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Vertrouwen van bij het begin

Onbekend is onbemind
Maar dit wordt spoedig anders…
We nodigen jullie ter
gelegenheid van
AgriFlanders
van harte uit op onze
GFS stand
nummer 1742 in hal 1.

We willen graag met jullie kennis maken.

TopGenetik
Vertrouwen van bij het begin
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100% van boeren - 100% voor boeren
GFS is de afkorting van Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung,
coöperatieve ter bevordering van de varkenshouderij.
GFS is 100% eigendom van de varkenshouders en staat volledig ten dienste van alle klanten.

Je kiest wat je nodig hebt - wij leveren wat je kiest
En de keuze is ruim:
250 zeugenlijnberen en 2000 eindproduktberen staan ter beschikking.
De meest actuele fokwaarde van alle beren is steeds
te bekijken op onze website www.gfs-topgenetik.be
Op elke spermadosis zit een etiket met vermelding van:
het KI station van herkomst,
het nummer van het KI station,
het nummer en de naam van de beer,
stressnegatief (NN of NP),
het ras, het kwaliteitsniveau
(Platina, Goud, Zilver, Brons of testbeer),
de fokwaarde,
de dag van spermaname,
de houdbaarheidsdatum en de barcode.

Koop rechtstreeks aan de bron
en wij leveren rechtsteeks op uw bedrijf
Elke maandag en vrijdag wordt vers sperma in een gekoelde frigobox rechtstreeks op uw bedrijf geleverd.
Dit is de beste garantie voor topkwaliteit aan scherpe prijzen.

Biosecurity:
zeker is zeker!
Er zijn weinig zekerheden
in onze sector, ook niet inzake
gezondheid.
Daarom doen we er alles aan om
de GFS KI stations te beschermen
tegen PRRS. Meer dan 90% van
onze beren staan op PRRS negatieve KI stations. In België leveren
we enkel sperma vrij van PRRS
afkomstig van deze PRRS negatieve KI stations. De meeste stallen staan op overdruk. De binnenkomende lucht wordt geﬁlterd en
UV bestraald. Daarnaast hebben
we een heel intensief PRRS monitoring programma (zie overzicht)

Het PRRS monitoring programma van GFS
Onderzoek voor toelevering
PRRS-negatieve
fokker

maximum
14 dagen voor
levering

Onderzoek in het KI station

Quarantaine

3-5 dagen na max. 7 dagen
aankomst in voor levering
quarantaine aan KI station

bloedonderzoek
PRRS PCR
PRRS ELISA
PCR = virus detectie

KI station

bij elke
spermaafname

indien
verhoogde
temperatuur

Om de 14 dagen,
elke beer
min .1 x per jaar

meting van
lichaamstemperatuur

bloedonderzoek
PRRS PCR
PRRS ELISA

bloedonderzoek
PRRS PCR
PRRS ELISA

ELISA = detectie van antilichamen

Het onderzoek en de frequentie kunnen in individuele gevallen variëren.
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Reeds 25 jaar zoeken we naar de
beste beren,
elke dag opnieuw
En de resultaten liegen er niet om.
Het GFS afstammelingen onderzoek laat
toe om de kwaliteit van eindproduct beren,
binnen hun ras, te testen en dit zowel op
economische kenmerken zoals groei,
voederconversie en slachtkwaliteit,
alsook op erfelijke gebreken en vitaliteit.

Aankoop beren van de fokkerij organisaties
genetische zekerheid

Beste

ca. 30 - 50 %

20 %

GFS test beren

Geteste GFS beren
genetische zekerheid

ca. 80 - 90 %

De fokkerijorganisaties German Genetic en
Topigs maken gebruik van deze gegevens
in hun eigen selectieprogramma.

opgeruimd brons
17 %
33 %

zilver
13 %

goud
24 %

platina
13 %

German Pietrain kwaliteitsklassen
juli 2012 tem juni 2014

91,08 €

verschil in opbrengst
per worp van 12 biggen

72,12 €
47,64 €

34,68 €

Het onderscheid tussen beren is enorm en het
gebruik van "Goud" en "Platina" beren laat toe om
respektievelijk 6,01 EUR en 7,59 EUR
meeropbrengst per vleesvarken te bekomen
ten opzichte van vleesvarkens welke afkomstig zijn
van de 33% beren die, na het testen van de
afstammelingen, geslacht worden.

0,00 €

opgeruimd

brons

zilver

goud

platina

Ook de erfelijke gebreken proberen we tot een
minimum te bepreken.
Hiervoor werden er alleen in het eerste 6 maand van
2014 188.680 biggen uit 12.640 worpen op erfelijke
gebreken onderzocht.
De 10% slechtste beren worden opgeruimd.

Deze 1,7 % erfelijke gebreken zijn als volgt onderverdeeld:
Juli 2013 – Juni 2014

scrotale hernia en liesbreuk
zonder anus
binnenbeer
navelbreuk

3,4%

Na 11 jaar intensieve selectie hebben we de
erfelijke gebreken vermindert tot 1,7%!

4,0%

hermafrodiet
splayleg
beven
misvorming

25,2%

aangetaste biggen (%)

0,8%

* eerste 6 maand 2014
4,5
4,0%
4,0
3,5
3,1 2,8
3,0
2,7 2,7
2,5
2,1 2,2
2,1
1,9
1,8 1,7
2,0
1,7
1,5
1,0
bis 30.11.2011
0,5
0,0
jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

49,1%

14,7%
1,4% 1,4%
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Kontakt
We helpen je graag bij de keuze van de geschikte beren voor uw bedrijf.
Deze berenkeuze is ondermeer
afhankelijk van:
✓ de genetica van uw zeugenstapel
✓ het voersysteem in uw vleesvarkensstal
✓ uw afzetkanaal

Luc Geirnaert

Norbert Bauernfeind

0496 16 58 27
luc@geirnaert.com
www.gfs-topgenetik.be

+49 2857 91 32 21
+49 151 55 01 43 58
bauernfeind@gfs-topgenetik.de
www.gfs-topgenetik.de

AgriFlanders GFS promotie aktie:
"GFS test pakket"
Het GFS team op de stand geeft je graag uitleg over
de promotie aktie "GFS test pakket".
Elke deelnemer aan het "GFS test pakket" krijgt een
inseminatie beugel cadeau.

AgriFlanders "GFS tombola"
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

biggen box voor vroeg gespeende biggen ter waarde van 780 EUR
inseminatie wagen uit inox ter waarde van 389 EUR
bluetooth temperatuurscontrole van uw spermabewaring ter waarde van 139 EUR
500 clean blue ﬂexion pipetten ter waarde van 134,5 EUR
datalogger en lithiumbatterij voor de controle van uw spermabewaring ter waarde van 101,95 EUR

Alle deelnemers aan de "GFS tombola" vallen in de prijzen!
Vul deze kaart in op onze
stand in AgriFlanders en
neem deel aan de
"GFS Tombola".

Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
tel:
GSM:
email:

