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Stefaan Stuer, Oost Vlaanderen
Stefaan baat twee vleeskuikenstallen uit met een totale
capaciteit van 86 000 kuikens. Eén broederij levert de
Ross-kuikens aan het bedrijf met een gemiddelde interval
van 51 dagen. Het bedrijf streeft naar optimale prestaties
(41-42 kg/m²) om goede economische prestaties te
behalen. Het bedrijf bereikt een gemiddeld eindgewicht
van 2,66 kg en een FCR bij 2500G van 1,517 en een totale
productie-index van 420 over de laatste 2 jaar. Als jonge
boer wil Stefaan graag leren en zijn bedrijf verbeteren
voor een betere rentabiliteit, zonder daarvoor te
vertrouwen op een hoog medicijn- en antibioticagebruik.
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Uitdagingen qua diergezondheid
Zoals voor veel conventionele
vleeskuikenbedrijven vormen coccidia en
pathogene enterococcen en e-coli's een
gezondheidsuitdaging voor de kuikens, wat kan
leiden tot suboptimale technische prestaties en
verlies van inkomsten door kortingen in het
slachthuis als gevolg vanl van interne
ontstekingen. Het bedrijf heeft een strikt
vaccinatieschema voor IB, Gumboro en NCD om
immunodepressie te voorkomen, waardoor de
kuikens minder risico lopen op een secundaire
infectie.

Bedrijfsgezondheidsplan
Samen met zijn dierenarts, drs. Ongena van
Degudap en dierenarts drs. Van Driessche van
Voeders Depre heeft Stefaan een actieplan
voor het bedrijf opgesteld, gericht op het
verbeteren van de waterkwaliteit om
enteroccocose te voorkomen, verbeterde en
geoptimaliseerde ventilatie-instellingen en
verbeterde coccidiosecontrole en -preventie voor
een betere darmgezondheid van de kuikens

Bioveiligheid
De Biocheck® van de bioveiligheid gaf een
algemene score van 68% (Externe 69% en
Interne 65%) Stefaan oefent al een goede
controle uit op bezoekers die de boerderij
betreden, maar kan de bioveiligheid een boost
geven door fysieke barrières te creeëren tussen
de schone en vuile weg op het bedrijfsterrein en
de vangploeg bedrijfseigen kleding te verplichten
bieden als aanvulling op het dragen van
bedrijfseigen schoeisel.
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