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Op 1 december stelde minister-president Peeters het vlaams actieplan voor de
varkenshouderij voor. Een belangrijk deel van de geplande acties kaderen onder de
rubriek onderzoek. Een overzicht. – Georges Van Keerberghen, Hoofdbestuur

H
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et actieplan ‘Varkenshouderij naar
2020’ is het resultaat van de 6
dialoogdagen die de fundamenten
moesten leggen voor de Vlaamse varkens
sector in de nabije toekomst. alhoewel
onderzoek op zich niet in staat zal zijn om
op korte termijn de prijzen van de biggen of
de vleesvarkens te verhogen of de voeder
kosten drukken, was er een grote consen
sus bij de deelnemers aan de verschillende
dialoogdagen dat een versterking van het
onderzoek in de varkenshouderij noodzake
lijk is om deze belangrijke sector toekomst
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kansen te bieden.
En omdat er in Vlaanderen een gebrek is
aan onderzoeksinfrastructuur voor de
varkenshouderij heeft ministerpresident
Peeters de handschoen opgenomen en een
investeringsbudget van 2 miljoen euro
vrijgemaakt voor de bouw van onderzoeks
gerichte zeugen en varkensstallen op de
terreinen van het instituut voor landbouw
en Visserijonderzoek (ilVo) in Merelbeke.
Ondertussen werden ook stappen gezet om
een nieuwe infrastructuur te voorzien voor
het Vlaams Varkensstamboek (zie verder in

dit dossier), in complementariteit dus met
deze onderzoeksstallen.

Oprichting Varkensloket
naar aanleiding van de presentatie van het
Vlaams actieplan voor de varkenshouderij
werden een aantal lopende onderzoekspro
jecten voorgesteld. Uit deze presentaties
bleek dat er zowel op het ILVO als op
andere onderzoeks en praktijkcentra heel
wat gebeurt, maar dat dit misschien niet
door iedereen gekend is of nog onvoldoen
de naar de praktijk werd gebracht. In die zin
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ters. Maar ook individuele varkenshouders
zullen er met vragen terechtkunnen. als
tweede opdracht kreeg het Varkensloket
mee dat zij nieuwe onderzoeksvragen uit
de sector moet opsporen en opvangen en
op een objectieve manier onderzoekspri
oriteiten moet voorstellen. Op die manier
wordt het onderzoek effectief aange
stuurd vanuit de behoeftes uit de
praktijk.

en

Het varkensloket kan een
bijdrage leveren aan de
vulgarisatie van het
onderzoek.

genetica, en die van onze piétrain in het
bijzonder. nadine Buys van de kUleuven
gaf een presentatie over het belang en nut
van genetisch onderzoek voor de varkens
sector. Een nauwkeurige voorspelling van
het genetisch potentieel van de ingezette
dieren is een belangrijke succesfactor voor
de fokker. Hiervoor worden redelijk
ingewikkelde statistische technieken
gebruikt om de waarnemingen van
– bijvoorbeeld – prestatiegegevens en
pedigreeinformatie zo veel mogelijk te
corrigeren voor de (nieterfelijke) omge
vingsfactoren om zodoende een zuivere
genetische aanleg te bekomen.
Moleculair onderzoek Daarnaast lichtte zij
een tipje van de sluier op in verband met
het lopend moleculair onderzoek (dna
onderzoek). Hierbij wordt onderzocht welke
genen of combinaties van genen verant
woordelijk zijn voor een bepaalde expres
sie, het voorkomen van afwijkingen of
bepaalde ziektes. De onderzoeksploeg van
de kUleuven focust zich momenteel op de
genetische aspecten van enterotoxische
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grenslijnmethodologie visueel weergegeven
wat het effect is van bepaalde veranderin
gen. Deze methodologie is een verbetering
ten opzichte van de traditionele werking
met kengetallen, die geen rekening hield
met interacties tussen bepaalde parame
ters. Het ondersteunend systeem is
opgezet vanuit een participatorische
benadering: na de input van bedrijfsspeci
fieke data wordt een eerste diagnose
gemaakt van de prestaties van het bedrijf in
vergelijking met andere gekozen bedrijven.
na de bepaling van de suboptimale
kengetallen wordt via simulatie bepaald wat
het effect is van de verbetering van een of
meerdere suboptimale kengetallen op de
geaggregeerde economische en milieukun
dige bedrijfsprestaties. Een primaire vereist
is natuurlijk dat men een goed vertrekbeeld
heeft van de eigen bedrijfsspecifieke data.
Het pigs2winprogramma wordt vrij
beschikbaar vanaf begin 2012.
Onderzoek naar fokwaardeschatting Op de
dialoogdagen waren de meest deelnemers
overtuigd van het grote belang van onze

