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In 2008 heeft Wageningen UR Livestock 
Research vijf merken vleeskuikens (Ross 
308, Ross 708, Cobb 500 en twee Hybro-

merken) onderzocht. Uit dit onderzoek 
bleek dat er duidelijke verschillen waren in 
voetzoollaesies tussen de merken. De meeste 
en ernstigste voetzoollaesies werden gevon-
den bij beide typen Ross, bij beide Hybro’s 
de minste. Cobb zat hier tussenin, maar ver-
toonde meer hakdermatitis. Door de over-
name van Hybro door Cobb in 2008 is het 
Hybro-kuiken als zodanig niet meer ver-
krijgbaar. In de reguliere Nederlandse vlees-
kuikenhouderij zijn maar drie merken gang-
baar. Ross heeft veruit het grootste markt-
aandeel, gevolgd door Cobb en Hubbard. 
Van Hubbard is bekend dat dit kuiken min-
der gevoelig is voor voetzoollaesies, maar 
harde onafhankelijke gegevens ontbraken. 

Het onderzoek is uitgevoerd met in to-
taal 27.120 vleeskuikens van twee merken 

(Ross 308 en Hubbard Flex) en omvatte 
twee vijfweekse productieronden. De kui-
kens werden gehuisvest in zes hoofdafde-
lingen van de mechanisch geventileerde 
donkerstal P1 van het Proevencentrum 
Het Spelderholt in Lelystad. Elke hoofd-
afdeling was onderverdeeld in vier sub-
afdelingen en in elke subafdeling werden 
565 kuikens (20 kuikens/m2) geplaatst. 
Binnen elke hoofdafdeling werden in twee 
van de vier subafdelingen Ross 308-kui-
kens en in de andere twee Hubbard Flex-
kuikens geplaatst. Zo waren er binnen ie-
dere ronde 12 herhalingen per merk. 

Technisch resultaat verschilt
In de eerste ronde waren de technische re-
sultaten bij de Ross 308 nogal wat beter dan 
die van de Hubbard Flex. De daggroei ver-
schilde bijna 4 gram, dit resulteerde in een 
gewichtsverschil op 35 dagen van 146 
gram. In de tweede ronde waren de ver-
schillen in groei en eindgewicht veel klei-
ner (tabel 1). De verschillen in groei wer-
den veroorzaakt door een hogere voerop-
name en een betere voerefficiëntie van het 
Ross-kuiken. De voerconversie bij een ge-
wicht van 2.000 gram was bij Ross in beide 
ronden 3 à 4 punten lager. Dit alles resul-
teerde in een hoger productiegetal bij Ross. 
Daarentegen waren bij Hubbard de water-
opname en de water-voerverhouding aan-
merkelijk lager. Waarom de verschillen in 

gewicht tussen beide merken in de eerste 
ronde zo groot waren is niet duidelijk. Er 
waren verschillen in herkomstbedrijf en 
leeftijd van de moederdieren. In de eerste 
ronde werden kuikens gebruikt van jonge 
moederdieren (circa 35 weken) en in de 
tweede ronde van oude moederdieren (cir-
ca 45 weken). In een ander onderzoek, dat 
parallel liep aan de tweede ronde van dit 
onderzoek en waarbij de strooiselcondities 
wat slechter waren, werden bij de Hubbard 
Flex vergelijkbare technische resultaten be-
haald als bij de Ross 308. 

Wanneer de technische resultaten eco-
nomisch worden doorgerekend dan resul-
teert dit in een hoger saldo per opgehokt 
kuiken bij de Ross 308. Verschil: 3,4 euro-
cent per kuiken, veroorzaakt door een ho-
ger aflevergewicht en een gunstiger voer-
conversie. Voor een bedrijf met 90.000 
vleeskuikens is dit een saldoverschil van 
€24.500 per jaar. Dit saldoverschil wordt 
slechts deels gecompenseerd wanneer een 

Een ander merk vleeskuiken opzetten is 
vooral verstandig voor bedrijven die pro-
blemen hebben om het strooisel de gehele 
ronde goed te houden

Een vleeskuikenhouder kan door een 
gerichte keuze van het kuiken het 
 risico van voetzoollaesies op zijn 
 bedrijf verminderen. 

Ander merk 
in de stal
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voetzoollaesies 4
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 4: 
het effect van het kuikenmerk.
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bedrijf de bezettingsdichtheid moet verla-
gen van 42 naar 39 kg/m2.

Vlak voor het afleveren van de kuikens 
aan de slachterij op 35 dagen zijn hanen en 
hennen uitgevangen voor het bepalen van 
de deelrendementen. Het griller-, vleugel- 
en pootrendement was bij de Hubbard Flex 
hoger dan bij de Ross 308, daarentegen was 
het filetrendement lager (tabel 2). 

