkenshouderij is een erg belangrijke
economische sector voor Vlaanderen. De
overheid blijft er dus zeker in investeren!”

wordt al veel gemeten en daarnaast
beschikken we over meer en meer
DNA-informatie. Dit zorgt voor de nodige
vooruitgang. Maar je moet je de vraag
durven stellen welke vooruitgang vandaag
gewenst is.” Volgens Albers is lokale
preferentie voorbij. “Als fokkerijorganisatie
moeten we naar een juiste balans zoeken
in onze fokdoelen in een wereld die streeft
naar eenvormigheid en waarin er een
grotere competitiviteit heerst. De Belgische aanpak is echter volledig tegengesteld.” Voor hem zijn Piétrainkruisingen
enkel nog geschikt voor nichemarkten,
niet voor de mondiale markt. Albers gaf
als voorbeeld dat in Frankrijk slechts 6
inkopers uit de distributie de link vormen
tussen de miljoenen consumenten en de
duizenden producenten. We moeten met
onze producten voldoen aan de eisen van
die inkopers. Maar volgens Albers hoeven
we met onze deskundigheid de concurrentie, uit bijvoorbeeld Brazilië, niet te vrezen.
“In de toekomst zal men ook in andere
werelddelen geconfronteerd worden met
strengere eisen op het vlak van welzijn en
milieu. In de VS steken momenteel
strengere huisvestingsregels de kop op,
wij beschikken vandaag al over de nodige
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(Ver)kopen op lange termijn
Dirk Coucke van adviesbureau DLV vind het
vreemd dat varkenshouders hun eindproducten verkopen zonder de eigenlijke prijs
ervan te kennen. “Waarom gaan varkenshouders geen langetermijncontracten aan
voor (een gedeelte van) hun productie? Dit
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Als getuigenis uit de praktijk trommelden
de organisatoren Johnny Hogenkamp op.
Deze Nederlandse varkenshouder heeft
een zeugenstapel van 1600 stuks en 3000
opfokzeugen. Hij heeft 6 personeelsleden
in dienst. Johnny is niet alleen bedrijfs
leider, hij spendeert ook heel wat tijd in
het samenwerkingsverband Farmfocus,
waarvan hij voorzitter is. Volgens Johnny is
voorsprong door schaalvergroting
geschiedenis, samenwerken is de
toekomst. “De tijd is voorbij dat meer
biggen extra opbrengsten opleverden.
Meer biggen betekent niet meer efficiëntie. Je kan nog wél een hoger rendement
behalen door samen te werken en kennis
te delen. Met Farmfocus pakken we dit

zou immers de sterke prijsschommelingen
uitvlakken. In de VS zit bij alle grote boeren
de helft van hun productie op contract of
op de termijnmarkt. Iedereen in de keten
– voor en na de boer – werkt met vastgelegde prijzen en afspraken. Varkenshouders zouden moeten durven nieuwe
markt- en contractvormen aan te gaan.”
Als individuele varkenshouder is het echter
niet evident om op de termijnmarkt actief
te zijn, maar in samenwerkingsverband
moet dit volgens Coucke wel mogelijk zijn.
Maar blijkbaar zijn er vandaag door de
continue lage prijzen en de lage volatiliteit
van de markt geen kopers op die varkensmarkt die je lot varkens willen kopen. Om
die te lokken, zouden de varkensprijzen
eerst moeten pieken … en wie wil dit niet in
de sector? n

nd

Samenwerken is de toekomst

digitaal aan. Dit kan zowel op het eigen
bedrijf, met je medewerkers, als met
andere bedrijfsleiders in zogenaamde
producentenclusters. We delen er
informatie met elkaar op een beschermd
digitaal platform. Ik ben ervan overtuigd
dat de samenwerking binnen de keten ook
nog kan verbeteren. We hebben baat bij
een gezonde keten waarbij iedere schakel
zijn marge behoudt, zonder daarom een
integratie te worden.” Intussen telt
Farmfocus 80 varkenshouders en in totaal
300 gebruikers.
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knowhow. Ons huidige ‘nadeel’ wordt dan
een voordeel!”
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BEREN AFGETEST IN DE PERIODE JANUARI-FEBRUARI 2012 (2011.5)
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Bron: Vlaams Varkensstamboek vzw, Van Thorenburghlaan 20, 9860 Scheldewindeke (09 362 12 85 of http://www.varkensstamboek.be)
Berekeningen: Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, Departement Biosystemen, KULeuven
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