
 

 

 

Economische waarde van de Danavl index. 

Door de aanhoudende crisis in de varkenshouderij zijn veel kwekers vandaag op zoek naar middelen 

om de rendabiliteit op hun bedrijf te optimaliseren. Door de marktsituatie en de vele veranderingen 

in de sector komt het er op aan om in de toekomst de productiekosten van zowel biggen als 

vleesvarkens zo laag mogelijk te houden en dit te doen met een product die verkoopbaar blijft op 

zowel de buitenlandse als de binnenlandse markt. 

Op het vlak van de eindberen worden op dit moment heel wat inspanningen gedaan om zowel groei 

en voederconversie te verbeteren, dit met behoud van de kwaliteit en conformiteit. 

Aan de vrouwelijke kant loopt de Danavl fokkerij hierin voorop met een uitgebalanceerd fokdoel die 

zich meten in een transparant index systeem. Een systeem dat gegevens verzameld en verwerkt van 

+/- 70 000 zeugen en beren, dieren die in kern-en subfokbedrijven liggen, maar ook een veelvoud 

aan slacht- en mesterijgegevens worden in deze indexbepaling verwerkt. 

Dit is mogelijk doordat Danavl in Denemarken 99.5 % van de genetica levert en de coöperatie , 

waaronder de fokkerij valt, ook de 2 grote slachthuizen bezit. Nl: Danish Crown en Tican. Heel 

belangrijke schakels om een perfect beeld te krijgen van welk potentieel de genetica bezit. 

Rekening houdend met de huidige toestand in de sector heeft de Danavl fokkerij dan ook het huidig 

fokdoel in de richting van voederconversie en groei aangepast. Wat betreft de indexinweging voor % 

mager vlees blijft deze hetzelfde als voorheen. Er wordt wel minder de focus gelegd op het aantal 

levend geboren biggen. De vervangende  Lg 5 subindex omvat alle moedereigenschappen zoals 

melkgift, geboortegewicht, tepelaantal, bronst, levend geboren, dood geboren, bigoverleving etc.. 

Het huidig fokdoel voor 2015 

 



 

 

 

Deze index geeft aan wat het genetisch potentieel is van de dieren afkomstig van dit bedrijf. Een 

genetisch potentieel dat zich vertaald in euro’s, want het is ons te doen om de rendabiliteit op het 

bedrijf te verbeteren! 

Als wij de 3 grote pijlers uit het fokdoel lichten. Nl: 

Voederconversie  42%,  Lg 5  28%,  Groei   11%  hebben wij reeds  81% van dit fokdoel 

Wetende dat, met de huidige voederprijzen van de laatste 5 jaar, 100 gr voederconversie een 

economische waarde heeft van 3 € / vleesvarken 

Een verhoging van de worpindex met 0.1 gelijk staat aan 0.96 € /vleesvarken alsook een daling van 

de sterfte in het kraamhok met 1% gelijk staat aan 0.33 € /vleesvarken 

100 gr betere groei in de mesterij een saldoverbetering  geeft van 1.5 €/ vleesvarken. (hier wordt wel 

geen rekening gehouden met eventuele leegstand) 

Men kan gerust stellen dat deze 3 criteria optimaliseren, al dan niet in deze volgorde van 

belangrijkheid, een duidelijke rendabiliteitsverhoging op het bedrijf zelf kan verzekeren. 

 

Let wel! 

Dit is het genetisch potentieel van de dieren. Er dient altijd rekening gehouden te worden 

met management, huisvesting, gezondheid, voeder, etc…  ( fenotype) 

 

Doch kunnen wij stellen dat inzetten op genetische vooruitgang  een  uitstekende zet is op 

gebied  de rendabiliteit op het bedrijf. 

 

Voor meer info hieromtrent kunt u ons steeds bereiken en staat ons team klaar om samen met u 

de toekomst te gemoed te gaan. 

 