bo

kan het actiepunt rond de versterking van
het Praktijkcentrum Varkens met een
Varkensloket aan deze vulgarisatie een
bijdrage leveren.
Het Varkensloket heeft een dubbele
doelstelling. De eerste en belangrijkste
taak is het inventariseren en verzamelen
van onderzoeksresultaten en deze vertalen
naar bruikbare informatie voor de sector en
de voorlichting. De effectieve verspreiding
gebeurt door de voorlichters van de
afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
(adlo), door de leden van het praktijkcen
trum Varkens, en door individuele voorlich
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Om een concreter idee te geven van de
gepresenteerde onderwerpen geven we
hieronder een korte beschrijving van
enkele ervan.
Rentabiliteit op bedrijfsniveau Zeker in
periodes van lage marges is een
economisch inzicht in het bedrijf van
levensbelang. Zowel in goede als in
slechte periodes zijn er grote rentabili
teitverschillen tussen de bedrijven.
Maar in slechte periodes zijn deze
verschillen oorzaak van winst of
verlies. Daarom werd aan het ILVO
een beslissingsondersteunend
systeem ontwikkeld dat op een
praktisch bruikbare manier de
varkenshouder moet toelaten om
beslissingen te nemen die zijn
rentabiliteit kunnen verhogen. Dit
systeem is bekend onder de naam
pigs2win. door het bepalen van
benchmarks (vergelijkingspunten)
en verbeterpaden wordt via
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diarree, het zoeken naar merkers voor
genetische afwijkingen en, last but not
least, de vermindering van berengeur via
selectie.

Beoordeling van het welzijn van
varkens (Welfare quality)
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ondanks de moeilijke financiëeleconomi
sche situatie in de sector mogen we niet
blind zijn voor maatschappelijke uitdagin
gen die op ons af komen. de geurproble
matiek en het fijn stof zijn daar een
voorbeeld van. Het dierenwelzijn is een
andere thematiek die op ons afkomt.
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Daarom is het belangrijk om er goed op
voorbereid te zijn en ervoor te zorgen dat
het maatschappelijk en politiek debat
gebeurt op basis van objectieve en
onderbouwde argumenten.
Verschillende onderzoeksteams in de eU
hanteren echter andere definities van
dierenwelzijn en evalueren dan ook
dierenwelzijn aan de hand van diverse
indicatoren en integratiemethoden. Daarom
werd over meer dan 40 europese onder
zoeksgroepen een project opgezet, dat
werd gefinancierd door de eU, om een
consensus te zoeken over welke indicatoren
moeten gemeten worden, hoe die indicato
ren precies moeten gemeten worden op de
praktijkbedrijven, en hoe het relatieve
belang van de geselecteerde indicatoren
moet afgewogen worden om te komen tot
een geïntegreerde beoordeling van
dierenwelzijn. n
Een digitale versie van het Vlaams
actieplan Varkenshouderij kan je terug
vinden op http://www.vlaanderen.be/
landbouw/actieplanvarkenshouderij. Het
Varkensloket is digitaal bereikbaar op
www.varkensloket.be.
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Eén van de aangekondigde punten in het vlaams
actieplan voor de varkenshouderij betreft een
investering in een nieuwe selectiemesterij op de
site van het IlvO in Merelbeke. Hiermee wil de
minister-president het strategische belang van
het genetisch onderzoek van de berenstapel voor
de vlaamse varkenshouderij onderstrepen.

