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Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerking-tool
van ILVO voor de varkenshouderij
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Om de varkenshouders te helpen de juiste beer voor
hun bedrijf te kiezen, startte ILVO in 2017 op vraag
van de sector met een testwerking, waarbij eindberen
met een verschillende genetische achtergrond worden
vergeleken. De ontwikkelde resultatentool biedt onder andere antwoorden op vragen omtrent welk eindbeersperma de beste biggenkwaliteit oplevert, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit. De
ILVO-testwerking kan geraadpleegd worden op https://testwerking.ilvo.be. Het is aanbevelenswaardig
om de tool te gebruiken, aangezien een juiste eindbeerkeuze tot dertig euro per vleesvarkensplaats per
jaar kan opleveren. Op https://varkensloket.be/tools/
testwerking/help wordt met behulp van figuren uitgelegd hoe je de tool kan gebruiken. Tot op heden
werd van 184 eindberen sperma geleverd aan twee
praktijkbedrijven. De resultaten van de nakomelingen
worden momenteel gegenereerd. Tegen eind 2019
zullen er ongeveer 230 beren in test opgenomen zijn.
Na het beschikbaar stellen van de kraamstalgegevens
en karkasgegevens in 2018 zijn sinds maart 2019 ook
de voederconversie- en groeiresultaten beschikbaar.
Van de 123 eindberen die in de tool te raadplegen
zijn, kunnen van 89 eindberen ook voederconversieen groeiresultaten gevonden worden. Daardoor is het
in Vlaanderen voor het eerst mogelijk om voor deze
economisch belangrijke parameters een objectieve
vergelijking te maken tussen eindberen beschikbaar
op de Vlaamse markt.
Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF), Rattlerow Seghers (RA-SE genetics), en Association Wallonne des
Eleveurs (AWE) gingen reeds akkoord dat de gegevens en resultaten van hun geteste beren op de website https://testwerking.ilvo.be gepubliceerd worden.
Varkenshouders die graag de benchmark ruimer zouden zien, kunnen bij de andere fokkerijorganisaties of
hun KI-centra pleiten voor deelname aan deze door de
sector gefinancierde mogelijkheid.

Momenteel worden de eindberen getest op twee
praktijkbedrijven. Om de testcapaciteit te verhogen,
is ILVO op zoek naar een derde praktijkbedrijf dat
voldoet aan volgende criteria:
• vrije eindbeerkeuze
• levering aan slachthuis dat werkt met het classificeringstoestel Autofom III
• gebruik van Ceres als boekhoudprogramma
• opvolging van de voederopname per hok of per
maximum vijftig dieren
• verzamelen van extra gegevens van biggen en
vleesvarkens met goede begeleiding door ILVO
Voor deelname of meer informatie:
Dierenarts Alice Van den Broecke: alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be of 09/272 26 57
Per afgeleverd vleesvarken wordt een vergoeding
van twee euro uitgereikt en per opgevolgde voedereenheid een vergoeding van 22 euro.

