
 

 

Wat is het belang van de DANAVL index : G.E.P. 

 

Sinds enkele jaren zijn wij, gestuurd vanuit Denemarken, hard aan het sturen 

en werken op index binnen de DANAVL  York en Landras lijnen.” Maar wat 

houd deze index eigenlijk in?” is een regelmatige opmerking die onze 

commerciële mensen te horen krijgen.  

Eerst en vooral dienen wij te stellen dat index niet alleen van belang is de 

fokkerij. Ook het exterieur van het dier en de eigen prestaties zijn criteria 

waarop wij ons dienen te richten bij het maken van het fokdoel. Index speelt 

hierin een belangrijke rol om nog nauwkeuriger te kunnen selecteren in 

populatie, met het doel om een optimaal economisch potentieel te kunnen 

genereren en zo het rendement te verhogen. 

Wat omvat nu die index? 

“ De index is de beoordeling van alle - in het fokdoel opgenomen 

eigenschappen per afzonderlijk dier. “ 

 

De gemiddelde indexwaarde van de DANAVL lijnen YY-LL en DD( Deense Duroc) 

bedraagt 100 punten. Alle fokwaardeschattingen hoger of lager dan die 100 is 

het niveau van de individuele fokwaarde op basis van de productiewaarde 

binnen de populatie. 

Deze berekening wordt wekelijks aangepast en is op te vragen bij uw DANAVL-

contactpersoon. 

 

Een index is ingedeeld in subindexen. 

 

“ De subindex geeft de waarde van de genetische vooruitgang , vergeleken 

met de gemiddelde waarde van het ras, van de betreffende eigenschap weer.” 

 



 

Hierin worden zowel de waarden van het dier zelf als de een reeks data van de 

verwanten van het dier verwerkt 

 

Door de aanhoudende crisis in de varkenssector is het vandaag van uiterst 

belang dat wij werken aan de verbetering van het rendement en reduceren van 

kosten op het bedrijf. Daarom wordt er vandaag binnen de DANAVL  genetica 

gebruikt gemaakt van de inweging van het Economisch rendement 

 

“ In de weging van het Economisch rendement worden de eigenschappen die 

in het fokdoel zijn opgenomen gewogen op grond van hun economische 

waarde.” 

 

Dit gebeurd zowel bij biggen als vleesvarkensproducenten, en is een bepaling 

aan de hand van veranderingen in de verschillende eigenschappen binnen een 

varkenspopulatie. Veranderingen die invloed hebben op zowel kosten ( groei 

30-100 kg en voederconversie) als inkomsten ( Lg 5 en vlees%). 

De weging van het economisch rendement wordt gebruikt om, op basis van de 

fokwaarde van de betreffende eigenschappen, de totaal index op te stellen. 

 

Men kan dus stellen dat genetische vooruitgang voortkomt  uit verschillende  

factoren zijnde: 

Selectiestrategie, testresultaten, erfelijkheid, genetische variatie en niet te 

vergeten de weging van het economisch rendement. 

 

De huidige wegingspercentages binnen de  DANAVL YY en LL lijnen zijn vanaf 

midden 2015 als volgt samengesteld 

 



 

 
 

Aan elk van deze afzonderlijke eigenschappen wordt dan een Genetisch 

Economisch Potentieel gekoppeld. Dit op basis van de prijsverschuivingen 

binnen de markt. 

 

Wij lichten er de 4 belangrijkste subindexen uit en bekijken deze van naderbij 

met name,  Voederconversie (44%),  Groei van 30-100 kg (15%),  Lg5 

(moedereigenschappen 28%) en Mager Vlees  (6%) dan hebben wij reeds  93% 

van het totale fokdoel.  

Wanneer wij het profiel van een individueel dier bekijken kunnen wij hieraan 

het Economisch Potentieel van dit dier gaan berekenen. 
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 €/punt Index G.E.P. 

