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In ons vorig artikel hebben we een berekening gemaakt van de FIFO ratio van de totale
hoeveelheid kweekvis wereldwijd. Het is ook mogelijk om de FIFO ratio van afzonderlijke vissoorten te berekenen. We kunnen deze berekeningen uitvoeren aan de hand van
de hoeveelheid vismeel en visolie in het voer, de voederconversie van het voer en de
hoeveelheid vismeel en visolie die een kilo verse vis levert. In dit artikel beschrijven we
deze berekeningen.
Berekening van de FIFO ratio met de methode van Tacon en Metian
De FIFO ratio kan op twee manieren worden
berekend, n.l. met de methode van Tacon
en Metian en met de methode van Jackson,
directeur van de International Fishmeal and
Fish Oil Organisation (IFFO). We zullen eerst
de de berekening van de FIFO beschrijven
met de methode van Tacon en Metian. We
kunnen als rekenvoorbeeld nemen een visvoer met 20% vismeel en 10% (toegevoegde)
visolie. Deze 10% visolie is de hoeveelheid
visolie die als zodanig aan het voer wordt
toegevoegd, in werkelijkheid zal het voer
meer visolie bevatten dan de 10% toegevoegde visolie omdat vismeel ook nog eens
ongeveer 8% visolie bevat. Voor een kilo
voer hebben we dus nodig 0,2 kg vismeel
en 0,1 kg visolie. We gaan ervan uit dat een
kilo verse vis een opbrengst heeft van 225
gram vismeel en 50 gram visolie. Voor 0,2 kg
vismeel in het voer hebben we dan nodig 0,2
x (1000/225) = 0,89 kilo verse vis. Deze 0,89
kilo vis levert bovendien 0,05 x 0,89 = 0,045
kg visolie. We hebben in totaal 0,1 kg visolie
nodig, dus we hebben nog extra verse vis
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nodig voor het leveren van de 0,1 – 0,045 =
0,055 kg visolie, n.l. 0,055 x (1000/50) =1,1 kilo
verse vis. In totaal hebben we dus voor een
kilo voer nodig 0,089 + 1,1 = 1,19 kilo verse
vis. Bij een voederconversie 0,80, dit betekent
dat we voor het kweken van een kilo vis 0,8
kilo voer nodig hebben, hebben we dan 0,8 x
1,19 kilo = 0,95 kilo verse vis nodig om deze
0,8 kilo voer te maken en 1 kilo vis te kweken.
De FIFO ratio is dan 0,95. Met behulp van
deze rekenmethode hebben Tacon en Metian
de FIFO ratios van de verschillende kweekvissoorten berekend (Tacon en Metian, 2008).
In het rekenvoorbeeld hebben we voor een
kilo voer 1,19 kilo verse vis nodig. Deze
1,19 kilo verse vis levert 0,225 x 1,19 = 0,27
kilo vismeel op waarvan we slechts 0,2 kilo
gebruiken. We laten dus eigenlijk 0,27 – 0,20
= 0,07 kilo vismeel ongebruikt, dat echter
wel weer voor een ander voer kan worden
gebruikt.
Berekening van de FIFO ratio met de methode van Jackson (Technisch Directeur
van het IFFO)
Deze berekening van Tacon en Metian geeft

echter een enigszins vertekend beeld omdat
hierbij niet altijd al het vismeel en visolie van
de benodigde verse vis in het visvoer wordt
gebruikt. Daarom gebruikt Jackson van de
IFFO (International Fishmeal and Fish Oil
Organisation) een andere methode voor de
berekening van de FIFO ratio. Hij gaat uit
van een puntenstelsel en één gram vismeel
en één gram visolie krijgen elk één punt. De
hoeveelheid verse vis die nodig is voor het
kweken van een kilo vis wordt uitgedrukt in
verse vis equivalenten. Dit betekent dat een
kilo verse vis met een opbrengst van 225
gram vismeel en 50 gram visolie in totaal
275 punten oplevert en dat een voer met 20%
vismeel en 10% visolie in totaal 300 punten
verbruikt. Een kilo verse vis levert 275 punten
op, dus we hebben nodig een equivalent van
300/275 = 1,1 kilo verse vis om een kilo voer
te maken. Verder is momenteel 25% van het
vismeel en de visolie afkomstig van visslachtafval (data van het IFFO) en dit betekent dat
we in het rekenvoorbeeld 1,1 x 0,75 = 0,825
kilo verse vis nodig hebben voor 1 kg voer.
Bij een voederconversie van 0,8 hebben we
dan een equivalent van 0,8 x 0,825 = 0,66 kilo
verse vis nodig om een kilo vis te kweken en
de FIFO ratio is dan 0,66. Deze berekeningen
kunnen worden samengevat in de formule in
het kader onderaan deze bladzijde.
Dit is een meer reële methode omdat we
hierbij uiteindelijk alle vismeel en visolie
gebruiken. Alleen gebruikt de ene vissoort relatief meer vismeel terwijl de andere vissoort
relatief meer visolie gebruik. Met behulp van
deze rekenmethode heeft Jackson, technisch
directeur van het IFFO, de FIFO ratios van
de afzonderlijke kweekvissoorten en van de
aquacultuur in zijn geheel berekend (presentatie van Jackson, 2010).
Samenvatting:
In een vorig artikel in Aquacultuur hebben we
beschreven hoe we de vismeeleiwit en vis-

Vissers halen op de Chasepeake Bay (V.S.)
menhaden uit de ringzegen met behulp van
een vacuümpomp. Menhaden wordt voornamelijk gevangen voor productie van vismeel
en visolie (Foto: John Surrick-Chesapeake Bay
Foundation/Marine Photobank)
olie conversieratios van visvoeders kunnen
berekenen, n.l de hoeveelheid vismeeleiwit
of visolie in het voer die nodig is om een
kilo vismeel eiwit of visolie in de kweekvis
te genereren. In het huidig artikel hebben
we beschreven hoe we de FIFO ratio van
kweekvis kunnen berekenen, d.w.z. de hoeveelheid verse vis die nodig is om een kilo
kweekvis te genereren. Hiervoor kunnen we
twee berekeningsmethodes gebruiken n.l.
met de methode van Tacon en Metian en de
methode van Jackson van het IFFO. De methode van Jackson lijkt de meest geschikte
en meest reële methode en is vrij eenvoudig
toe te passen.
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FIFO = % vismeel in voer + % visolie in voer x voederconversie x 0,75
22,5 + 5,0
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