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VLEESSECTOR VAKTECHNIEK
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R
ecent onderzoek van Wageningen UR 
Livestock Research toonde aan dat 
het aanzuren van drinkwater van 

vleeskuikens leidde tot een betere strooisel-
kwaliteit en veel minder hakdermatitis en 
voetzoollaesies, maar ook tot een slechter 
technisch en financieel resultaat. Het viel 
niet aan te geven of de vermindering van 
hakdermatitis en voetzoollaesies was toe te 
schrijven aan het aanzuren of aan het feit dat 
deze kuikens minder water opnamen of aan 
een combinatie van deze twee. 

Ook was er geen verklaring voor de lage-
re wateropname. Hebben kuikens een aver-
sie voor aangezuurd water, wordt er minder 
verspild of vindt er minder luxeconsumptie 
plaats? Daarnaast wordt in de praktijk vrij-
wel nooit de hele productieperiode zuur 
aan het drinkwater toegevoegd, dit gebeurt 
vrijwel altijd periodiek. Welk effect perio-

diek aanzuren heeft op hakdermatitis en 
voetzoollaesies en op de prestaties is echter 
onbekend. In hoeverre de vermindering 
van het aantal laesies veroorzaakt is door 
het aan het water toegevoegde zuur, of dat 
dit kwam door het lagere waterverbruik, is 
in een tweede proef bekeken. In deze proef 
is ook een behandeling meegenomen waar-
bij getracht is te sturen op dezelfde water-
voerverhouding als bij continu aanzuren.

Het onderzoek omvatte één vijfweekse 
productieronde met 11.300 Ross 308-kui-
kens in vijf hoofdafdelingen van stal P1 van 
Pluimveeproefbedrijf Het Spelderholt in Le-
lystad. Elke hoofdafdeling was onderver-
deeld in vier subafdelingen en in elke subaf-
deling werden 565 kuikens (20 kuikens/m2) 
geplaatst. Het voer en water (behalve bij de 
watersturingsbehandeling) waren de gehele 
productieronde onbeperkt beschikbaar. Er 
zijn vier behandelingen vergeleken:
• 1. Controle: hele productieperiode nor-
maal (onbehandeld) drinkwater.
• 2. Continu aanzuren: hele productieperi-
ode aangezuurd water (1,5 liter per 1.000 li-
ter drinkwater).
• 3. Periodiek aanzuren: drie achtereenvol-
gende dagen per week aangezuurd water 
(1,5 liter per 1.000 liter drinkwater).

• 4. Watersturing: vanaf 4 dagen tot eind 
productieperiode; water-voerverhouding 
van 1,75 nagestreefd (verhouding in voor-
gaande proef bij continu aanzuren); hele 
productieperiode onbehandeld drinkwater. 

Wederom een lagere groei
(Continu) aanzuren leidde ook in deze proef 
tot een duidelijk lagere wateropname. Dit 
leidde tot een lager voerverbruik, een lagere 
groei en dus een lager aflevergewicht (tabel 
1). Er waren geen aantoonbare verschillen in 
groei, voer- en waterverbruik, uitval en voer-
conversie tussen continu aanzuren en water-
sturing. Het productiegetal verschilde dan 
ook niet tussen beide groepen. Dat het water-
verbruik niet verschilde was niet verwonder-
lijk: het streven was immers dat het water-
verbruik bij watersturing vergelijkbaar was 
met het verbruik bij continu aanzuren om 
een eventueel additioneel effect van aanzu-
ren zichtbaar te maken. In dit onderzoek was 
er dus geen additioneel effect. De technische 
resultaten bij periodiek aanzuren lagen tus-
sen die van de controle en continu aanzuren 
in. De wateropname bij periodiek aanzuren 
was hoger dan bij continu aanzuren. Telkens 
wanneer het zuur van het water werd ge-
haald steeg het waterverbruik om weer te da-
len wanneer het zuur er weer op kwam. De 
hogere wateropname leidde niet tot een sig-
nificante toename van het voerverbruik, 
maar wel tot een significante toename van de 

In de praktijk vindt het aanzuren van 
drinkwater vrijwel alleen periodiek plaats, 
zoals rond vaccinaties, bij voeroverscha-
kelingen en na uitladen

Watersturing vermindert net als 
 aanzuren van drinkwater laesies bij 
vleeskuikens. Maar beide maatrege-
len verminderen ook het technisch 
en financieel resultaat.

