Home > Aantallen, gemiddeld % geraamd mager vlees en gemiddeld warmgewicht van geslachte varkens.
Heb je als rundveehouder reeds je toestemming verleend omje data van slachtrunderen te delen voor de
fokwaardeschattingen? Log in op de website -> ga naar "Mijn IVB" -> "Toestemmingen" -> selecteer bij nieuwe
toestemming toevoegen "CRV Vlaanderen" en klik op "voeg toestemming toe".
OK

Op de website van I.V.B. kunnen ingelogde gebruikers onder andere de aantallen geslachte varkens raadplegen op de pagina
"Mijn IVB" -> "Evoluties".
Op deze pagina werden enkele aanpassingen, grafieken en tabellen toegevoegd.
De nieuwe grafieken en tabellen:
- Vlaanderen - dagelijks aantal geslachte Belgische varkens
- Vlaanderen - dagelijks aantal geslachte niet-Belgische varkens
De basisgegevens hiervoor zijn dezelfde als de bestaande wekelijkse grafieken en tabellen, maar dan gedetailleerd per dag.
Verder werden alle weekgegevens aangepast van computerweken naar kalenderweken (ook wel ISO-weken genoemd).
Wat betekent dat in de praktijk? Kalenderweken starten op een maandag én een week dient een donderdag te bevatten. Dit is
dezelfde aanduiding zoals op de meeste standaard kalenders.
Computerweken daarentegen beginnen op de eerste dag van het jaar en lopen dan telkens 7 dagen, (vb. voor 2020 is dat van
woensdag tot woensdag) en konden op die manier verwarring geven t.o.v. meer gangbare kalenderweken.
De gebruikelijke “eerste update” die graag ter indicatie wordt bekeken, kan voor het verleden niet worden gewijzigd, maar zal
zich vanaf heden ook op kalenderweken baseren. Een eerste aanvulling in de tabellen op bijvoorbeeld dinsdag, zou op die
manier normaal wel al de gegevens moeten bevatten die tot en met maandag werden verwerkt i.v.m. de voorgaande week.
Dat is op voorwaarde dat I.V.B. de slachtgegevens tijdig en correct verwerkbaar ontvangt.
De laatste updatedatum
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