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A rbeidsproductiviteit ho g e r o p g r o t e
v leeskuikenbedrijven
De arbeidsproductiviteit op vleeskuikenbedrijven wordt vooral beïnvloed door de
bedrijfsomvang. Grotere bedrijven hebben een
hogere arbeidsproductiviteit. Bedrijven met
een opvolger hebben een lagere productiviteit.
Gemiddeld genomen is de arbeidsproductiviteit
492 kilo vleeskuiken per uur, met een range van
191-980. Bij de klasse tot 70.000 vleeskuikens is
de arbeidsproductiviteit 408 kg per uur, bij de
klassen van 70.000-125.000 vleeskuikens is dit
535 kg per uur, bij de klasse groter dan 125.000
vleeskuikens is dit 638 kg per uur. Bedrijven
met een opvolger hebben een lagere productiviteit. Dit komt waarschijnlijk doordat de opvolger
vaak al (deels) meewerkt op het bedrijf, waardoor
er een overschot aan arbeid ontstaat en de productiviteit daalt. Dat blijkt uit onderzoek van de
Animal Sciences Group van Wageningen UR,
in opdracht van en gefinancierd door het
Productschap Pluimvee en Eieren én Colland.

In de toekomst neemt de bedrijfsomvang waarschijnlijk nog verder toe. In de kostprijsberekening van de ASG voor vleeskuikens is
het aandeel arbeid 5 procent, wat neerkomt op
4,3 cent per kg vleeskuiken. De laagste arbeidsproductiviteit van 191 kg per uur uit dit onderzoek brengt arbeidskosten van ruim 11 cent per
kg met zich mee, terwijl de hoogste arbeidsproductiviteit van 980 overeenkomt met 2,2 cent
per kg. Vanwege de variatie tussen bedrijven kan
op arbeid mogelijk nog veel worden bespaard.
Voor het onderzoek zijn ruim vierhonderd
‘reguliere’ vleeskuikenhouders benaderd met
een vragenlijst over hun bedrijf. Er is gevraagd
naar bedrijfsomvang, neventakken, bezetting
en arbeidsuren voor de verschillende bedrijfsactiviteiten. Om de arbeidsproductiviteit te
kunnen berekenen, moesten bedrijven de
belangrijkste technische kengetallen (gewicht,
uitvalpercentage, lengte productieperiode en
leegstand) noemen.

Besparing op arbeid
Het aantal vleeskuikenbedrijven in Nederland is
sinds 1990 gehalveerd, terwijl de bedrijfsomvang in diezelfde periode verdubbeld is.

Het rapport Arbeidsproductiviteit op vleeskuikenbedrijven is te downloaden van www.asg.wur.nl/
rapporten.

VROM: prem i x e n a l s
schadelijke s t o f f e n z i e n
Fabrikanten van premixen voor veevoeders
overtreden op grote schaal de regels voor
gevaarlijke stoffen. Dat constateert de
VROM-Inspectie na een inventarisatie in
deze sector. De fabrikanten erkennen dat
inmiddels. De VROM-Inspectie gaat erop
toezien dat de fabrikanten op korte termijn
een eind maken aan de overtredingen.
Aan veevoer worden mengsels van
vitaminen, mineralen, sporenelementen
en zuren toegevoegd. Die mengsels
moeten worden beschouwd als gevaarlijke
stoffen en ook zo worden behandeld. Dat
gebeurt nu niet. De fabrikanten gingen er
lang van uit dat deze stoffen niet vielen
onder de Europese regels voor omgaan
met gevaarlijke stoffenmengsels. De
VROM-Inspectie meent dat de stoffen wél
onder deze richtlijn vallen en dus moeten
worden voorzien van speciale etiketten
en veiligheidsregels. Brancheorganisaties
Nevedi, Nefato en Dufagro hebben inmiddels een globaal plan gemaakt om de
komende jaren de stoffen te labelen,
werkplekinstructiekaarten aan te passen
en de vrachtwagens aan te passen aan de
eisen.

Vaccin tegen berengeur
Sinds 1 juli hebben varkenshouders een alternatief voor het verdoofd castreren: het vaccin Improvac.
Volgens fabrikant Pfizer voorkomt een tweemalige injectie in de nek op 10 en 18 weken leeftijd het
risico op berengeur. Het is nog onduidelijk hoe de afnemers van varkensvlees hierop zullen reageren.
In Australië wordt de zogenaamde immunocastratie al toegepast sinds 1998. In welke mate
Improvac aftrek zal vinden in Europa is nog onbekend. “Cruciaal is de acceptatie van de markt”,
stelt Jaco Geurts, bestuurslid van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Inmiddels
hebben vleesverwerkers in Duitsland negatief gereageerd op het middel.
Improvac moet worden gezien als een tussenoplossing voor een algehele castratiestop. 2015 is daarvoor het beoogde jaar.
De varkens worden op het vleesvarkensbedrijf twee keer gevaccineerd, met tien weken tussentijd. Tot
tien weken na de tweede vaccinatie is er een betrouwbare reductie van berengeur. Binnen die termijn
moet het dier dus worden afgeleverd aan de slachterij. Daarna ontstaat er een kans op berengeur.
Varkenshouders in Zwitserland die al gebruik maken van Improvac, betalen 3 euro per behandeld
varken. Pfizer verwacht dat de kosten voor Nederlandse varkenshouders ook in die richting zullen
gaan. Varkenshouders mogen het middel zelf toedienen.
In praktijkproeven, onder meer op praktijkcentrum Sterksel, bleek dat de gevaccineerde varkens
gedeeltelijk de gunstige groeieigenschappen van beren behielden. Op Sterksel werd een 6 tot
7 procent betere voerconversie gerealiseerd. De fabrikant zelf gaat uit van een verbetering van
8 tot 10 procent. Ook bleken de dieren een gunstigere spierverdeling te hebben, waardoor de
geënte varkens iets beter classificeerden aan de slachtlijn.
Onderzoeker Marion Kluivers spreekt dan ook van ‘superborgen’. Zij hoopte dat aan de slachtlijn meteen te zien zou zijn of het dier al dan niet behandeld was met Improvac. Het vaccin zorgt immers
voor groeiremming van de testikels. Een meerderheid van de geënte beren had inderdaad zichtbaar
kleinere testikels, echter bij een klein deel was de omvang even groot als van normale beren.

