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Voederconversie (VC)

• Voeder : 50% - 70% van de totale afmestkost

• 75% van voeder geconsumeerd tijdens de afmestfase

• Belangrijke determinant van bedrijfsrendabiliteit en productie 
efficiëntie

 Internationale term is “FCR” (feed conversion ratio) 
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VC: situatie in Vlaanderen

Evolutie

2000 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,08 2,93 2,90 2,92 2,92 2,94 2,93 2,87 2,86

Bron: Departement Landbouw en Visserij 
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VC: formule

• Eenvoudigste vorm: FCR (VC)= 
𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑

1𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

• Problemen: 

– Data beschikbaarheid

– Conceptueel probleem:

• Verschillende definities

• “less is more” verwarring

– Doelstelling

• Economisch?

• Technisch?
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VC: formule

Doel: een gedragen uniforme berekening van voederconversie

 Een formule?
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“Participatief onderzoeksproces”
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Stakeholders
 Primaire sector (Varkenshouders)
Voederleveranciers
Genetica bedrijven
Retailers
 Pharma
Academici
Adviseurs

Participanten
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Research team 
Dierwetenschappers
Dierenartsen
 Landbouweconomen

Participanten
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Participatory research process

25 diepte 
interviews

Interne 
brainstorm VC 

formules

Externe 
brainstorm VC 

formules

Voorstel 
voorleggen 

aan gebruikers 
groep
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Resultaat: diepte interviews

a) Verschillende definities voor voederconversie 

b) Verschillende berekeningswijzen per definitie 

c) Knelpunten voor uniforme berekeningswijze

 veelheid aan formules: 

– Bruto

– Netto                        

– Gecorrigeerd

– Formule AKKV* Departement landbouw en visserij

– Interpig

– EW conversie 
*Afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij
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Resultaat: interne en externe focusgroep

Voederconversie berekening heeft een tweeledig 
doelstelling

– als “economisch” kengetal

• belangrijk voor varkenshouder 

• prestatie van varkensbedrijf (per ronde)

– als “technisch” kengetal

• belangrijk voor opvolging

• belangrijk voor vergelijking: 

– tussen verschillende bedrijven
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Resultaat: 2 formules,  2 functies

1. Karkasgroei per kg voeder (CGF)
• niet gestandaardiseerd 

opvolging eigen bedrijf

2. Gestandaardiseerde karkasgroei per kg voeder 
(CGFstandardized)

• correctie sterfte

• standaardisatie gewichtstraject

vergelijking mogelijk tussen bedrijven
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Karkasgroei per kg voeder (CGF)

(# 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑠 ∗ 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑤𝑎𝑟𝑚 𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 − #𝑜𝑝𝑔𝑒𝑙𝑒𝑔𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝑜𝑝𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 ∗ 𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘

Warm karkasgewicht = koud karkasgewicht / 0.98

Koud karkasgewicht kan objectief opgevraagd worden via IVB

Waarom warm karkas?
 Gemeten in Vlaamse slachthuizen
 Warm karkasgewicht data beschikbaar in vele landen
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Waarom rekenen met karkasgewicht?

• Slachtrendement biggen minder afhankelijk van 
geslacht en gewicht  minder variabel

• Assumptie betr. correctie voor slachtrendement heeft 
minder invloed bij biggen dan bij slachtvarkens op 
kengetal
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Waarom rekenen met karkasgewicht?
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Gestandaardiseerde karkasgroei per 
kg voeder (CGFstandardized)

• 4 stappen om te corrigeren voor sterfte:
– Berekening kans op sterven per dag

– Berekening van gemiddeld aantal dagen aanwezig per varken

– Berekening gecorrigeerd voederverbruik

– Berekening voederconversie gecorrigeerd voor sterfte 

• 3 stappen om gewichtstraject te standaardiseren
– Correctie voor afwijkend opleggewicht

– Berekening bedrijfsspecifieke correctiefactor voor eindgewicht

– Correctie voor afwijkend eindgewicht

 Standaard gewichtstraject : 25kg -115kg (levendgewicht)



IL
V

O

Webtool voor de CGF formules

https://varkensloket.be/tools/karkasgroei
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Cofinanciering:

Thank you for your attention! 


