PLUIMVEE

CIJFERS OVER DE VLEESKIPPENHOUDERIJ UITWISSELEN

nd

Recent werd een eerste bedrijfsleiderskring voor braadkippenhouders opgestart. Dit is
een groep pluimveehouders die op regelmatige basis samenkomt om hun economische
en technische cijfers te vergelijken. – Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond

met de Exceltestcase en de bedrijfslei
derskring te valoriseren in Tiber en dit
pakket op termijn verder uit te bouwen op
maat van de braadkippenhouderij.

Aan de slag met de tool

en

De Exceltool moet per ronde worden
ingevuld. Enkel de gele cellen zijn be
stemd voor input. Alle andere cellen
bevatten beschermde formules die je niet
kan wijzigen. De tool bestaat uit zeven
tabbladen. Het eerste tabblad ‘Rentabili
teit’ (figuur 1) geeft een overzicht van
zowel het economische als technische
resultaat van de ronde. In de eerste
kolom werden hyperlinks aangebracht
zodat je gemakkelijk naar de andere
tabbladen kan doorklikken om de nodige
input te doen.
In het tweede tabblad ‘Verkoop kippen’
moet je de verkoopgegevens registreren.
Het aantal geleverde dieren, het totaal
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per ronde werd daarom als pilootproject
een Exceltool ontwikkeld. Vervolgens
werden een aantal enthousiaste braad
kippenhouders aangesproken voor de
opstart van een heuse bedrijfsleiders
kring, die aan de slag is gegaan met de
Excel. Dit past binnen het project ‘Slim
mer boeren met cijfers’ waarmee Boe
renbond meer aandacht wil schenken aan
bedrijfseconomie. Het is de bedoeling om
de ervaringen die nu worden opgedaan
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Bedrijfsleiderskringen op basis van de
Tiberboekhoudingen zijn al jaar en dag
traditie in de varkens, melkvee en
vleesveehouderij. Voor de braadkippen
houderij was echter een specifieke
aanpak essentieel om een analyse te
kunnen maken van ronderesultaten in
plaats van enkel resultaten te hebben op
jaarbasis zoals in de klassieke Tiber
boekhouding. Om ervaring te kunnen
opdoen met bedrijfseconomische analyse
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Voor de braadkippenhouderij was
een specifieke aanpak essentieel
om een analyse te kunnen
maken van ronderesultaten.

Figuur 1 Het eerste tabblad geeft een overzichtelijke weergave van zowel
het technische als economische resultaat van de ronde - Bron: Tiber-boekhoudingen

30 • Boerenbond • Management&Techniek 9 • 7 mei 2018

Figuur 2 In het tabblad ‘Sanitair + mest + vangen’ wordt via een
rood driehoekje (hier niet zichtbaar) aangegeven welke kosten
waar moeten geregistreerd worden - Bron: Tiber-boekhoudingen

