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In Denemarken worden vleeskuiken-
stallen, in vergelijking met Nederland, 
vrij lang van tevoren opgewarmd. De 

Denen streven naar een vloertemperatuur 
van tenminste 30°C bij opzet van de kui-
kens, dit is aanmerkelijk hoger dan in Ne-
derland waar normaliter een vloertempera-
tuur van circa 28°C wordt nagestreefd. Om 
de genoemde vloertemperatuur te bereiken 
beginnen de Denen eerder met het opwar-
men van hun stallen en proberen ze daar-
naast ook de staltemperatuur tussen twee 
koppels in niet te ver te laten zakken. Ook 
wordt in Denemarken de staltemperatuur 
minder snel afgebouwd dan in Nederland. 
Beide maatregelen, het opvangen van de 
kuikens bij een hogere vloertemperatuur en 
het langzamer afbouwen van de staltempe-

ratuur, hebben in Denemarken uitgewezen 
effectieve maatregelen te zijn om voetzool-
laesies te verminderen. De stookkosten zul-
len echter wel toenemen.

Proefopzet 
Het onderzoek is uitgevoerd met in totaal 
27.120 vleeskuikens en omvatte twee vijf-
weekse productieronden. De kuikens wer-
den gehuisvest in zes hoofdafdelingen van 
de mechanisch geventileerde donkerstal P1 
van het Proevencentrum Het Spelderholt in 
Lelystad. In drie van de zes hoofdafdelingen 
werd een standaard (Nederlands) en in de 
andere drie werd een Deens temperatuur-
schema gehanteerd waarbij eerder werd be-
gonnen met het opwarmen van de stal en 
waarbij de staltemperatuur langzamer werd 
afgebouwd. In grafiek 1 worden beide tem-

peratuurschema’s grafisch weergegeven. Het 
voer en water waren gedurende de gehele 
productieronde onbeperkt beschikbaar voor 
de kuikens. Gedurende de eerste twee dagen 
werd continu licht gegeven, daarna werd een 
(intermitterend) lichtschema gehanteerd 
van 4L:4D:3L:1D:3L:1D:3L:1D:3L:1D. De 
lichtsterkte was in alle afdelingen gelijk (20 
lux). In dit artikel worden de effecten van 
het temperatuurschema op de technische re-
sultaten, slachtrendementen, strooiselkwali-
teit en voetzoollaesies beschreven. 

Betere verdeling kuikens na opzet
Het streven was een vloertemperatuur te 
bereiken bij opzet van 28°C en 30°C bij res-
pectievelijk het Nederlandse en het Deense 
schema. In de eerste ronde werden deze 
vloertemperaturen niet helemaal gehaald, 
in de tweede ronde wel. Gemiddeld over 
beide ronden bedroegen de vloertempera-
turen 28,0°C en 29,6°C. Na plaatsing ver-
spreidden de kuikens bij het Deense tempe-

Nederlandse vleeskuikens komen bij een 
lagere vloertemperatuur in de stal dan 
Deense vleeskuikens en de temperatuur 
daalt ook weer sneller dan in Denemarken

Het Deense temperatuurschema  
leidt tot minder voetzoollaesies bij 
vleeskuikens, blijkt uit onderzoek van 
WUR Livestock Research. Maar de 
energiekosten zijn erg hoog.

Goede maar 
dure warmte

voetzoollaesies 2
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 2: 
effecten van het eerder opwarmen 
van de stal(vloer) en het langzamer 
afbouwen van de staltemperatuur.
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ratuurschema zich beter en sneller in de 
stal dan bij het Nederlandse schema. 

Betere performance, lager saldo
Het Deense temperatuurschema had een 
positief effect op de dierprestaties. Hoewel 
de groei niet werd beïnvloed, was de voer-
conversie als gevolg van de lagere voeropna-
me bij de kuikens bij het Deense tempera-
tuurschema duidelijk beter. Daarentegen 
was, als gevolg van de lagere voeropname,  
de water-voerverhouding bij het Deense 
schema hoger. Ook lijkt bij het Deense tem-
peratuurschema de uitval te verminderen. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de la-
gere uitval in de periode van 11-28 dagen 
leeftijd: bij het Deense schema bedroeg de 
uitval in deze periode 1,1 procent, tegen 1,6 
procent bij het Nederlandse schema.