– Herman Vets

I

edereen die aanwezig was op de dialoogda
gen varkenshouderij erkent het strategi
sche belang van de extra conformatie van
onze varkens voor de afzetmogelijkheden
ervan. Het onderzoek naar de genetische
verbetering van de inzetbare eindberen wordt
dan ook door alle partijen als een van de
essentiële pijlers van onze varkenshouderij
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beschouwd. peeters wilde met de verkla
ring van 1 december aangeven dat hij sterk
in het belang van dit genetisch onderzoek
in de selectiemesterijen gelooft. “Om de
kwaliteit ervan te kunnen bestendigen,
moeten we er dan ook opnieuw in investe
ren”, stelde de ministerpresident.
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De selectiemesterijwerking kan terecht
gezien worden als het toponderzoek in de
selectie van de piétrain als eindbeer. zowel
de genetische aanleg van beren voor de
belangrijkste kostprijsparameters (groei en
voederconversie) als voor de opbrengst van
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Top van de piramide
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De directe aanleiding van de aankondiging
van de investering in een nieuwe selectie
mesterij is de toestand van de huidige
selectiemesterij in scheldewindeke. Tot op
de draad versleten, is hier een understate
ment. nieuwe investeringen in deze site
drongen zich reeds lang op, maar juridische
problemen – de site is nog eigendom van
de federale overheid – weerhielden de
Vlaamse overheid van investeringen.
Uiteindelijk werd met het actieplan dan
toch de knoop doorgehakt en werd er
beslist om te investeren op een andere
locatie, met name op de terreinen van het
ilVo in Merelbeke. deze investering moet
garanderen dat het prestatieonderzoek van
eindberen voor de komende decennia op
punt blijft.

bo

Scheldewindeke ‘versleten’
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Er moet sterk ingezet worden
op verdere genetische
vooruitgang van piétrain
inzake de voederconversie.

C

het vleesvarken (karkaskwaliteit) worden er
immers in detail bepaald. Het selectiemes
terijonderzoek heeft echter ook zijn
nadelen. door kostprijs en capaciteitsbe
perkingen kan momenteel slechts zo’n 20%
van de berenstapel ‘afgetest’ worden. in
principe zijn het vooral de meest belofte
volle beren voor de fokkerij die onderzocht
worden. naast het selectiemesterijonder
zoek is er dus zeker ook nog behoefte naar
aanvullend onderzoek waarmee heel de
berenstapel genetisch kan gescreend
worden. Momenteel gebeurt dit onder

2

1 Het gebouw en de inrichting van de stallen van de selectiemesterij in Scheldewindeke zijn
duidelijk aan vervanging toe. 2 De selectiemesterij in Rumbeke kreeg in 2000 een nieuwe inrichting
en voldoet aan de huidige vereisten.

andere met de ‘bedrijfsprestatietoets’. Het
is zeker de bedoeling om in de toekomst na
te gaan of ook deze aanvullende onder
zoeksprogramma’s verder kunnen
bijgeschaafd en/of verbeterd worden.
niettegenstaande blijft de selectiemesterij
werking essentieel omdat men enkel in dit
onderzoekstype de parameter voedercon
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versie op een betrouwbare manier kan
meenemen.

Voederkosten economisch
doorslaggevend
De impact van de voederkosten in de
rentabiliteit van een varkensbedrijf kan
nauwelijks overschat worden. Uit de
dossier • 15
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WAT HOUDT HET SELECTIEMESTERIJONDERZOEK IN?
Het selectiemesterijonderzoek is het belangrijkste programma van het
Vlaams Varkensstamboek (VVS) voor prestatieonderzoek van eindberen
(Piétrain). VVS werkt samen met 3 fokbedrijven die minimaal 5 zeugen
insemineren met sperma van de af te testen beren. Per beer worden
hiervan minimaal 3 uniforme loten van biggen afgemest in één van de 2
selectiemesterijen (Scheldewindeke en Rumbeke). Van deze biggen
worden groei, voederconversie en karkaskwaliteit bepaald tijdens het
traject van 25 kg tot ongeveer 110 kg. Via BLUP wordt vervolgens de
fokwaarde van de beren bepaald voor de 3 onderzochte kenmerken. Als
eindbeoordeling worden de 3 fokwaardeschattingen naargelang hun
economisch belang samengevat in een ‘totale fokwaarde’ per beer, de
‘selectiemesterij-index’. Op jaarbasis worden momenteel zo’n 3500 biggen
afgemest waardoor een voldoende betrouwbare selectiemesterij-index
kan bepaald worden van ongeveer 170 beren. Meer info kan je vinden op
de website van VVS (www.vlaamsvarkensstamboek.be).

D

e varkensstallen van het ILVO
dateren uit de jaren 60. “de
zeugenstal had een traditionele
inrichting”, vertelt Bart Sonck, afdelings
hoofd ilVodier. “We hadden hier zo’n 80
individuele zeugenligboxen, met een
betonnen ligplaats en een rooster achter de
zeug en een onderliggend mestkanaal. Er
was ook een buitenbeloop, maar dat was in
onbruik geraakt. de 2 centrale berenhok
ken hadden ook niet meer hun originele
bestemming. De stal werd verlucht via
natuurlijke ventilatie met trekschouwen,
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Ook de keuze van de investeringsplaats,
de site van het ILVO, is niet toevallig. Het
kabinet wil het praktijkonderzoek in de
varkenshouderij een krachtige nieuwe
impuls meegeven. Enerzijds wordt
hiervoor een kenniscentrum binnen de
schoot van het praktijkcentrum Varkens
houderij geïnstalleerd dat voor een
betere doorstroming van onderzoeks
resultaten naar de praktijk moet zorgen.
anderzijds wordt ook de onderzoeks
infrastructuur van het ilVo zelf ver
nieuwd (zie ook het volgende artikel).
Het bundelen van de onderzoeksinfra
structuur van VVs en ilVo op één locatie
moet volgens het kabinet ook zorgen
voor meer synergie en samenwerking in
het praktijkonderzoek. n
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Tijdens de persconferentie stelde de
minister ook voor om de varkensprodu

Praktijkonderzoek versterken
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Sector erbij betrekken

centen nauwer te betrekken bij de
stamboekwerking. Enerzijds is het de
bedoeling om de stamboekwerking
nauwer te laten inspelen op de verwach
tingen vanuit de sector. anderzijds zou dit
ook moeten kunnen leiden tot betere
informatiedoorstroming vice versa.
Informatie uit de sector zou kunnen
geïntegreerd worden in verbeterde
fokprogramma’s, en omgekeerd zouden
de resultaten van het fokkerijonderzoek
beter kunnen gevalideerd worden in de
praktijk.