Heb je ook interesse om lid te worden van
een bedrijfsleiderskring? Neem dan
contact op met je pluimveeconsulent. Ben
je wel geïnteresseerd, maar vind je de
stap om in groep cijfers te vergelijken te
groot? Dan kan je ook gebruik maken van
de tool zonder dat je deelneemt aan
bijeenkomsten. Neem ook hiervoor
contact op met je consulent.
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De voederconversie geeft aan hoeveel voeder er nodig is om
1 kg vlees te produceren. In het Excelbestand berekenen we
de brutovoederconversie volgens volgende formule: VC = verbruikt voeder
omgerekend naar 88% droge stof/(gewicht verkoop kippen – gemiddeld
gewicht kuiken x aantal aangekochte kuikens). De gemiddelde voederkosten
bedragen 70% van de variabele kosten. Efficiënt voederen heeft dus een grote
invloed op je productiekosten. De voederconversie is dan ook een goed kenge
tal om rondes vleeskippen met elkaar te vergelijken. Maar wat zegt de
VC1500 precies? Omdat de voederconversie stijgt met toenemend gewicht
wordt een correctie toegepast om te kunnen vergelijken bij eenzelfde gewicht.
Traditioneel wordt nog steeds teruggerekend naar een referentie afleverge
wicht van 1500 gram. Per 100 gram afwijking van het referentiegewicht wordt
de brutovoederconversie gecorrigeerd met 0,04.
VC1500 = bruto voederconversie – (gem. aflevergewicht ronde – 1,5)/2,5.
Omdat de huidige gemiddelde aflevergewichten echter in de buurt van 2,5 kg
liggen, is deze correctie niet logisch. Bovendien geeft VC1500 een vertekend
beeld voor zwaardere kippen. Het verloop van de VC is niet lineair. Bij toene
mend gewicht stijgt de voederconversie, maar de correctie van 0,04 per 100
gram is bij zware gewichten een overschatting waardoor er onrealistisch lage
VC1500 bekomen worden. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in figuur 3. De
brutovoederconversie en VC1500 worden beide berekend voor een reeks
afzetgewichten. De trendlijn toont duidelijk dat VC1500 daalt bij toenemende
afzetgewichten hoewel de brutovoederconversie deze trend niet volgt.

Ervaringen
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In het begin moet je leren werken met de
Exceltool. Bij de eerste samenkomst
werden heel wat inputfouten vastgesteld,
bij de tweede samenkomst waren die er
al bijna niet meer. De eerste groep be
staat uit zes bedrijven en komt om de drie
rondes samen. Ze focussen op het verge
lijken van rondes met gelijklopende
opzetdata om zo seizoenseffecten uit te
sluiten. Door de cijfers in groep te be
spreken, weet je goed wat je vergelijkt. Je
kent immers de mensen die rond de tafel
zitten en je kan daardoor bepaalde ver
schillen kaderen wegens verschillen in
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geleverd gewicht en het ontvangen
bedrag is essentieel. In de tabbladen
‘Voeder’, ‘Kuikens + energie’, ‘Sanitair +
mest + vangen’ (figuur 2) en ‘Andere
kosten’ moeten alle variabele kosten
geregistreerd worden. Om kosten te
kunnen vergelijken, is het van belang dat
alle gebruikers de kosten op dezelfde
plaats ingeven. Voor de meeste zaken
wijst dit zichzelf uit, toch werd er ook een
handleiding gemaakt die je bij twijfel kan
raadplegen. Soms werd er ook in de tool
zelf een geheugensteuntje voorzien.
Wanneer je op een cel met een rood
hoekje gaat staan, verschijnt er een vakje
waarin de kosten worden weergegeven
die daar ingegeven horen te worden. Tot
slot moeten de vaste kosten worden
ingegeven in het tabblad ‘Investeringen’.
Dit zijn kosten die je kan copypasten over
de verschillende rondes aangezien deze
niet rondeafhankelijk zijn. Voor de
bedrijfsleiderskringen worden overzich
ten gemaakt waarbij verschillende ron
des naast elkaar worden geplaatst en
gemiddeldes worden berekend.
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VC1500 GEEFT
VERTEKEND BEELD
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bedrijfsstrategie. Openheid binnen de
groep is essentieel om van elkaar te
kunnen leren. Ervaring leert ook dat
erfbetreders niet altijd enthousiast
reageren als veehouders cijfers beginnen
te vergelijken en uit te wisselen. Maar
partners die sterk in hun schoenen staan,
hoeven zich daar toch geen zorgen over
te maken?

Aflevergewicht (kg)

Figuur 3 De brutovoederconversie en VC1500 worden weergegeven voor toenemende
afzetgewichten. Het is duidelijk dat VC1500 daalt voor toenemende aflevergewichten en
daarom een vertekend beeld geeft van de technische prestatie van de ronde - Bron:
Tiber-boekhoudingen

7 mei 2018 • Management&Techniek 9 • Boerenbond •

31

