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Zin en vooral onzin van de VC 1500

tekst:  Luc Maertens,
ILVO-dier

oederkosten maken
snel meer dan 2/3de
van de kostprijs uit.
De voederconversie
(VC) is dan ook de

ronde vleeskippen te beoordelen of
te vergelijken met andere stallen,
voeders of met vroegere resultaten.
Omdat de VC stijgt met toenemend
gewicht wordt een correctie toe-
gepast om te kunnen vergelijken
bij eenzelfde gewicht. Traditioneel
wordt nog steeds teruggerekend
naar een referentiegewicht van
1 500 g, de VC 1500. Omdat de hui-

in de buurt van 2,5 kg liggen, is deze
correctie niet logisch.

Voor de praktijk kunnen we eenvoudig stellen dat
de bruto of werkelijke voederomzetting de hoe-
veelheid (kg) verbruikt voeder is, gedeeld door het

theorie moet het gewicht van de ééndagskuikens
in min gebracht worden maar dit heeft zeer weinig
impact op de bruto VC van de ganse ronde.

Moeilijker wordt het als we een vochtiger voeder

VC nemen we aan dat het voeder steeds een droge
stof gehalte heeft van zo’n 88-89%. Bij gebruik van
CCM is dit niet het geval. Maar in het vervolg van
dit artikel gaan we hier niet verder op in en veron-
derstellen we dat de vleeskippen enkel samenge-
steld voeder krijgen al dan niet met bijvoedering
van granen (tarwe of mais).

In het cijfer van de bruto VC wordt geen correctie
doorgevoerd voor uitval (sterfte + onverkoopbare).

een ronde. Wanneer we echter willen vergelijken met
een andere stal of in de tijd en het eindgewicht is niet
hetzelfde, dan moet er daarvoor gecorrigeerd wor-
den. Willen we ook corrigeren voor sterfte dan is een
betere optie de berekening van het productiegetal.

De VC 1500
Vroeger werden veel meer vleeskippen op een lichter
gewicht geslacht dan nu, vooral omdat ze als een
volledige kip vermarkt werden en delenproductie en
zeker verwerkte producten veel minder belangrijk
waren. Maar natuurlijk ook omdat de huidige vlees-
kippen veel sneller groeien. Om de voederconversie

-
wichten werd gekozen om terug te rekenen naar
een gewicht van 1,5 kg. Voor de correctie ging men
ervan uit dat iedere 100 g dat de vleeskippen meer
wegen de VC toeneemt met 0,04 (of 4 punten) of
omgekeerd bij lichte kipjes dit 4 punten gunstiger is
voor iedere 100 g beneden het gewicht van 1,5 kg.

van de huidige snelgroeiende vleeskippen in functie
van de leeftijd en het geslacht. Hiervoor werden de
gemiddelde opgegeven waarden gebruikt van de
twee meest opgezette reguliere kippen: de Ross 308
en de Cobb 500.
De voederconversie neemt toe met de leeftijd omdat
de verhouding tussen de onderhoudsbehoefte van
het kuiken en de energie voor productie afneemt.
Maar ook omdat de gewichtsaanzet op jonge leef-
tijd vooral spiermassa (eiwit) is en op latere leeftijd
meer vetaanzet is. Voor vetaanzet is nu eenmaal
meer energie nodig wat tot een ongunstiger VC

en dit voor poeljen en hanen afzonderlijk.  Poeljen
scoren duidelijk ongunstiger vanaf een leeftijd van
4 weken omdat ze vanaf dan meer vet aanzetten.
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niet lineair verloopt en dat de impact van 100 g bij
zware kippen meer doorweegt dan bij lichte kip-
pen. Dit wordt nog duidelijker geïllustreerd in de
berekeningen in de tabel.  Bij de lichte kippen (2,0
kg) komt de correctie tot VC 1500 nog enigszins in
de buurt van de bruto VC 1500. Maar voor zware
kippen (2,7 kg) komen we tot het absurde cijfer van
1,164 dat helemaal niet de realiteit weerspiegelt.

Eén van de redenen waarom de correctie VC 1500
zo veel afwijkt van de realiteit bij zware kippen is
dat de huidige kippen veel meer borstvlees aan-
zetten en verhoudingsgewijs veel meer eiwit dan
vet aanzetten. De correctie met 4 punten per
100g is daardoor sterk overschat en leidt tot
onrealistisch lage VC waardes.  Hierdoor bekomt
men een vals gunstige VC (in de buurt van 1.10 !)
voor zware vleeskippen en wordt afzet bij hoog
gewicht aangemoedigd. Dit is zeker niet wenselijk
als de prijzen ongunstig zijn.

Tabel 1. De verschillende voederconversies
-

wichten

1 Gewichtscorrectie met 4 punten/100 g 2 Correctie
met 2 punten/100 g

Naar een standaard VC 2500 met cor-

-
den) liggen in de buurt van 2,5 kg. Dit is een eerste
argument om de VC niet langer te vergelijken bij 1,5

kg maar bij een realistisch
eindgewicht van 2,5 kg.
Verder is tussen 2,3 en 2,7
kg het verloop van de VC nog
enigszins lineair. Benaderend
kunnen we stellen dat per 100
g afwijking boven of onder
het referentiegewicht van 2,5
kg de VC met 2 punten stijgt
of daalt.

Deze oefening is doorge-
voerd in tabel 1.  Bij een
correctie met 4 punten (VC
2500 oud) is duidelijk dat
zware afzetgewichten (2,7
kg) te positief voorgesteld worden (VC 2500:
1,564) terwijl lichte tomen er slecht uit komen
(VC 2500: 1,710). Terug zijn hiervoor gemiddelde
waarden gebruikt bekomen met zowel Cobb 500
en Ross 308.

Wanneer de nieuw voorgestelde gewichtscorrectie
van 2 punten/100 g afwijkend gewicht door-
gevoerd wordt dan bekomt men voor dezelfde stal
(toom) waarden die zeer dicht bij elkaar liggen.
Dit moet wel, want het betreft dezelfde kippen.
Voor de zeer lichte kippen (slachtgewicht 2,0 kg)
bekomt men met deze correctie een VC 2500 van
1,610. Voor zeer lichte afzetgewichten is er dus nog

wanneer gecorrigeerd wordt met 2 punten/100 g.
Voor de berekening van de VC 2500 op het moment
van uitladen moet men hiermee rekening houden.

De huidige gecorrigeerde VC 1500 heeft een
volledig vertekend beeld van de werkelijke voeder-
conversie en stelt deze veel te gunstig voor. Om de

huidige vleeskippen
te vergelijken is een
standaard gewicht
van 2,5 kg veel
meer aangewezen.
Een correctie met
2 punten/100 g dat

afwijkt van dit stan-
daardgewicht leidt
tot een realistische
VC 2500 en is een
goede maatstaf om
koppels, stallen of
voeders onderling
te beoordelen of te
vergelijken.

































     

 








