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Kengetal vleeskuikens

2.500 gram op 42 dagen
Patrick Wetemans en Angelina Beeren houden in Kelpen-Oler (L) 160.000 vleeskuikens. Wetemans streeft ernaar om zijn 42-daagse
kuikens op 2.500 gram af te leveren. “Dit is het optimale gewicht, de slachterij stelt 2.500 gram als maximum.” Daarbij moet de
mest droog zijn, want die is bestemd voor de verbrandingscentrale. Anders moet een toeslag worden betaald. Om beide doelen te
realiseren houdt Wetemans de dierprestaties dagelijks nauwkeurig bij. Hij let daarbij op het gedrag en de conditie van de dieren, de
mestkwaliteit, de water- en voeropname, de voer-waterverhouding en de groei per dag. De ‘groei per dag’ is voor hem het belangrijkste kengetal. “Als er iets aan de kuikens mankeert zie je dat het eerste hieraan. Daarna pas aan de voer-waterverhouding.
Je bent er dan een dag eerder bij.”
Van zijn dierenarts (Dierenartsenpraktijk Ell) hoort hij wat er speelt in de regio. “Die informatie is voor mij heel belangrijk. Hier
stemmen wij ons management op af. Omdat wij in een pluimveedicht gebied zitten is het belangrijk te weten wanneer en waarmee
wordt geënt op buurbedrijven – dan kan er namelijk bepaalde entstof in de lucht zitten. Om die reden zetten de buren en ik bij voorkeur in dezelfde week kuikens op, zodat we op hetzelfde moment kunnen enten.” De dierenarts informeert Wetemans ook over
ziekten in het gebied, waarna in overleg preventieve maatregelen worden bepaald.
Wetemans houdt de kuikens in vier vrijwel identieke stallen. Dat geeft hem de mogelijkheid om voer- en kuikenkwaliteiten met
elkaar te vergelijken. “Ik laat twee stallen beleveren door een grote landelijke voerfabrikant, en twee door een regionale voerleverancier. Evenzo betrek ik de eendagskuikens bij twee broederijen.” Wetemans wilde af van de moeizame discussies tussen voorlichters bij problemen in de stal. “Nu heb ik er zelf zicht op en vertel de betreffende leveranciers of hun voeders of kuikens betere of
mindere resultaten geven dan die van de concurrent.” Leveranciers gaan daardoor meer hun best doen, merkt hij.
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