
 
 

 

Danapig BVBA gaat samen met de varkenshouder de uitdagingen van de 21e eeuw aan. 

Facebook, WhatsApp, E-mail, Global Net  en zelfs Pokemon GO!…… 

We staan vandaag reeds met beide benen in het digitale tijdperk. Iets wat voor velen onder ons 
gemengde gevoelens opwekt. Enerzijds positief omdat er veel meer gegevens kunnen worden 
opgeslagen en verwerkt. Door veel meer te meten kunnen wij veel meer weten!!  

Anderzijds is het terug een grote hap uit het tijdsbudget. En dit voor de varkenshouder die vandaag 
reeds meer dan voldoende tijd spendeert in de stal bij de dieren.  

Toch staat de toekomst open voor de moderne varkenshouderij. Omwille van de crisis gaat het 
aantal varkensbedrijven gevoelig verminderen en deze die overblijven gaan de professionele toer op! 

Danapig BVBA wil hierin actief een ondersteunende rol spelen en biedt zijn klanten een uitgebreide 
service aan. Door middel van dataverzameling per zeug in een chip verborgen in het 
oormerknummer kunnen wij in de toekomst heel makkelijk leeftijd, ras, plaats en gezondheidsstatus 
van herkomst bepalen. Door deze informatie in het Zeugen Management Systeem ( Bv CERES) in te 
lezen kan men de productie van deze dieren opvolgen en gevoelig verbeteren. U kunt uw CERES 
gegevens doorsturen en wij maken de analyse vanop afstand, dit om zo weinig mogelijk van uw tijd 
in beslag te nemen. Zo kunnen wij het probleem rapper opsporen en dan samen met jullie bespreken 
en aanpakken. 

 

Via de voederleverancier, waar wij op regelmatige basis mee samenzitten en overleggen, kunnen wij 
het voederschema opvolgen en bijsturen. Zo wordt de conditie van de zeug geoptimaliseerd. Reeds 
enkele jaren kunnen wij aantonen dat hier een sleutel tot succes ligt verborgen. 



 
 

 

Danapig BVBA heeft een team van dierenartsen rond zich die ons en jullie bijstaan in alle vragen rond 
gezondheid en opvang van gelten. Dit zowel in onze opfokstallen als bij u als klant. Gezondheid zal in 
de toekomst een heel grote rol spelen in een efficiënte varkenshouderij. In deze optiek hebben wij bij 
Danapig gekozen om voor onze subfokkers te werken met sperma van PRRS vrije beren, gehuisvest in 
PRRS vrije KI Centra.  Een stabiele gezondheid is cruciaal voor een optimaal resultaat. 

 

Op genetisch gebied blijft Danapig BVBA rechtstreeks gelinkt aan Danavl in Denemarken. Eigen 
mensen gaan regelmatig  naar Denemarken voor selectie en opleiding technische ondersteuning. 
Deze mensen brengen dan ook deze informatie tot bij u.  Dit onder de vorm van selectie van 
aangekochte gelten rechtstreeks uit Denemarken, de selectie van gelten bij subfokkers en technische 
ondersteuning bij u op het bedrijf. 

Dezelfde gegevens die Danapig BVBA gebruikt op subfokbedrijven worden ook verwerkt bij Bedrijfs 
Eigen Aanfok klanten. Er is keuze uit een pool van +/- 200 fokkerijberen in binnen – en buitenlandse 
KI centra. In samenspraak met uw fok technisch adviseur  wordt bekeken welke richting de fokkerij 
op uw bedrijf dient uit te gaan. Ook hier werken wij vanop afstand ( e-mail en WhatsApp) en in de 
stal. Dit terug om zo efficiënt mogelijk te produceren. 

Samen met DANAPIG  BVBA en DANAVL kunt u de stap in de 21e eeuw zetten.  
Professionalisme en toewijding kunnen samen met de nieuwste, digitale, 
technieken een grote meerwaarde betekenen op het varkensbedrijf van de 
toekomst. 