Minder laesies Hubbard Flex
Het kuikenmerk had een significante in-
vloed op de ernst van hakdermatitis en 
voetzoollaesies. Bij Ross kwamen ernstige 
voetzoollaesies en hakdermatitis duidelijk 
meer voor dan bij het Hubbard-kuiken 
(grafieken 1 en 2). Ruim 90 procent van de 
Flex-kuikens had geen of geringe voetzool-
laesies, terwijl dit bij de Ross maar 63 pro-
cent was. Een vergelijkbaar beeld wordt ge-
vonden bij hakdermatitis: bijna 71 procent 
van de Hubbard Flex-kuikens had geen 
hakdermatitis, zelfs geen roodverkleuring, 

tegenover 36 procent bij Ross. De verschil-
len in hakdermatitis en voetzoollaesies 
werden veroorzaakt door de verschillen in 
strooiselkwaliteit. Het strooisel bij de Hub-
bard Flex was droger en ruller dan bij de 
Ross 308. De lagere wateropname bij de 
Flex, die leidde tot drogere mest (betere 
keutel), en het feit dat het Flex-kuiken ac-
tiever was en meer krabde in het strooisel 
zijn de voornaamste redenen voor de ver-
schillen in strooiselkwaliteit en hakderma-
titis en voetzoollaesies.

Samenvattend
Door te kiezen voor Hubbard Flex kunnen 
vleeskuikenhouders het risico op voet-
zoollaesies verminderen. In dit onderzoek 
waren bij dit kuiken echter ook de techni-
sche en economische resultaten minder. 
Hierbij dient vermeld te worden dat dit 
onderzoek onder relatief gunstige omstan-

digheden (lees: droog en relatief warm 
weer) werd uitgevoerd, waardoor een goe-
de strooiselkwaliteit kon worden behou-
den. Onder minder gunstige omstandig-
heden zouden hoogstwaarschijnlijk de 
technische en economische resultaten van 
Hubbard Flex en Ross 308 dichter bij el-
kaar hebben gelegen. 
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 3. Drogestofgehalten strooisel 

Leeftijd  Hubbard Flex Ross 308

10 dagen 79,1 76,0

28 dagen 76,0 74,2

35 dagen 68,6 63,9

Gemiddeld 74,6 b 71,4 a

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

Tabel 2. Slachtrendementen op 35 dagen 

 Hubbard Flex Ross 308

Levend gewicht (LG) (g) 2.131 a 2.211 b

Grillergewicht (GG) (g) 1.393 a 1.435 b

Griller (% van LG) 65,3 b 64,9 a

Vleugel (% van GG) 11,4 b 11,0 a

Poot (% van GG) 34,5 b 33,7 a

Filet (% van GG) 28,7 a 30,1 b

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

In Denemarken is het standaard manage-
ment om het kuikenpapier na drie dagen te 
verwijderen. Dit zou dit de kans op voet-
zoollaesies verminderen. Livestock Research 
heeft dit onderzocht. Het verwijderen van 
het kuikenpapier drie dagen na plaatsing 
van de eendagskuikens had geen effect op 
de technische resultaten, slachtrendemen-
ten en strooiselkwaliteit. Hoewel de ver-
schillen zeer gering zijn, nam statistisch ge-
zien de ernst van voetzoollaesies af indien 
het kuikenpapier verwijderd werd. Het per-
centage dieren met ernstige voetzoollaesies 
(klasse 2) verschilde niet, maar het percen-
tage dieren met milde laesies was hoger bij 
de hokken waar het kuikenpapier niet ver-
wijderd was. Hierbij moet worden vermeld 
dat het percentage voetzoollaesies in dit 

onderzoek erg laag was. Dit kan het effect 
van het verwijderen van het kuikenpapier 
mogelijk nog wat gemaskeerd hebben.

Hoewel het verwijderen van kuikenpa-
pier niet leidt tot andere technische resulta-
ten, kost dit natuurlijk wel extra arbeid. 
Voor een stal met 30.000 kuikens wordt dit 
geschat op 2 uur per ronde. Kosten: €50, 
ofwel 0,17 cent per opgehokt kuiken. Voor 
een bedrijf met 90.000 kuikens een kosten-
post van bijna €1.100 per jaar.

Hoewel de verschillen in voetzoollaesies 
marginaal waren (wel significant!) en het 
verwijderen van het kuikenpapier extra ar-
beid vergt is het toch aan te raden kuiken-
papier te verwijderen omdat dit de kans op 
laesies verkleint. Ervaringen van Deense 
pluimveehouders ondersteunen dit. 

Kuikenpapier snel verwijderen vermindert voetzoollaesies

Tabel 1. Technische resultaten  0-35 dagen

 ronde 1                    ronde 2                    gemiddeld              

 Flex Ross 308 Flex Ross 308 Flex Ross 308

Gewicht (g) 2.006 2.152 2.128 2.150 2.067 a 2.147 b

Groei (g/d/d) 56,2 60,3 59,5 60,2 57,8 a 60,2 b

Uitval (%) 3,9 4,7 2,6 2,2 3,3 3,4

Voerconversie 1,572 1,576 1,542 1,518 1,557 (b) 1,546 (a)

VC 2.000 gram 1,570 1,530 1,504 1,473 1,537 b 1,502 a

Voerverbruik (g) 3.089 3.327 3.212 3.199 3.151 a 3.257 b

Waterverbruik (ml) 5.372 5.987 5.466 5.931 5.419 a 5.963 b 

Verschillende letters in een rij geven significante verschillen aan (P≤0,05). 

Verschillende letters tussen () in een rij geven een tendens aan (0,05≤P≤0,10)
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