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         Ooigem, 06 mei 2021 

PERSBERICHT 

Genetische vooruitgang steekt prijszetting van de Mira fokgelt  

bij RA-SE Genetics in een nieuw kleedje 

 

RA-SE Genetics maakt sinds jaar en dag de basisprijs Mira gelt, gebaseerd op een uitlevergewicht van 
110 kg, publiek bekend via wekelijkse briefing aan de sector media. Op deze manier wil het bedrijf 
zijn ‘Mira’- klanten transparant informeren. In 2020 lag het gemiddelde uitlevergewicht van de 
fokgelten op 126,9 kg. Om de basisprijs dichter bij het gemiddelde uitlevergewicht te brengen wordt 
vanaf 17 mei 2021 het basisgewicht met 15 kg verhoogd tot 125 kg. De vleeswaarde van de 
bijkomende 15 kg wordt in de prijszetting van de basis Mira prijs opgenomen. Zoals voorheen wordt 
het verschil met het basisgewicht van 125 kg aan 1,2 EUR per kg afgerekend.  

 

Aan de basis ligt genetische vooruitgang… 

Zonder enige twijfel is de groeicapaciteit van de Mira toegenomen. Dit uit zich in een snellere groei, 
een hoger gewicht op dekrijpe leeftijd en een hoger volwassen gewicht van de zeug. Zo is de 
aanbeveling van het gewicht bij het dekken (het dekrijpe gewicht) naar omhoog bijgesteld tot 
minstens 155 kg bij een spekdikte van 14 à 16 mm. Om deze conditie en dit gewicht te bereiken op 
een leeftijd van 230 dagen moet de groei eerder geremd dan gestimuleerd worden. Anderzijds is de 
ontwikkeling van een groot karkas als zeug noodzakelijk om ruimtelijk de capaciteit te hebben voor 
het herbergen van een worp van 25 kg levend geboren biggen en om ook voldoende lengte te 
ontwikkelen voor de plaatsing van 16 volwaardige tepelcups om die biggen zelf te kunnen zogen.  

 

Maar ook de hogere gezondheid… 

In 2016 heeft RA-SE Genetics zijn basis populaties via depop-repop kunnen upgraden naar hoge 
gezondheid. Sindsdien is de productie gevrijwaard gebleven van een reeks belangrijke varkens 
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ziekten zoals Mycoplasma, APP, Atrofische Rhinitis, dysenterie, … Op die manier kan de opgroeiende 
gelt al de beschikbare energie en eiwitten aanwenden voor ontwikkeling en gaan er geen nutriënten 
verloren aan het gevecht met de meest voorkomende varkensziekten. Uiteraard wordt een 
aangepast vaccinatie programma toegepast om tijdens de opfok in varkensarme regio’s de gelten 
toch voldoende weerstand mee te geven zodat het inschakelen op een doorsnee zeugenbedrijf met 
conventionele gezondheid vlot verloopt. 

 

En het infokken van de M3 genen… 

De samenwerking van RA-SE Genetics met Choice biedt de opportuniteit om de M3 lijn van Choice in 
het fokprogramma van de Mira gelt op te nemen. De M3 is net zoals de Mira een ‘Easy2manage’ zeug 
met voortreffelijke moedereigenschappen. Het beenwerk van M3 staat voor duurzaamheid. 
Daarnaast brengt de M3 ook meer spenen en melkcapaciteit bij. In het kraamhok kan die zeug 
makkelijk om met de hoge melkgift dankzij een aangepaste opnamecapaciteit. Die opnamecapaciteit 
zorgt er ook voor dat bij de opgroeiende gelt de kilo’s er gemakkelijk aangezet worden.  

 

Voor meer informatie :  

https://www.ra-se.com/nl/home/miraprijs 
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