Aan de Inzender van de varkens voor Weidemark Fleischwaren
Sögel, 27.08.2018

Wijziging van de betaling van de ongekastreerde vleesvarkens met ingang van 17-09-2018
Geachte zakenpartner,

Per 1-1-2019 is het in Duitsland verboden om biggen zonder pijnbestrijding te castreren. Op basis van de
controversiële discussie over de juiste manier, heerst er een sterke onzekerheid in de sector en is een praktische
handelswijze nog niet beschikbaar. Een grootschalige omschakeling naar berenmesten loopt echter vast op de
beperkte beschikbaarheid van afzetmarkten van berenvlees.
Immunokastratie is wettelijk toegestaan, echter het ontbreekt aan de duidelijkheid over de acceptatie van de
producten van deze dieren bij de levensmiddelenhandel, evenals bij verschillende exportmarkten.
De verdoving van de biggen mag alleen door een dierenarts op de boerderijen worden uitgevoerd. In de praktijk
echter is dit niet te organiseren omdat het volume zo groot is dat het personeel dit niet aan kan.
De toelating van de ‘4e weg’ is vanuit ons oogpunt daarom noodzakelijk. Dit zou de landbouw de nodige tijd geven
om methoden te ontwikkelen en de kennis te vergaren die nodig is voor een juridisch gedragen oplossing.
Vanwege de sterke onzekerheid hebben we een enorme toename van aanmeldingen van varkenshouders die over
willen gaan op het afmesten van beren. Op deze manier kunnen deze bedrijven voldoen aan de wettelijke normen
die van toepassing zijn op per 1-1-2019. Wij passen ons aan deze situatie aan en accepteren de aangeboden beren.
Dit is niet vanzelfsprekend voor veel concurrenten, waar afname hoeveelheden beperkt zijn!
Onze jarenlange ervaring in de verwerking en vermarkting van beren leert dat beren duidelijk slechtere
uitsnijcalculties laten zien ten opzichte van de vrouwelijke en gecastreede dieren, naast de effecten op de
slachtgewichten door het optreden van berengeur.
Vanaf 17-09-2018 zullen wij dus ongecastreerde mestvarkens afrekenen op basis van het hieronder vermelde
Factureringssysteem.

Met de nieuwe tarifering is de gewichtsrange van beren beperkt. Dit vermindert ook het risico van geur in de beren.
De prijsmatrix is echter nog steeds zodanig ontworpen dat het concurrend is in vergelijking met die van de borgen.
Deze tarifering geeft ons de speelruimte om geen kwantitatieve grens voor het leveren van beren in te hoeven
stellen.
Voor vragen zijn wij natuurlijk bereid u te woord te staan.
Met vriendelijke groeten,
Weidemark Sögel

Dr. J. Timmermann

Werner Selmer

(bedrijfsleider)

( inkoop)

Afrekening gebaseerd op Autofom, som van de punten opbrengsten indexpunten/varken
Ham
< 16,00 kg

Kg 1,80 punten

16,00 – 16,49 kg

KG * 2,30 punten

16, 50 – 18,49 Kg

KG * 2,50 punten

18, 50 – 20,00 Kg

KG * 2,60 punten

20,01 2050 Kg

KG * 2,40 punten

> 20,51 Kg

KG * 2,30 punten
Karbonade zonder vet en been

< 6,00 kg

KG * 2,70 punten

> 6,00 kg

KG * 3,40 punten
Buik

< 54,00% MFL

KG * 0,90 punten

54,00 – 56,99% MFL

KG * 1,20 punten

57,00 – 59,99% MFL

KG * 1,50 punten

> 59,99% MFL

KG * 1,60 punten
Slachtgewicht

< 85,00 kg

-1,00 punten per kg afwijking

85,00 – 87,99 kg

-0,50 punten per kg afwijking

> 103,00 kg

150 punten per kg afwijking
Systemgrenzen

Minimum

Min. 0,70 punten/kg

Maximale

max.1,03 Punten/kg