er

bedrijfsboekhoudingen van Boerenbond
blijkt immers dat aan de kostenzijde de
verschillen in totale voederkosten
(= zeugen, biggen én vleesvarkensvoe
der!) per kilogram vlees de belangrijkste
oorzaak zijn van de verschillen in
rentabiliteit tussen bedrijven. Er moet
dan ook sterk ingezet worden op de
verdere genetische vooruitgang van de
piétrain inzake de voederconversie.
Bovendien profiteren alle boeren
rechtstreeks van de genetische verbete
ring van dit kenmerk. Dit kan niet altijd
gezegd worden van andere kenmerken
waarop de selectie soms (te) hard inzet.
Het is dan ook belangrijk dat de vader
beren die ingezet worden in de piétrain
selectie zo veel mogelijk aan bod komen
in het selectiemesterijonderzoek waar ze
tenminste op voederconversie kunnen
onderzocht worden. Vorig jaar draaide de
selectiemesterij van Scheldewindeke,
ondanks de verouderde infrastructuur, in
de bedrijfsboekhouding van Boerenbond
nog een voederconversie van 2,27 (van 25
tot 107 kg)! Bovenaan de jaarlijkse
‘hitlijst’ (= rangschikking geteste beren
naargelang hun index) prijken ook steeds
beren met aanleg voor een zeer lage
voederconversie.
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Er werden 4 vijzels per voederstation gemonteerd. Daardoor kunnen 4 proefvoeders tegelijk
uitgetest worden.
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NIEuWE ZEuGENSTAl lAAT
PrAKTIjKONdErZOEK TOE
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Om varkenshouders correct te kunnen adviseren, is praktijkonderzoek
onontbeerlijk. Op het IlvO-dier is men – eindelijk – toe aan nieuwe stallen.
de gerenoveerde drachtigezeugenstal werd zopas in gebruik genomen.

yr

– Anne Vandenbosch

nieuwbouw. We opteerden voor groepshuis
vesting met voederstations. Het ILVO heeft
immers een lange traditie van voeder

Renovatiedossier vergde veel tijd

Het is de bedoeling om uit elke
ronde zo veel mogelijk
informatie te halen.

C

op

een verouderd systeem. er werd wel
automatisch gevoederd. Het voer kwam via
een kettinglijn in individueel instelbare
trechters, indien nodig werd manueel
bijgevoederd.”

“Deze zeugenstal was al een tijdje aan
vernieuwing toe”, benadrukt Bart. “De
eerste ideeën om deze stal te renoveren
dateren al van de winter van 2007. Toen
deden we al onderzoek naar groepshuis
vesting van drachtige zeugen op enkele
praktijkbedrijven. Maar het werd hoog tijd
om onze eigen ‘overheidsstal’ eveneens om
te schakelen. Vermits de buitenconstructie
van de zeugenstal nog voldoende degelijk
was, kozen we voor renovatie in plaats van

stedingsdossier sleepte lang aan, onder
andere door te weinig belangstelling
vanwege stallenbouwers. Bovendien
duurde de renovatie langer dan gepland.
Die startte reeds in april, maar pas midden
december konden de zeugen eindelijk naar
hun nieuwe stek.” Tijdens de werken
werden de zeugen gehuisvest in een oude
rundveebindstal, die werd omgebouwd tot
een ingestooide lig en loopruimte.

Keuzes maken
onderzoek. Met voederstations kunnen we
dit gemakkelijker verderzetten. in 2008
werd het VliFdossier voor de installatie
van 4 krachtvoederstations vrij snel
goedgekeurd. Het daaropvolgende aanbe
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“De manier van voederen is een belangrijk
criterium bij de keuze van inrichting van je
stal”, legt Sam Millet, groepsleider varkens
onderzoek, ons uit. “Wil je groepsgewijs of
individueel voederen, is daarbij de hoofd
vraag. Zoals Bart aanhaalde, doen wij hier
dossier • 17
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Ook gedragsonderzoek
De stal kreeg natuurlijk niet alleen een
nieuw voersysteem. Bart: “als emissiearm
systeem kozen we voor schuine putwanden.
Een luchtwasser is voor een kleine stal als
deze immers een te dure keuze. We
maakten de kanalen ondieper en deze
kregen een overloop. Per hok is er een

rende bezettingsdichtheid. nu beschikken
onze zeugen over zeer veel ruimte, we
kunnen hier wettelijk 35 zeugen per hok
huisvesten. Voor het onderzoek naar
kreupelheid zullen we ook alternatieve
vloeren met ‘zachtere’ materialen (kunst
stof) uittesten. n

nd

zinkgehalte in het voer variëren in kader
van een project rond kreupelheid bij
zeugen, later willen we ook welzijnsvoeders
uittesten.”