In beide ronden werden er 480 kuikens, 
dat zijn 240 kuikens per temperatuursche-
ma, opgedeeld ter bepaling van de slacht-
rendementen. Het bleek dat het toegepaste 

temperatuurschema geen invloed had op 
de slachtrendementen.

De behaalde technische resultaten in dit 
onderzoek zijn economisch doorgerekend 
(tabel 2). Hiervoor zijn zo veel mogelijk de 
gegevens uit KWIN-Veehouderij 2011-
2012 gebruikt. Dit betekent dat uitgegaan is 
van langetermijnprijzen, exclusief btw. De 
opbrengstprijs voor vleeskuikens bedraagt 
€0,755 per kilogram afgeleverd gewicht en 
de pakketvoerprijs bedraagt gemiddeld €26 
per 100 kg. De prijs van voertarwe bedraagt 
€15 per 100 kg.

Het Deense temperatuurschema gaf wel-
iswaar betere technische resultaten en een 
hogere voerwinst, maar doordat de verwar-
mingskosten met 50 procent toenamen, 
viel het saldo iets lager uit (0,2 cent per op-
gehokt kuiken). Voor een bedrijf met 
90.000 vleeskuikens betekent dit een saldo-
vermindering van €1.500 per jaar.

Droger strooisel, minder laesies
Het strooisel bij het Deense schema werd 
 visueel als ruller en droger beoordeeld. Ook 
de strooiselanalyses wijzen uit dat het strooi-
sel bij het Deense schema droger is. Gemid-
deld bedroeg het drogestofgehalte bij het 
Deense schema 73,4 procent, tegen 72,5 pro-
cent bij het Nederlandse schema (tabel 3). 
De betere strooiselkwaliteit bij het Deense 
schema vertaalt zich naar minder en minder 
ernstige voetzoollaesies (grafiek 2). Bij het 
Deense schema had ruim 86 procent van de 
kuikens geen voetzoollaesies, tegenover 69 
procent bij het Nederlandse schema. 

Samenvattend
Bij het Deense temperatuurschema was 
het strooisel droger en ruller, wat resul-
teerde in minder voetzoollaesies. Daar-
naast werden bij het Deense temperatuur-
schema betere technische resultaten ver-
kregen. Het energieverbruik nam echter 
toe, met als gevolg een iets lager saldo. 

Jan van Harn en Ingrid de Jong  

onderzoekers bij Wageningen UR Livestock Research

M
IC

H
E

L
 Z

O
E

T
E

R

Tabel 1. Technische resultaten 
0-35 dagen  

 controle Deens

Gewicht (g) 2.108 2.106

Groei (g/d/d) 59 59

Uitval (%) 3,6 (b) 3,0 (a)

Voerconversie 1,566 b 1,537 a

Voerverbruik (g) 3.236 b 3.172 a

Waterverbruik (ml) 5.678 5.704

Water/voer 1,75 a 1,80 b

Productiegetal 364 a 372 b

Verschillende letters in een rij geven significante 

 verschillen aan (P≤0,05)

Tabel 2. Effect temperatuurschema 
op economische resultaten 
 vleeskuikenbedrijf   

 controle Deens 

Gewicht 2.108 2.108

Uitval (%) 3,6 3

Voerconversie 1,566 1,537

Opbrengsten 153,42 154,38

Eendagskuiken 29,5 29,5

Voerkosten 82,73 81,65

Voerwinst 41,2 43,23

Verwarmingskosten 4,5 6,75

Overig toegerekende kosten 14,07 14,07

Saldo per opgehokt kuiken 22,63 22,42

Bedragen in eurocent per opgehokt kuiken

Tabel 3. Drogestofgehalten strooisel 

Leeftijd (dagen)  controle Deens

10 76,5 78,6

28 75,4 74,7

35 65,5 67

Gemiddeld 72,5 73,4
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Grafiek 1. Temperatuurschema
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Grafiek 2. Effect schema op 
ernst voetzoollaesies
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