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Visolie en vismeel zijn nog steeds belangrijke ingrediënten voor visvoer. De hoeveelheid gevangen vis die nodig is voor een kilo kweekvis kan worden uitgedrukt in de z.g.
Fish-in-Fish-Out (FIFO) ratio. In een vorige artikel in Aquacultuur heb ik twee methoden
beschreven voor de berekening van de FIFO ratio. Beide methoden hebben echter hun
beperkingen. In dit artikel beschrijf ik een combinatie van deze twee methoden die deze
beperkingen ondervangt.
In het Aquacultuur nummer 1 van 2011 heb ik twee methoden beschreven voor de berekening van de FIFO ratio van kweekvis, n.l. de berekening volgens Tacon en Metian (2008),
en de berekening volgens Jackson (2009), voormalig technisch directeur van de IFFO
(Institute of Fish Meal and Fish Oil). Beide formules hebben echter hun beperkingen die
kunnen worden ondervangen door de twee formules te combineren.
Vis gevangen voor de productie van vismeel en visolie oftewel in het engels ”reduction
fish” genoemd heeft gemiddeld een opbrengst van 22,5% vismeel en 5% visolie. Verder
bevat het vismeel gemiddeld 8% visolie en wordt tegenwoordig ongeveer 25% van het
vismeel en de visolie geproduceerd van visslachtafval. Bij de vergelijking van de twee
methoden ga ik er van uit dat het visoliegehalte alleen de toegevoegde hoeveelheid visolie
weergeeft en dat alle vismeel en visolie in het voer afkomstig is van gevangen vis. Dit ter
vereenvoudiging van de berekeningen.

Methode van Tacon en Metian
De methode van Tacon en Metian berekent de hoeveelheid vis die nodig is om één specifiek visvoer te maken, b.v een visvoer voor forel met een bepaald percentage vismeel en
visolie. Bij een voederconversie van VC is de hoeveelheid vis die nodig is voor het vismeel
gedeelte van het voer om 1 kilo kweekvis te produceren:
Vis nodig voor het vismeelgedeelte van het voer = VC x (% vismeel in voer / 22,5)
en de hoeveelheid vis die nodig is voor het (toegevoegde) visolie gedeelte van het voer
om 1 kilo kweekvis te produceren:
Vis nodig voor het (toegevoegde) visolie gedeelte van het voer = VC x (% visolie in voer / 5)
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Stel dat we een visvoer hebben met 20% vismeel en 10% (toegevoegde) visolie en een VC
van 0,80, dan hebben we voor het vismeelgedeelte van het voer nodig:
Vis nodig voor het vismeelgedeelte van het voer = 0,80 x (20 / 22,5) = 0,71 kilo vis
En voor het toegevoegde visolie gedeelte hebben we nodig:
vis nodig voor het (toegevoegde) visolie gedeelte van het voer = 0,80 x (10 / 5) = 1,60 kilo vis
Volgens de berekening van Tacon en Metian hebben we dan tenminste 1.60 kilo vis nodig
voor 1 kilo kweekvis en de FIFO factor is dan 1.60. Terwijl alle visolie van deze 1,60 kilo vis
wordt gebruikt voor het voer, wordt echter niet alle vismeel van deze 1,60 kilo vis gebruikt
voor het voer. Deze 1,60 kilo vis levert 1,60 x 225 = 360 gram vismeel terwijl er maar 0,71
x 225 = 160 gram wordt gebruikt. Deze overtollige 200 gram vismeel zou echter wel weer
kunnen worden gebruikt voor een ander voer, maar dit wordt in deze berekening niet
meegenomen. Alle vismeel en visolie van de benodigde hoeveelheid vis wordt alleen
daadwerkelijk benut als de ratio van vismeel / (toegevoegde) visolie in het voer gelijk is
aan 22,5 / 5.
Methode van Jackson
Om dit probleem van de methode van Tacon en Metian (2008) te ondervangen rekent de
formule van Jackson met visequivalenten en een puntensysteem. Vis levert 22,5% vismeel
en 5% visolie en volgens Jackson levert 1 kilo visequivalent dan een aantal van 225 vismeel
punten en 50 visolie punten, dus een totaal van 275 punten.
Volgens de formule van Jackson is dan de hoeveelheid vis die nodig is voor de productie
van 1 kilo kweekvis bij een voederconversie VC:
FIFO = VC x (% vismeel in voer + % (toegevoegde) visolie in voer) / (22,5 + 5,0)
De FIFO ratio van een voer met 20% vismeel en 10% (toegevoegde) visolie en een VC van
0,80 is dan:
FIFO = 0,80 x (20 + 10) / (22,5 + 5,0) = 0,87
Echter, ook deze methode heeft zijn beperking. Jackson gaat nl. bij deze berekening ervan
uit dat een punt vismeel gelijk is aan een punt visolie en voegt deze dan samen. Echter 1
kilo vis levert 225 punten vismeel maar slechts 50 punten visolie, dus de visolie punten
hebben een hogere wegingsfactor dan de vismeel punten, 50 visolie punten zijn gelijk
aan 225 vismeel punten. De vismeel en visolie punten kunnen dus niet zomaar bij elkaar
worden opgeteld, hetgeen Jackson wel doet.
Combinatie van de methode van Tacon en Metian met die van Jackson
De beperkingen van beide methodes kunnen worden ondervangen door de methode van
Tacon en Metian te combineren met die van Jackson.
Visequivalent nodig voor het vismeelgedeelte van het voer = VC x 0,5 x (% vismeel in
voer / 22,5)
Visequivalent nodig voor het toegevoegde visolie gedeelte van het voer = VC x 0,5 x (%
toegevoegde visolie in voer / 5)
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Op het oog niet meer dan een grijs, bruin meel. Echter zal de neus de geur van vismeel altijd
kunnen onderscheiden. Foto: Alibaba