Groei 30-100 kg € 0,02 52 €1,04 

VC -€ 17,88 -0,04 € 0,72 

Vlees % € 1,16 -0,2 -€0,23 

LG 5 € 2,96 0,32 € 0,95 

Beenwerksterkte € 1,68 0,32 € 0,54 

Groei 0-30 kg € 0,01 4 € 0,04 

Lange leefbaarheid € 11,42 0,02 € 0,23 

 

De som van dit individueel dier geeft  € 3.29 per vleesvarken. Daar het hier 

enkel om de moerderlijn van dit vleesvarken gaat dienen wij dit wel maar voor 

50% als G.E.P. te bereken. 

Dit betekend dat dit dier een Genetisch Economisch Potentieel heeft van 

€1.64/ vleesvarken die het produceert is haar carrière. 

De invloed van de omgeving speelt natuurlijk ook een grote rol in het optimaal 

benutten van dit Genetisch Economisch Potentieel. Management , 

investeringen, gezondheid, huisvesting, economische conjunctuur, 

voederprijzen en verkoopprijzen hebben een grote invloed op het rendement 

bij de varkenshouder van vandaag. 

Wanneer wij kijken naar de voederprijs vleesvarkensvoer van de laatste 4 jaar 

en de daaraan gekoppelde kostprijs van 100 gr Voederconversie Vleesvarken 

zien wij de volgende schommelingen: 

 

Jaar Kostprijs varkensvoer 100 gram VC 

2011 € 267,27 € 2,59 

2012 € 293,82 € 2,84 

2013 € 298,81 € 2,90 

2014 € 241,12 € 2,34 



 

 

Bekijken wij dan eens de biggenprijzen ( inclusief gemiddelde toeslag) voor 

deze 4 jaar en de daaraan gekoppelde opbrengst per levend geboren big ( 

gerekend met behoud van sterftepercentage) dan zien wij de volgende 

evolutie: 

Jaar Gem. biggenprijs LG + 1 / vleesvarken 

2011 € 29 € 2.65 

2012 € 35 € 3.09 

2013 € 36 € 3.08 

2014 € 31 € 2.58 

 

 

 

 

Men kan gerust stellen dat de laatste 4 jaar productie primair was aan de 

voederconversie en ook de statistieken bewijzen deze stelling. Doch zien wij dit 

jaar een kentering . In 2015 blijkt dat de voederconversie in de vleesvarkens 

meer doorslaggevend is dan 1 big levend geboren meer. 



 

 

 

De economische weging binnen de Danavl index heeft hier reeds geruime tijd 

rekening mee gehouen dat deze kentering er aan zat te komen en heeft 

geanticipeerd met een grotere inweging van de voederconversie binnen de 

DANAVL index. Wanneer men de evolutie Levend geboren biggen binnen de 

Danavl populatie bekijkt kan je opmerken dat van 2011 tot 2013 het telkens 

met 0.3 biggen gemiddeld is gestegen. De opbrengst van deze genetische 

vooruitgang was dan ook positief te noemen. Doch door een verschuiving in de 

weging binnen het fokdoel kan je opmerken dat in 2014 het levend geboren 

stijgt met 0.2 biggen en de opbrengst van deze stijging gevoelig daalt. 
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Uit de Duitse warentest blijkt dat de voederconversie vleesvarkens van Danavl ( 

voorheen Danzucht) genetica  een verschil van 0.130 kg  had tegenover 

gemiddeld andere genetica. Het inzetten op voederconversie binnen de weging 

in de index geeft hier een voorsprong van € 2.98/ vleesvarken voor DANAVL  op 

de concurrentie. 
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Men kan dus duidelijk stellen dat omwille van de huidige economische 

toestand het van vitaal belang is om maximaal gebruik te maken van het 

Danavl G.E.P.  

 Begrippen als voederconversie, dagelijkse groei en Lg5 zijn de steunpilaren 

van de moderne varkenshouderij. 

Danavl heeft deze toekomstvisie in haar fokdoel doorgevoerd en staat  met u 

klaar om samen de ingeslagen weg verder te zetten.” 

 

Kosten besparen = rendement verhogen 

 

U kan steeds bij medewerkers van het DANAPIG BVBA team terecht voor info of 

advies. Samen met u staan wij klaar om de toekomst in te gaan en aan een 

rendabele varkenshouderij te werken. 


