
DanBred vleesvarkens, de perfecte combinatie van economie en 

duurzaamheid. 

Een hoge groei, een lage voerconversie en onbeperkt voeren konden vroeger niet samen gaan, met 

de jongste generatie DanBred genetica lukt dit wel. Elke 5 jaar daalt de voerconversie met 0,2 kg. 

Met de huidige voerprijzen een extra besparing van 6€, volgens Stefan Derks, Directeur DanBred BV. 

1. Transparante en consistente fokkerij 

Bij DanBred zijn alle prestatiegegevens van de geteste fokdieren openbaar. In totaal worden door 

DanBred jaarlijks een 95.000 dieren getest op de nucleusbedrijven en nog eens 7.000-8.000 

beren op het teststation Bogildgard. 

Wekelijks worden de testgegevens verwerkt. De fokberen met hoogste indexen gaan naar de 

verschillende KI stations, waaronder ook Klasse KI in Nederland, hofleverancier voor DanBred 

beren in de Benelux. 

In 2020 groeiden de Duroc beren in testfase gemiddeld 1258 gram/dag. Op de nucleusbedrijven 

was dit nog iets hoger, 1322 gram/dag. De DanBred Landras en Yorklijnen hadden een 

gemiddelde groei van 1222 gram/dag. 

2. Flinke voerbesparing 

De voerconversie verbeterde de laatste 5 jaar met 0,2 kg; dit betekent een besparing van 20 kg 

voer. 

De DanBred eindberen hebben slechts 1.83 kg voer/kg groei nodig, de DanBred Landras en York 

dieren gemiddeld 1.94 kg/ kg groei. Een vooruitgang van meer dan 10% tov 2018. 

Deze resultaten zorgen ervoor dat de groei en voerconversie van de DanBred vleesvarkens 

jaarlijks verbeteren. De DanBred genetica ontwikkelt zich verder met als doel vleesvarkens te 

fokken die op 150 dagen leeftijd een gewicht van 127 kg weegt. Een flinke voerbesparing die op 

vlak van duurzaam produceren haar gelijke niet kent. 

3. Onbeperkte voedering niet langer taboe 

Jaarlijks neemt de groei van DanBred vleesvarkens met 20 gram toe en daalt de voerconversie 

met 0.04 kg. 

Een varken heeft in de tweede helft van de groeiperiode het meeste voer nodig. Vanaf 60 kg 

levend gewicht heeft een varkens nog 170 kg voer nodig. De invloed van de verdere verbetering 

van de voerconversie in de reductie van het voerverbruik in de 2de fase van de afmest. Een 

verbetering van de voerconversie met 0.2 kg levert een besparing van 20 kg voer op. Gerekend 

met een voerprijs van 300€/ton is dat een besparing van 6€ per afgeleverd vleesvarken. 

Een varkenshouder kan dit voordeel goed benutten, zeker bij ad lib voedering. Angst voor een 

daling van de voerconversie door onbeperkt voederen is niet meer nodig. Onbeperkt voederen 

bij brijvoer is minimaal 3x per dag voederen, bij droogvoer is het belang van voldoende vreet- en 

drinkplaatsen niet te onderschatten. 

4. Snelle vooruitgang genetica 

De snelle vooruitgang van de genetica heeft gezorgd voor DanBred vleesvarkens die blijven 

doorgroeien zonder dat er vervetting optreedt. 



De genetische trend voor groei vertoont de laatste jaren een stijgende lijn, zowel in de DanBred 

Landras als Yorklijnen.  Dit zal zich in de toekomst nog verder doorzetten. Sinds 2005 is de 

toename van de dagelijkse groei voor de DanBred Landras met 200 gram gestegen en bij de 

DanBred York met zelfs 250 gram. 

De DanBred fokkerij blijft zo een fokkerij met oog voor het meeste duurzame en economisch 

verantwoorde vleesvarken. 


