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Belang van betrokkenheid van de 

sector in vraag gedreven onderzoek

Case: Optimalisatie van het slachtgewicht 
van vleesvarkens
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Landbouwonderzoek om 

competitiviteit van sector 

te ondersteunen

Effectieve communicatie !

Samenwerking 

onderzoeker landbouwer 

om impact te 

maximaliseren!

(Echt) succes van 

onderzoek = toepassing 

van de resultaten op 

landbouwbedrijven

-Drew McConnell, Iers 
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Website

Vraaggestuurd project

Eenvoudig
Rekenhulpmiddel

Gevorderd
bedrijfsspecifiek

hulpmiddel

Vertaling naar praktijk

Diertechnisch & 

Economisch onderzoek

Bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht 

van vleesvarkens

IWT-Landbouwtraject
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Modelcomplexiteit

Te complex en dus 

niet bruikbaar

Te 

simpel

Interesse 

wetenschappers

Interesse 

sector 

Enkel door sector te betrekken 

kunnen we achterhalen waar de 

grenzen liggen 
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Een voorbeeld: Fins onderzoek 

Groeirespons

Genotype

Geslacht

Marktprijs(verwachting) 

voor voedergrondstoffen, 

varkens, biggen,+ 

kwaliteitstoeslagen

Dagelijkse 

voedersamenstelling 

optimaliseren

Vleespercentage & 

Conformatie
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Complex     Nauwkeurig

Eenvoudig    Onnauwkeurig

Niet nuttig

Niet nuttig

Nuttig

Simpel en makkelijk in gebruik maar onnauwkeurig

Nauwkeurig maar te ingewikkeld om te 

gebruiken

Conceptueel simpel 

Veel data nodig 

Theoretisch complex

Goede balans: nauwkeurig genoeg & 

gebruiksvriendelijk model dat verhelderende inzichten 

biedt
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Een voorbeeld: Fins onderzoek 

Groeirespons

Genotype

Geslacht

Marktprijs(verwachting) 

voor voedergrondstoffen, 

varkens, biggen,+ 

kwaliteitstoeslagen

Dagelijkse 

voedersamenstelling 

optimaliseren

Vleespercentage & 

Conformatie

Context & 

aannames:

Precisievoederen +

Perfecte continue 

info + controle over 

groei & 

vleespercentage
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Simpel    Onnauwkeurig

Niet nuttig

Niet nuttig

Simpel en makkelijk in gebruik maar 

onnauwkeurig

Nauwkeurig maar te ingewikkeld om te 

gebruiken

Relevant
nauwkeurig genoeg & 

gebruiksvriendelijk met 

verhelderende inzichten op 

relevante vragen

Irrelevant
Nauwkeurig genoeg & 

gebruiksvriendelijk maar 

beantwoordt niet de juiste 

vragen Nuttig

Complex     Nauwkeurig
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Waarom sector betrekken? 
Samen het vraagstuk ophelderen!

Samen het systeem en de 

aannames bepalen! 
CWelke info 

nodig en 

beschikbaar? 

Waar heeft 

varkenshouder 

echt controle 

over ?

Mekaars taal leren 

spreken!
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Waarom sector betrekken?

• Waar ligt sector wakker van? 

• Welke vragen hebben 

varkenshouders over het specifieke 

onderwerp?
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Optimalisatieonderzoek slachtgewicht

Slachtgewicht onderdeel in optimalisatie van 

productie

Optimale voeder- en 

slachtbeslissingen

Invloed 

prijsschema’s

Optimale afleverstrategie 

voor heterogene groepen

Effect van 

genotype Korte of lange 

termijn?
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Gemeenschappelijke definitie van het probleem

Welke vragen kunnen wel of 

niet behandeld worden ?

IL
V

O

Resultaat van sectorbetrokkenheid? 

Gemeenschappelijke visie op en van het 

vraagstuk! 
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Zonder een minimum 

aan data : geen accurate 

beschrijving van groei en 

voederconversie

Meten is weten!