VOLLEDIGE
RENOVATIE

Het dak van deze oude stal was
bedekt met typische golfplaten. De
nieuwe ventilatiekokers van de
mechanische ventilatie moesten op
een andere plaats komen dan de
oude trekschouwen. Gezien het
asbestgevaar lieten we deze werken
uitvoeren door een gespecialiseerde
firma. Er zitten nu 2 meetventilatoren per compartiment van 2 hokken.
We zullen hier geen klimaatstudies
uitvoeren, maar met dit type
ventilatoren in combinatie met
gestuurde inlaatventielen kennen
we wel goed het ventilatiedebiet. De
nieuwe isolatieplaten tegen het
plafond geven de oude stal bovendien een frissere aanblik.”
Bart en Sam tonen ten slotte het
vernieuwde buitenbeloop (foto
onder). “De renovatie was het ideale
moment om de verwilderde binnentuin aan te pakken. Het buitenbeloop
kreeg een nieuwe betonvloer en een
afscheiding in kunststofpanelen. Het
is immers de bedoeling om deze
zone opnieuw te gebruiken.”

mestaflaat voorzien naar de centrale
mestput.
de hokken kregen een lig en loopvloer die
deels uit volbeton en deels uit betonrooster
bestaat. Wettelijk moet je minimaal 2,25 m2
vrije vloeroppervlakte
per zeug voorzien,
waarvan minimaal
1,3 m2 dichte vloer (met
maximaal 15%
afvoergaten). De
scheidingswand tussen
de 2 compartimenten
en de hokafscheidingen
zijn panelen in polypro
pyleen van paneltim.
Enkele van deze
panelen kunnen zelfs
scharnieren en zijn niet
in de vloer verankerd. Dit
geeft de nodige flexibili
teit om in de toekomst
gedragsproeven uit te
voeren met een varië
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groepen van 20 zeugen houden. Hiervan
zitten telkens 4 groepen in de drachtige
zeugenstal. Momenteel is een uitbreiding
van de stapel niet aan de orde. Onze
kraamhokken zijn daarvoor de beperkende
factor. Onze stations zijn, met andere
woorden, onderbemand. Twee stuks
zouden volstaan, maar we gebruiken de
stallen hier natuurlijk ook voor onderzoeks
doeleinden. Het is de bedoeling om uit elke
ronde zo veel mogelijk informatie te halen.
de voederstations van nedap werden
hiervoor speciaal uitgerust met extra
aanvoerlijnen om zo 4 voedersoorten
tegelijk te testen. De nauwkeurigheid van
een van de vijzels werd aangescherpt tot
25 g per portie. in de praktijk is een
nauwkeurigheid van 100 g per portie (of
50 g) voldoende. per voedersoort moeten
we die vijzel ijken. In de naastliggende
ruimte staan nu ook 4 grote metalen
voorraadsilo’s van waar de proefvoeders
naar de stations worden gestuurd. De
komende 2 jaar zullen we vooral het
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Bart Sonck (links) en Sam Millet zijn tevreden met de volledig gerenoveerde drachtigezeugenstal.
“Hier kunnen we voederproeven doen, maar ook gedragsonderzoek.”
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veel voederonderzoek waarbij we de exacte
voederopname per zeug willen kennen. Met
deze vereiste kom je dan bijna automatisch
bij voederstations terecht. Voederstations
zijn echter niet goedkoop, je moet ze dus zo
optimaal mogelijk inzetten. Dit betekent
zeker 40 zeugen per voederstation. Voor 4
stations in een driewekensysteem zou je
dan een zeugenstapel van 280 zeugen
kunnen houden.
Vandaag beschikken we slechts over 140
zeugen (Rattlerow Seghers). Dit betekent
dat we in ons driewekensysteem 7 stabiele
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