Zuur is zoet 
voor zolen (2)
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voetzoollaesies 6
Het monitoren van voetzoollaesies in het 
kader van de Welzijnsrichtlijn voor vlees-
kuikens zal zo snel mogelijk starten, waar-
schijnlijk vanaf dit najaar. De Nederlandse 
vleeskuikensector zoekt maatregelen om 
voetzoollaesies te verminderen. In 2010 
en 2011 heeft Wageningen UR Livestock 
Research onderzoek gedaan, gefinancierd 
door PPE en EL&I. Een reeks artikelen zal 
de bevindingen belichten. Aflevering 6: 
water aanzuren en watersturing.
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groei. De groei en dus het eindgewicht ble-
ven bij periodiek aanzuren duidelijk achter 
bij de controle, maar de groei en het eindge-
wicht waren bij periodiek aanzuren wel ho-
ger dan bij continu aanzuren en waterstu-
ring. De behandelingen hadden geen effect 
op de uitval. Ook de voerconversie is niet be-
invloed door de behandelingen, maar na 
correctie voor gewichtsverschillen was de 
voerconversie bij de controle duidelijk beter 
dan bij de overige behandelingen. De water-
voerverhouding bij continu aanzuren en wa-
tersturing was duidelijk lager dan bij controle 
en periodiek aanzuren. De water-voerver-
houding bij periodiek aanzuren lag tussen 
die van controle en continu aanzuren in.

Ook in deze proef leidde continu aanzu-
ren tot een lager saldo: het verschil was 7,2 
eurocent per opgehokt kuiken, veroorzaakt 
door het lagere aflevergewicht, een slechtere 
voerconversie en kosten voor de zuurtoevoe-
ging. Bij periodiek aanzuren was de saldo-
daling lager: bijna 4 cent per kuiken. Het sal-
do bij watersturing lag bijna 5 cent per opge-
hokt kuiken lager dan bij de controlegroep. 

Droger strooisel, minder laesies
Het lagere waterverbruik bij continu aan-
zuren en watersturing resulteerde in duide-
lijk droger strooisel (tabel 2) dan bij de con-
trolegroep en daarmee tot minder ernstige 
laesies en hakdermatitis (grafiek 1 en 2). 
Het droge stofgehalte van het strooisel bij 

periodiek aanzuren lag tussen controle en 
continu aanzuren in. Hoewel het drogestof-
gehalte van het strooisel bij periodiek aanzu-
ren enkel op dag 10 significant verschilde 
van de controle, kwamen er minder laesies 
en hakdermatitis voor dan bij de controle. Bij 
periodiek aanzuren kwamen aantoonbaar 
meer laesies voor dan bij continu aanzuren 
of watersturing. Bij periodiek aanzuren 
kwam aantoonbaar minder hakdermatitis 
voor dan bij continu aanzuren, maar er was 
geen verschil in hakdermatitis tussen perio-
diek aanzuren, watersturing en controle.

De footpad-score (FPS), een maat voor 
voorkomen en ernst van voetzoollaesies in 
een koppel, kan variëren van 0 (geen laesies) 
tot 200 (100% zolen gescoord in klasse 2). De 
FPS was het laagst bij continu aanzuren en 
bij watersturing en het hoogst bij de controle. 
Periodiek aanzuren lag ertussenin (tabel 2). 
Dit komt volledig overeen met de drogestof-
gehalten van het strooisel.

Samenvattend
Zowel continu als periodiek aanzuren van 
het drinkwater leidde in dit onderzoek tot 
een afname van het aantal en de ernst van 
voetzoollaesies. Aanzuren is een effectieve 
maatregel om laesies te verminderen, maar 
leidde wel tot een lager technisch en financi-
eel resultaat. Watersturing bleek eveneens ef-
fectief tegen voetzoollaesies, maar leidde ook 
tot een lager technisch en financieel resul-
taat. De behaalde technische resultaten wa-
ren vergelijkbaar met continu aanzuren, 
maar omdat er geen wateradditief (zuur) no-
dig is, was het financiële resultaat beter dan 
bij continu aanzuren, maar slechter dan bij 
de controlegroep en periodiek aanzuren. 

