DE VARKENSHOUDERIJ KIEST VOOR TOEKOMST!
Desondanks de dip van de voorbije weken, gaat het de voorbije maanden goed met de varkenshouderij en de varkenssector. Reden te meer om nu goed na te denken over de toekomst van uw bedrijf: u kunt uitbreiden, de kwaliteit van de
slachtvarkens verbeteren of uw kosten beperken, er zijn heel wat keuzemogelijkheden. Om u te helpen bij deze keuzes,
vertel ik graag meer over de drie belangrijke strategische trends die u mogelijkheden bieden om nieuwe wegen te
bewandelen en meer omzet te realiseren:
• ‘Vlees met een verhaal’. Steeds meer consumenten willen vlees met een goed verhaal. Door deze vraag naar herkomst,
dierenwelzijn en smaak maken vleesconcepten een sterke opmars door.
• ‘Kostenbesparing en mestafzet’. De kosten voor mestafzet en verwerking drukken op het rendement van de Vlaamse varkenshouder.
Investeringen in mestverwerking, slimme voer-, klimaat- en administratiesystemen helpen om de kosten in de hand te houden.
• ‘Investeren in gezondere dieren’. Het vlees van heel gezonde dieren, die niet zijn behandeld met diergeneesmiddelen, biedt kansen
voor een efficiënte productie en markten die hier gevoelig voor zijn. Dit vraagt wel om investeringen in gezondheid, hygiënemaatregelen,
nieuwe technieken en soms in bedrijfssystemen als “bedrijfs-all-in, all-out”.

UITNODIGING
De Oude Melkerij
Stationsstraat 143b
8630 Gits

Het Berkenerf zet onder meer zwaar in op de gezondheidsstatus van de dieren. Via deze strategische keuze werken ze aan een duurzame
toekomst voor de Vlaamse varkenshouderij. Een mooi voorbeeld van een juiste strategische keuze die u op weg helpt naar een varkenshouderij met meer omzet en resultaat. Kom het ontdekken tijdens de infosessie op donderdag 9 november. Ik heet u van harte welkom.
Jan de Keyser,
Directeur Agriculture
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Hoewel bij het samenstellen van deze uitnodiging uitsluitend gebruik gemaakt werd van informatie uit externe bronnen die betrouwbaar geacht worden door de Bank, kan BNP Paribas Fortis
de juistheid, nauwkeurigheid, noch volledigheid van de inhoud van de informatie uit die bronnen waarborgen. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welke directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in deze uitnodiging.

INFOSESSIE VARKENSHOUDERIJ
9 november 2017. Start om 19u30

De bank voor een wereld in verandering
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MODERNE VARKENSHOUDERIJ IN BEELD
Inzetten op populatiegroei, een ruimere testcapaciteit en een goede gezondheid.
Begin oktober 2017 namen Bernard en Nele Devrome-Vanhauwe de tweede locatie van
hun Piétrainfokkerij officieel in gebruik. Het is een goed voorbeeld van een succesvolle
uitbreiding van de bestaande varkenshouderij (gestart in 1985) en de transformatie
naar een moderne varkenshouderij. Ze zetten in op populatiegroei, een ruime
testcapaciteit en een goede gezondheid van de varkens:

De familie Bernard en Nele Devrome-Vanhauwe heten u van harte welkom op
de infosessie voor professionelen in de varkenshouderij. Dit naar aanleiding
van de ingebruikname van hun 2e Piétrainfokkerij BERKENERF in Veurne.

INFOSESSIE

Op donderdag 9 november 2017 om 19u30

voederen van alle dieren, Belgische Piétrain, gebeurt via 36 voerstations, waardoor we jaarlijks 1.500 dieren individueel testen op voederconversie. Dit betekent een
verdrievoudiging van de testcapaciteit.

Locatie		
De Oude Melkerij - Stationsstraat 143b - 8630 Gits
		Wegens sanitaire redenen gaat het om een ‘open dag of
infosessie op verplaatsing’.

■■ Vandaag is het ook mogelijk Piétrain zeugen voor fokkerij te selecteren via meetbare
voerstationresultaten. Door beren en zeugen individueel te testen op voerstations,
maken we een nog snellere genetische vooruitgang.

PROGRAMMA

■■ Het

■■ In

de nieuwe locatie komen uitsluitend dieren te liggen met een PRRS-negatieve status.

■■ Voortaan zal de verkoop van de beren ook volledig achter glas plaatsvinden. Zo wordt
een ideale combinatie gemaakt tussen zichtbaarheid en strenge sanitaire normen.
■■ Tenslotte, om de goede gezondheidsstatus van het bedrijf te bewaken, is er een
systeem van overdrukventilatie met een capaciteit van minimaal 160.000 m³ lucht
per uur voorzien.

Tijdens deze open dag op afstand krijgt u meer tekst en uitleg over alle inspanningen, bedrijfsbeslissingen en maatregelen voor de realisatie van een moderne
varkenshouderij.
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Ontvangst
Succesvolle ontwikkelstrategieën in de varkenshouderij door Jan de Keyser, directeur Agriculture BNP Paribas Fortis
Voorstelling Berkenerf Piétrainfokkerij door Bernard Devrome, bedrijfsleider Berkenerf
Bedrijfsfilm nieuw project ‘Tweede locatie Piétrainfokkerij’.
Hoe kijkt een fokkerijadviseur naar dit nieuw project? Hoe PRRS reduceren en wat met overdrukventilatie?
Getuigenis door varkenshouder(-s).
Conclusies en vraagstelling.
Netwerkmoment met drank en hapjes.

SCHRIJF U GRATIS IN
De infosessie is gratis na inschrijving via agriculture@bnpparibasfortis.com met vermelding van de individuele namen
van de deelnemers.