waarbij de factor 0,5 aangeeft dat de ene helft van de vis wordt gebruikt voor het vismeel
en de andere helft voor de (toegevoegde) visolie in het voer. We kunnend deze twee formules samenvoegen tot:
totale visequivalent nodig = FIFO = VC x 0,5 x ((% vismeel in voer / 22,5) + (% toegevoegde
visolie in voer / 5))
De FIFO ratio van een voer met 20% vismeel en 10% (toegevoegde) visolie en een VC van
0,80 is dan:
FIFO = 0,80 x 0,5 x ((20 / 22,5) + (10 / 5)) = 1,15
(vs een FIFO = 1,60 en 0,87 met de methode van Tacon en Metian en van Jackson, respectievelijk).
We spreken over toegevoegde visolie in het voer, omdat vismeel gemiddeld 8% visolie
bevat en het werkelijk gehalte aan visolie in het voer dus hoger zal zijn dan de toegevoegde
hoeveelheid visolie als het visvoer ook vismeel bevat. Verder wordt momenteel ongeveer
25% van de visolie en vismeel geproduceerd van visslachtafval. Als we rekening houden
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we met deze twee factoren en het % visolie in het voer het totaal aan visolie in het voer
weergeeft (toegevoegde visolie en visolie in de vismeel), dan wordt de gecombineerde
formule:
FIFO = VC x 0,75 x 0,5 x [(% vismeel in voer / 22,5) + ((% toegevoegde visolie in voer – (0,08
x % vismeel in voer)) / 5)]
Hierbij duidt de FIFO factor het aantal visequivalenten in kg aan dat nodig is voor de
productie van 1 kilo kweekvis.
De FIFO ratio van een voer met 20% vismeel en 10% (totale visolie in het voer, toegevoegd
en afkomstig van het vismeel) visolie en een VC van 0,80 is dan:
FIFO = VC x 0,75 x 0,5 x [(% vismeel in voer / 22,5) + ((% totale visolie in voer – (0,08 x %
vismeel in voer)) / 5)]
FIFO = 0,80 x 0,75 x 0,5 x [(20 / 22,5) + ((10 – (0,08 x 20)) / 5)] = 0,77
Dus, 0,77 kilo visequivalent is dan nodig om een 1 kilo kweekvis te produceren. De berekening vanTacon en Metian en van Jackson (wanneer eveneens rekening wordt gehouden
met het feit dat vismeel 8% visolie bevat en dat 25% van het vismeel en de visolie afkomstig is van slachtafval) zou een FIFO waarde van 1,01 en 0,62 opleveren, respectievelijk.
Een artikel met een uitgebreider beschrijving van de berekeningen van de FIFO ratio en
met meer voorbeelden kan men downloaden op de website van de Tilapiastichting (www.
tilapiastichting.nl/brochures). Op deze website zijn nog meer artikelen te downloaden met
betrekking tot aquacultuur.
Vissoort
VC

Inclusie voer

Visequivalenten

vismeel visolie

vismeel visolie

FIFO

kg /kg

%

%

kg vis

kg vis

kg vis / kg vis

voorbeeld

0,8

20

10

0,89

1,68

0,77

zalm

1,1

12

6

0,53

1,01

0,64

meerval

0,8

14

2

0,62

0,18

0,24

tilapia

1,4

5

2

0,22

0,32

0,28

snoekbaars

1,3

40

9

1,78

1,16

1,43

Een aantal voorbeeld FIFO berekeningen per
vissoort. De cijfers zijn ter indicatie om een
idee te geven
van de verhoudingen.
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