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van EL&I in 
het kader van het beleidsondersteunend onderzoek, project 
BO12.02-002.041.02, en mede gesubsidieerd door het PPE.

Jan van Harn en Ingrid de Jong

onderzoekers bij Wageningen UR Livestock Research

Tabel 2. Drogestofgehalten strooisel 

 controle continu periodiek sturing

Dag 10 67,5 71,7 71,6 69,1

Dag 28 59,5 64,1 60,6 63,5

Dag 35 55,2 61,0 56,7 63,0

Gemiddeld 60,7 a 65,6 c 63,0 b 65,2 c

Footpad-score  147 c 54 a 88 b 52 a

Verschillende letters in een rij: significante verschillen (P≤0,05)

Tabel 1. Technische resultaten 0-35 dagen 

  continu periodiek  water-

 controle aanzuren aanzuren sturing

Gewicht (g) 2.106 c 1.961 a 2.007 b 1.974 ab

Groei (g/d/d) 58,9 c 54,8 a 56,1 b 55,2 ab

Uitval (%) 1,7 2,0 2,2 2,3

Voerconversie 1,584 1,597 1 ,584 1,592

VC 2.100 g* 1,582 a 1,638 b 1,612 b 1,630 b

Voer (g) 3.269 b 3.063 a 3.110 a 3.074 a

Water (ml) 5.964 c 5.327 a 5.522 b 5.242 a

Water/voer 1,82 c 1,74 a 1,78 b 1,71 a

Productiegetal 366 c 336 a 347 b 339 ab

Saldo (ct/p.o.k) 22,1 14,93 18,14 17,15

* VC 2.100 g = vc bij 2.100 gram; correctie: 0,03 per 100 gram. 

Verschillende letters in een rij: significante verschillen (P≤0,05)

Om te bepalen of kuikens aangezuurd drink-
water minder lekker vonden, hebben we in 
twee subafdelingen de kuikens de keuze ge-
geven tussen aangezuurd of niet-aange-
zuurd water. De kuikens konden zich vrijelijk 
bewegen tussen de drinklijnen. In twee van 
de vier lijnen is aangezuurd water aangebo-
den, in de andere twee normaal water. Na 8 
dagen is er gewisseld: in de twee lijnen met 
normaal water is aangezuurd water verstrekt 
en andersom. Dit om een plaatsvoorkeur 
van de kuikens uit te sluiten. Naast tellingen 
van het aantal drinkende kuikens is ook het 
waterverbruik vastgesteld. Het bleek dat de 
kuikens een duidelijke voorkeur hadden voor 
niet-aangezuurd water. Het waterverbruik 
uit de drinklijnen met niet-aangezuurd water 
was bijna 1,8 keer zo hoog (64% onbehan-

deld water, 36% aangezuurd water). De tel-
lingen van het aantal drinkende kuikens liet 
eenzelfde beeld zien (61% van de drinkende 
kuikens op enig moment deed dit bij niet-
aangezuurd water). Op de dag van wisseling 
van ‘zuur naar schoon’ of ‘schoon naar zuur’ 
was even een toename te zien van de water-
opname bij de lijnen met aangezuurd water. 
Eén dag na de omwisseling is het patroon 
weer als vanouds. Het kuiken moet dus blijk-
baar even ‘wennen’ aan het feit dat er nu 
geen normaal, maar aangezuurd water uit 
de drinklijn komt.

Samenvattend: wanneer de kuikens de 
vrije keuze hebben gaat de voorkeur dui-
delijk uit naar niet-aangezuurd water. Dit 
verklaart de lagere wateropname bij de 
groepen met aangezuurd water. 

Kuikens vinden aangezuurd water minder lekker 
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Grafiek 1. Effect watermanagement
op voetzoollaesies 
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Grafiek 2. Effect watermanagement
op hakdermatitis
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