IL
V

O

Sectorbetrokkenheid in het 

slachtgewicht project
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Start ILVO 

onderzoek

ILVO slachtgewicht onderzoek

2011

Dialoogdagen

2014

Actieplan:

Optimaal 

slachtgewicht

Goedkeuring 

Aanpak door 

Sector

stuurgroep

Probleem-

analyse

met sector

Voorstel 

reken-

model

2015

Uitwerking 

reken-

model

Voorbereiding 

website

2017
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Probleemanalyse

Sector 

stuurgroep

Experten

Onderzoekers

Literatuur 

onderzoek

Simulaties

Discussie 

over 

simulaties

Literatuur 

onderzoek

Discussie 

met 

specialisten 

BB

Schematisch overzicht 

slachtgewicht

Discussie 

met 

specialisten 

BB

Verwerking: 

lijst met 

factoren naar 

modelontwerp

Schematisch 

voorstelling 

modelontwerp

Verwerking: 

aanpassing 

modelontwerp

Voorstelling 

probleemanalyse 

en modelontwerp

Discussie met 

varkenshouders 

ABS

Schematisch overzicht 

slachtgewicht
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Bedrijfseigen curves voor 

groei en voederopname per 

geslacht op basis van 

observaties 
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Optimalisatiemodellen

• Optimalisatie van slachtgewicht:

– Lange termijn of korte termijn of beide tegelijkertijd?

– Afhankelijk van type bedrijf: gesloten of afmest

3 soorten Bedrijfstype

Tijdsbestek

Strategisch = Lange termijn

Operationeel= korte

termijn

Afmestbedrijf

Operationeel =

korte termijn

Gesloten bedrijf

Voor inzicht in 

optimale

bedrijfstructuur

op langere

termijnEindfase van ronde: Moet ik mijn

varkens nu verkopen, een week laten

zitten of ben ik al te laat? 
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Welke vragen behandelen?
• Op strategisch niveau

– Optimaal slachtgewicht, gegeven de kengetallen 

en marktprijzen?

– Margeverlies bij suboptimaal slachten?

– Invloed prijsverandering op optimaal 

slachtgewicht?

– Invloed verandering kengetal optimaal 

slachtgewicht?
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Resultaten uit literatuur

Slachtgewicht optimalisatie:

Maximaliseren van marge per 

varkensplaats per tijdseenheid !
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Resultaten literatuur

• Optimaal slachtgewicht lijkt ongevoelig 

aan milde prijsveranderingen

– Sterk bepaald door uitbetalingsschema met 

name de gewichtsvork
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Resultaten literatuur

• Saldo bij optimaal slachtgewicht is wel 
gevoelig aan prijsveranderingen

1. Varkensprijs 

2. Biggenprijs

3. Voederprijs

• Mogelijks effect van genotype en 
geslacht op deze sensitiviteit

+ 1%
> 1%+
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Website

Vraaggestuurd project

Eenvoudig
Rekenhulpmiddel

Gevorderd
bedrijfsspecifiek

hulpmiddel

Vertaling naar praktijk

Diertechnisch & 

Economisch onderzoek

Bepaling van het bedrijfseconomische optimale slachtgewicht 

van vleesvarkens

IWT-Landbouwtraject
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Website www.slachtdoordacht.be

• On-line zomer 2017

• Antwoorden voor het eigen bedrijf:
– Wat is optimaal slachtgewicht voor mijn gelten, 

beren, bargen, of IC’s ?

– Hoe belangrijk is optimaal afleveren voor mij ? 

– Verloop van marge per varken en per varkensplaats 
doorheen ronde

Technische info
Input/output 

stromen
Kosten en 

omzet
Maximaal

saldo
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Website www.slachtdoordacht.be
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Take home messages

• Toepassing van landbouwonderzoek moet 

maatstaf zijn

• Betrokkenheid van de sector is nodig! 

– Verhoogt kansen op toepassing

– Verbetert de probleemanalyse en doelstelling
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Take home messages

• Elk model is fout maar sommigen zijn nuttig

– Sector nodig voor afweging complexiteit vs. 

toepasbaarheid

• Naast het resultaat, is de weg er naartoe 

ook nuttig

– Leerrijk voor zowel wetenschapper als 

stakeholder
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Dank u wel

Instituut voor Landbouw-

en Visserijonderzoek

Scheldeweg 68

9090 Melle-Gontrode – België

T + 32 (0)9 272 26 00

F  +32 (0)9 272 26 01

dier@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be