Nieuwe KWIN voor varkenshouderij
De Animal Sciences Group heeft de normen voor bedrijfsbegrotingen in de varkenshouderij bijgesteld. De nieuwe normen zijn gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve
Informatie Veehouderij 2009-2010’ (KWIN-V 2009-2010). Deze komt omstreeks
augustus beschikbaar.
In de nieuwe normen is het saldo voor de lange termijn voor de zeugenhouderij
vastgesteld op 320 euro per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en voor de vleesvarkenshouderij op 65 euro per jaar (exclusief omzetbelasting en berekende rente).
De biggenproductie per zeug is in de begroting vastgesteld op 26,0. Voor de
komende jaren wordt een verdere stijging verwacht. Voor de vleesvarkenshouderij
zijn de technische resultaten gelijkgehouden aan vorig jaar. Alleen de uitval is
scherper gesteld: 2,4 procent. Door de slechte oogsten en lage wereldvoorraden zijn
vanaf eind 2006 de voerprijzen sterk gestegen. Verwacht wordt dat de voerprijzen
niet zullen zakken naar het prijspeil van voor 2007, maar op een gemiddeld hoger
niveau komen te liggen.
De afzetkosten van mest zijn niet in het saldo opgenomen, maar blijven een punt
van aandacht. Op basis van de genoemde uitgangspunten is de begrotingsnorm voor
kosten voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden op 15,00 euro
per kuub (excl. btw) gesteld, inclusief de kosten voor afzetovereenkomsten, mestbewerking, tussenopslag, rechten, wegen en bemonstering. De mestafzetkosten
moeten regionaal en bedrijfsspecifiek worden begroot.

BEVEILIGDE SPUIT
De varkens worden geïnjecteerd met een injector
met beveiliging, zodat de kans dat je jezelf prikt
klein is.

Strooisel beïnvloedt fijn stof
Om te kunnen voldoen aan de Europese norm
voor fijnstofconcentraties zal de emissie van
fijn stof uit de pluimveehouderij moeten worden
teruggedrongen. Het strooiselmateriaal lijkt
deze emissie te beïnvloeden.
ASG onderzocht het effect van witte houtkrullen,
gehakseld tarwestro, gemalen koolzaadstro en
snijmaïssilage op de productie, de ammoniakemissie en de fijnstofemissie uit vleeskuikenstallen. Het onderzoek werd uitgevoerd met
36.160 Ross 308 vleeskuikens in de mechanisch
geventileerde vleeskuikenstal van Praktijkcentrum
Het Spelderholt. Deze stal bestaat uit acht klimaatgescheiden hoofdafdelingen. Elke hoofdafdeling
was onderverdeeld in vier subafdelingen. In elke
subafdeling werden 565 kuikens opgezet. Het
onderzoek omvatte twee volledige productieronden van 35 dagen die werden uitgevoerd
in juli-augustus en oktober-november 2008.
Uit dit onderzoek kunnen we het volgende
concluderen:
1. Het gebruik van snijmaïssilage als strooiselmateriaal voor vleeskuikens resulteerde in
een 19 procent lagere PM2.5 emissie in vergelijking met houtkrullen. (PM10 geeft fijn stof
aan, PM2.5 is de fijnere fractie van fijn stof)
De PM2.5 emissie bij snijmaïssilage was ten
opzichte van tarwe- en koolzaadstro niet aantoonbaar verschillend.
2. Het gebruikte strooiselmateriaal had geen
aantoonbaar effect op de PM10 emissie.
3. De PM2.5 concentratie was gemiddeld over
de productiecyclus 4,8 procent van de PM10
concentratie. Dit percentage was afhankelijk
van de leeftijd: naarmate de kuikens ouder
werden nam dit percentage toe.
4. Het gebruik van snijmaïssilage als strooiselmateriaal voor vleeskuikens resulteerde in
een lagere ammoniakemissie. De ammoniakemissie bij snijmaïssilage was respectievelijk
49, 58 en 53 procent lager ten opzichte van
houtkrullen, tarwestro en koolzaadstro. Er
waren geen verschillen in ammoniakemissie
tussen houtkrullen, tarwe- en koolzaadstro.
5. Technische resultaten (groei, voerconversie
en uitval) van vleeskuikens werden niet beïnvloed door het gebruikte strooiselmateriaal.
6. Bij gebruik van snijmaïssilage moet de stal
eerder worden opgewarmd. Dit resulteerde
in extra energiekosten (+20 procent).
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