VARKENSHOUDERIJ

‘Mijn varken’ creëert mogelijkheden om vleesvarkens individueel te sturen

‘Er is nog veel te winnen’

Je hebt varkens die 900 gram per dag
groeien, maar ook die 1.500 gram per
dag groeien. Toch worden ze allemaal op
dezelfde manier gevoerd. De ontwikkeling van individuele dierherkenning brengt
daarin verandering. Een doorkijkje in ‘Mijn
varken’.

E

lk varken is uniek’, zegt innovatiemanager Nienke Dirx van VIC Sterksel. ‘Bij zeugen registreren we weliswaar handmatig al veel op de zeugenkaart,
maar van vleesvarkens weten we niks en
dat wat we weten is op koppelniveau. In de
vleesvarkenshouderij gaat veel mis en we
weten niet eens om welke dieren het gaat. Ik
denk dat we daar veel laten liggen.’
Om daarin verandering te brengen
startte VIC Sterksel een jaar geleden in
opdracht van Productschap Vee en Vlees
het project ‘Mijn varken’. Daarin draait
het om Radio Frequenced Identification
(RFID), oftewel individuele dierherkenning.
Bij een big wordt een elektronisch oormerk
ingebracht waarop informatie over het dier
wordt vastgelegd.
‘Met RFID kunnen de prestaties van een
big vanaf de geboorte tot aan de slachtlijn
worden vastgelegd. RFID maakt het mogelijk om iedere individuele big te herleiden
naar vader en moeder. Welke nakomelingen
goed presteren en welke minder. En welke
lijnen bijvoorbeeld minder antibiotica
nodig hebben’, geeft Dirx aan.
In het eerste jaar van ‘Mijn varken’ lag
de nadruk op het ontwikkelen van een oormerk dat goed blijft zitten van geboorte tot
slacht. Het werd een hoogfrequente chip.
‘Een lichtgewicht oormerk met een dunne
pin.’ De biggen kregen direct na de geboorte
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Een verstoorde voeropname wordt nu in de praktijk achteraf geconstateerd. Corrigeren gebeurt daardoor vaak te laat. Onbekend blijft wanneer het misging.
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of op zeven dagen een oormerk. ‘Afgelopen
jaar bleef het verlies onder de 2 procent.’
KOPPELEN

Dirx is blij dat de afgelopen maanden
de eerste stap in individuele dierherkenning
is gezet. Aan dat oormerk kan nu informatie worden gehangen zoals het geboortegewicht, informatie van de beer via de
barcode op de spermatube en van de zeug.
Die informatie kan via een reader worden
uitgelezen. ‘Ik verwacht nog veel ontwikkelingen in readers’, geeft Dirx aan.
Het jaar 2013 gebruiken VIC Sterksel
en de partners die meedoen in ‘Mijn varken’ voor het ontwikkelen van toepasbare
software om de informatie uit de reader in
een database te krijgen. ‘Dat is in de praktijk nog niet eenvoudig. Bestaande systemen
communiceren vaak niet met elkaar; daarin moeten eerst stappen worden gezet. Wij
dagen het bedrijfsleven uit om dit uit samen
met andere partijen voor elkaar te krijgen.’
Pas wanneer dat deel klaar is kunnen
koppelingen en analyses worden gemaakt.
De laatste stap in RFID; de stap waar het
uiteindelijk allemaal om gaat’, stelt Dirx.
Binnen ‘Mijn varken’ is VIC Sterksel op dit
moment bezig met het registreren van data.
‘We beginnen bij geboortegewicht,
speengewicht, opleggewicht, afdeling en
bijvoorbeeld jaargetijden’, vertelt de inno-

vatiemanager. In samenspraak met praktiserende varkenshouders start dan ook een
analyse welke informatie uit die dataset
toegevoegde waarde heeft voor een varkenshouder. Focus aanbrengen, noemt Dirx dat.
‘Je kunt wel duizend koppelingen bedenken,
maar het gaat erom welke voor de praktijk
het interessantst zijn.’
Als voorbeeld van een interessante koppeling op individueel dierniveau noemt
Dirx geboortegewicht en slachtinformatie.
‘Wat als blijkt dat de 10 procent slechtste
dieren ook het laagste geboortegewicht
had? En wat kan ik daar dan mee bij het
opleggen? Of als blijkt dat steevast op vijftig
dagen de biggen terugvallen, is het voerschema dan wel goed?’ Dirx verwacht dat in
2014 pilots van varkenshouders met RFID
aan de slag kunnen.
GEMISTE KANS

De behoefte aan RFID blijkt onder vleesvarkenhouders niet zo groot. ‘Bedrijven als
Agrovision krijgen daarover weinig vragen
en varkenshouders zijn niet gauw bereid
daarvoor te betalen.’ Dirx wijt dat aan het feit
dat veel vleesvarkenshouders nog onbekend
zijn met de mogelijkheden die RFID biedt. Zij
noemt dat een gemiste kans.
‘Automatiseren verkleint de kans op fouten en geeft tijdwinst. Maar het belangrijkste
is de extra informatie die je verzamelt en

Gechipt op 14 en 15 juni
Bezoekers aan de Open Innovatie Dagen (OID) van VIC Sterksel op 14 en 15 juni
worden ‘gechipt’. ‘Om ze vertrouwd te maken met de informatie en de mogelijkheden die het biedt. Er is nog veel onbekendheid over de mogelijkheden van
individuele dierherkenning’, zegt Nienke Dirx van VIC Sterksel.
Tijdens de open dagen kunnen belangstellenden op VIC Sterksel innovaties in
bedrijf zien en kennismaken met de nieuwste trends in de varkenshouderij.
Dirx noemt specifiek de twee Robuuste biggenstallen voor 52 biggen die mede
bedacht is door varkenshouders en door het bedrijfsleven is gefinancierd, Pro-
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Zonder oormerk en reader geen database en doelgerichte informatie.
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Dromi kraamhokken, de Star Plusstal, het Varkenstoilet en hulpmiddelen met
betrekking tot gemakkelijk werken.
Ook wordt nieuwe kennis uit onder andere het onderzoek naar het houden van
beren op een verrassende manier gepresenteerd. En er zijn onderzoekers aanwezig om de dialoog mee aan te gaan. Dirx: ‘Er is veel om over na te denken en
zeker ook zaken die bezoekers direct thuis kunnen toepassen.’ Het innovatiecentrum werkt voor de organisatie nauw samen met het bedrijfsleven.

Nienke Dirx: ‘Met RFID kunnen de prestaties van een big vanaf
de geboorte tot aan de slachtlijn worden vastgelegd.’
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mogelijkheden die dat biedt om in een vroeg
stadium te sturen.’ Op bedrijven gebeurt dat
nu nog nauwelijks. Wat Dirx betreft is het
RFID-verhaal pas af wanneer er geen slachtblik meer nodig is en slachtgegevens ook via
het oormerk worden gekoppeld.
Ilona Lesscher

Mijn varken
‘Mijn varken’ is een project om individuele dierinformatie te
verzamelen. Dit kan zowel op basis van Radio Frequenced
Identification (RFID), oftewel individuele dierherkenning, als
op het verzamelen van informatie op koppelniveau. Het project moet ontwikkelingen rondom dierherkenning versnellen
en innovaties ondersteunen. VIC Sterksel en Wageningen UR
Livestock Research hebben een centrale rol in dit project. Opdrachtgever is Productschap Vee en Vlees.
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