TOTAALCONCEPT STAAT KLANTEN
BIJ IN HUN EINDBEERKEUZE

“Van hieruit beleveren we dagelijks met
onze eigen koerierdienst de dosissen
sperma naar klanten in heel België”,
vertelt Wim Van Hoecke, key account
manager Hypor KI. “Wie voor 10 uur
bestelt, garanderen we zijn levering
dezelfde dag voor 17 uur. Vandaag kunenen wij behoorlijk goed inschatten hoes nodig
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De eerste berenstal van Hypor KI België
langs de Leie in Olsene dateert intussen
van 1999, maar heeft nog steeds een
moderne uitstraling. De tweede gelijkaardige stal kwam er 4 jaar nadien. Het
KI-centrum heeft een capaciteit van 275
beren en is daarmee één van de grootste
KI-stations in ons land. Er kunnen 200
beren worden gehuisvest op zaagsel, voor
de zeugenlijnberen zijn er 75 plaatsen op
volroostervloer. Beide stallen zijn volgens
eenzelfde concept gebouwd. Elke beer
beschikt er over 6 m².

Bo
er
en
bo
nd

De tijd dat zeugenhouders zomaar een dosis sperma bij hun KI-centrum bestelden
is lang voorbij. De eindbeer is immers sterk bepalend voor de rentabiliteit en de afzet van de slachtvarkens. Bij Hypor KI biedt men daarom een totaalconceptt aan, op
o
maat van de klant. – Anne Vandenbosch

Zicht op de huisvestiging van de Piétrainberen bij Hypor KI in Olsene.
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wogen gebeuren. We gaan daarom bij de
klant na wat de belangrijkste streefdoelen
zijn in zijn bedrijfsvoering. In het verleden
was de ‘bespierdheid’ van de slachtvarkens een vaste vereiste, dat is vandaag
veel minder het geval. Ook de prijs van
het sperma speelde indertijd een grotere
rol. Vandaag wordt het financieel rendement door meerdere parameters bepaald.
De varkenshouders bekijken dus het
ruimere plaatje. De belangrijkste parameters zijn kraamstalprestaties (vruchtbaarheid), voederconversie, dagelijkse groei,
conformatie en uniformiteit. Die uniformiteit kreeg het voorbije decennium een
steeds groter belang door de toenemende
populariteit van de meerwekensystemen,
waarbij grotere groepen slachtvarkens
tezamen worden afgeleverd. Het is een
eigenschap waarvoor de eindbeer zeker
medebepalend is. Ook de stalindeling
speelt soms een rol bij de beerkeuze van
onze klanten. Bij een toenemende productiviteit van de zeugen kunnen de groei-
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Drie beertypes beschikbaar
Door de uiteenlopende bedrijfsstrategieën van zijn klanten werkte Hypor de
voorbije jaren aan een totaalconcept. “We
bouwden de afgelopen 40 jaar een wereldwijde expertise op inzake de waardebepaling van Piétrainberen”, benadrukt
Wim. “Piétrainberen zijn immers nog
steeds de meest aangewezen eindberen
voor de Europese markt. Maar ook binnen dit ras zijn er duidelijke genetische
verschillen. De ene Piétrainbeer is de
andere niet.

aantal beren. De slachtvarkens zullen op
eindgewicht uniformer zijn.
De Hypor Maxterberen komen van onze
fokkerij in het Franse Sichamps. Het is
zonder twijfel de snelst groeiende Piétrainbeer ter wereld. De extra groei die
wordt gemeten ten opzichte van de
Belgische Piétrain bedraagt gemakkelijk
150 g. Hierdoor kan de varkenshouder tot
15% meer dieren afmesten. Andere
eigenschappen zijn meer en zwaardere
gespeende biggen, uniforme vleesvarkens en een goede voederconversie. De
combinatie van sterke nakomelingen en
goede slachteigenschappen maakt deze
Hypor Maxter geschikt voor de Belgische
markt zowel als voor export.
Beide beertypes beschikken over sterk
uiteenlopende eigenschappen. Dankzij de
recente samenwerking met het Duitse
German Genetics hebben we met de
German Piétrain GenomPlus een ideale
aanvulling in ons berenaanbod (figuurr 1).
kkeGerman Genetics is de grootste fokke-

bovengemiddelde genomische fokwaarden. Nakomelingen van deze beer onderscheiden zich door een mooie combinatie
van een hoge groei met een sterke bespiering. Bovendien zorgt deze beer voor
een lage voederconversie en een hoge
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eigenschappen van de vleesvarkens een
belangrijkere rol beginnen spelen tegenover de conformatie. De stalindeling
groeit immers niet zomaar mee, waardoor de slachtvarkens sneller moeten
worden afgeleverd. We helpen onze
klanten om een eindbeer uit te kiezen die
de hoogste toegevoegde waarde biedt.
Ons verruimde berenaanbod maakt dit nu
nog beter mogelijk.”
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Figuur 1 Scorekaart van de verschillende segmenten Piétrainberen bij Hypor KI - Bron: Hypor België
Fig

rijorganisatie in Duitsland, het is hun
varkensstamboek. De organisatie beschikt over 1800 Piétrainmoederzeugen,
waar jaarlijks wereldwijd zo’n 1000
GenomPlusberen uit verkocht worden.
German Genetics past naast de traditionele BLUP-technieken ook genoomselectie toe, waardoor het een snellere genetische vooruitgang realiseert voor zijn
Piétrainberen. Deze beren zijn dan ook
niet meer te vergelijken met de gangbare
Duitse Piétrainberen die we kennen van
vroeger. De extra fokkerijvooruitgang
maakt dat deze beer wereldwijd sterk aan
populariteit wint. Binnen het segment van
German Piétrain Gold kiezen wij ervoor
om de German Piétrain GenomPlus aan
te bieden. Dit is het topsegment met

varkenshouderij zijn alle varkenshouders
immers meer dan ooit ‘zoekende’. Ze
stellen zich voortdurend vragen. Waar
kan ik nog verbeteren in mijn bedrijfsvoering en prestaties? Waar loopt het fout?
Gezien we geen vat hebben op de marktprijs worden de technische parameters
nog meer belicht. Bovendien moet de
varkenshouder steeds een verkoopbaar
eindproduct nastreven. Je verandert de
eindbeer dus niet zomaar. Het vergt
10 maanden vooraleer je resultaten ziet
bij je slachtvarkens. Daarom vinden we
het erg belangrijk om onze klanten bij te
staan om een weloverwogen eindbeerkeuze te maken. Ons team staat alvast
klaar!” Q
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