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Benchmarking vleesvarkens nu gratis voor iedereen!
Tekst: Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders

Via een demonstratieproject zal Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege de VPOV (Vlaamse producentenorganisatie
varkenshouders) en het PVL (Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw) ondersteunen om alle varkenshouders gratis toegang
te geven tot de technische benchmarking vleesvarkens.
Het demonstratieproject kiest er expliciet voor om dit op een wetenschappelijk correcte manier aan te pakken. De inschakeling van de Cel
Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de UGent moet dit waarborgen.
Door het samenleggen van informatie krijgen de deelnemende varkenshouders een beter inzicht welke parameters relevant zijn en hoe deze zich
verhouden ten opzichte van collega’s. Door de algemene resultaten naar
de brede sector te communiceren wordt dit project een echte ‘win for all’.

Verschillende stappen

Het project bestaat uit verschillende stappen. In eerste instantie wordt
van elke deelnemer een individueel rapport gemaakt. Hierin kan je als
varkenshouder jouw eigen resultaten (zoals gewicht spreiding of percentage mager vlees) vergelijken met anonieme collega’s. Naast de individuele
rapporten worden ook data-clubs opgericht. Hierin kunnen een vijftal
collega’s hun rapport in alle openheid met elkaar bespreken. Voor deze stap
kunnen nieuwe groepjes gevormd worden, maar ook bestaande overleggroepen (bedrijfsleiderskringen, kennisvijvers, enz.) komen hiervoor in
aanmerking. Als laatste zullen algemene resultaten gebruikt worden om
de brede sector te informeren. Hiervoor worden informatievergaderingen
georganiseerd, maar wordt ook specifiek naar het landbouwonderwijs
gekeken.

Vergelijking slachtrendementen

Deelnemers die de varkens zelf wegen op een weegbrug in de buurt
kunnen deze gewichten ook doorsturen naar de projectpartners. Op die
manier kunnen ook de slachtrendementen op een éénduidige manier
vergeleken worden. Dit is belangrijk omdat we weten dat een verschil van
een 0,50 procent in slachtrendement (voor een varken van 115 kg levend)
een verschil maakt van 0,58 kilogram (geslacht gewicht). Als we uitgaan
van 8.000 vleesvarkens afgeleverd per jaar, geeft dit een totaal verschil
van (8.000 x 580 gram =) 4.640 kilogram. Als we vervolgens uitgaan van
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een gemiddelde varkensprijs van 1,50 EUR/kg geslacht (2013-heden) geeft
dit een bedrag van 6.960 EUR per jaar.

Wetenschappelijke analyse

De rol van de CBKc zal erin bestaan om met gegevens op zoek te gaan
naar zinvolle inzichten, én deze inzichten te vertalen naar de deelnemende
varkenshouders. Door de analyse in handen te geven van de CBKc willen
de projectpartners de wetenschappelijkheid van de analyse waarborgen.
Het is expliciet NIET de bedoeling om te streven naar een evaluatie van de
individuele slachthuizen. Het is enkel de bedoeling om de deelnemende
varkenshouders feedback te geven over hun geleverde kwaliteit in
vergelijking met hun (deelnemende) concullega’s. Ook dienen de aangeleverde inzichten de individuele varkenshouder in staat te stellen om
hun bedrijfsvoering en/of marketingstrategie bij te sturen.

Samenwerking IVB

Het project zal gebruikmaken van de slachtdata van het slachthuis. Via
een volmacht op de website van het IVB kunnen varkenshouders toegang
verlenen aan VPOV om deze informatie te verwerken. Op deze manier is
men zeker dat met gelijkwaardige cijfers gewerkt wordt om objectief te
vergelijken tussen varkenshouders.
Uit de benchmarking kunnen wellicht algemene resultaten en inzichten
gedestilleerd worden die ontsloten kunnen worden naar de brede sector.
Hiertoe is een nauwe samenwerking met het IVB aangewezen.

Hoe deelnemen?

Om deel te kunnen nemen zijn twee vereisten. Enerzijds moet je een
volmacht verlenen aan VPOV op de IVB-website. Anderzijds moet je ook
jouw contactgegevens en klopnummer(s) aan VPOV doorgeven.
De benchmarking die wordt opgezet is immers geen éénmalige oefening
voor het verleden. Bedoeling is om deze benchmarking een continu
karakter te verlenen waarbij actuele slachtingen op continue basis met
elkaar vergeleken worden. Het project loopt 2 jaar zodat er van een
voldoende lange periode gegevens kunnen worden verzameld. Alle
gegevens worden uiteraard vertrouwelijk, en conform de bestaande
privacywetgeving, behandeld.

Overheidsondersteuning

Voor dit project krijgen de partners (VPOV, PVL en CBKc) financiële ondersteuning via een demonstratieproject. Dit is Vlaamse en Europese ondersteuning om bepaalde inzichten en instrumenten te demonstreren richting
individuele landbouwers en de brede sector.
VPOV wil alvast een warme oproep lanceren aan álle Vlaamse varkenshouders om deel te nemen aan deze benchmarking.
<

VPOV-ledenwerking
Als producentenorganisatie poogt VPOV de werking van de markt bloot te leggen en te duiden. Ben je varkenshouder en wil je meer weten over de
werking van VPOV? Zend dan een mail naar info@vpov.be met vermelding van je naam en telefoonnummer. Dan nemen we contact met je op.
Voor meer informatie: www.vpov.be
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