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VLEESSECTOR VAKTECHNIEK

Pluimveehouderi j  42e jaargang - 13 ju l i  2012

Vleeskuikens moeten binnen 7 da-
gen na plaatsing tot 3 dagen voor 
de beoogde slachtdatum per etmaal 

ten minste 6 uur donker krijgen, waarvan 
minimaal 4 uur aaneengesloten zonder 
dimperiode. Dat schrijft de EU-welzijns-
richtlijn voor vleeskuikens voor. De invul-
ling van deze eis kan op vele manieren. 
Ook schrijft de EU-welzijnsrichtlijn voor 
dat de lichtsterkte tijdens de lichtperiode 
gemeten op ooghoogte van het kuiken op 
80 procent van het vloer oppervlak mini-
maal 20 lux bedraagt. 

Uit eerder onderzoek van Wageningen 
UR Livestock Research is gebleken dat het 
hanteren van intermitterende verlichting 
(meerdere licht- en donkerperioden per 
etmaal) leidde tot minder voetzoollaesies 
bij de vleeskuikens en bovendien tot een 
beter technisch resultaat. Het feit dat de 

vleeskuikens bij intermitterend licht actie-
ver zijn en meer krabben in het strooisel 
waardoor dit losser en droger blijft, wordt 
als een van de redenen aangegeven voor 
de betere voetzoolkwaliteit. 

Recentelijk is er bij Livestock Research 
bij een van de onderzoeken naar de ver-
mindering van voetzoollaesies intermitte-
rende verlichting vergeleken met een dag-
nachtschema. In dit artikel worden de re-
sultaten van dit onderzoek beschreven. 

Intermitterend versus dag-nacht
In april/mei 2011 werd op het pluimvee-
proevencentrum Het Spelderholt in Lelystad 
een onderzoek uitgevoerd waarbij twee ver-
schillende lichtprogramma’s (zie tabel 1a en 
1b) werden onderzocht, te weten:
• 1. Dag-nachtschema: per etmaal 18 uur 
licht gevolgd door 6 uur donker.
• 2. Intermitterend schema: per etmaal wor-
den licht- en donkerperioden afgewisseld. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met 
18.080 Ross 308-vleeskuikens in acht afde-

lingen van de vleeskuikenstal P1 en om-
vatte één vijfweekse productieronde. De 
helft van deze kuikens (vier afdelingen) 
werd gehouden bij het dag-nachtschema, 
de andere helft (eveneens vier afdelingen) 
bij het intermitterend schema. De kuikens 

Kuikens zijn bij intermitterend licht actie-
ver en krabben meer in het strooisel waar-
door dit losser en droger blijft. Dat is gun-
stig voor de kwaliteit van de voetzolen

Vleeskuikens krijgen minder voet-
zoollaesies bij intermitterend licht. 
Er is ook nog economisch voordeel. 
Dat blijkt uit onderzoek van Wage-
ningen UR Livestock Research.
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voetzoollaesies 7
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 7: 
intermitterende verlichting.

Tabel 1a. Dag-nachtschema

Leeftijd licht- uren licht licht-

(dgn) schema per etmaal sterkte

0-3 24L:0D 24 20 lux

4-7 23L:1D 23 20 lux

8-33 18L:6D 18 20 lux

34-aflev. 24L:0D 24 20 lux

Tabel 1b. Intermitterend schema

Leeftijd licht- uren licht licht-

(dgn) schema per etmaal sterkte

0-3 24L:0D 24 20 lux

4-7 23L:1D 23 20 lux

8-33 4L:4D:3L:1D:3L:

 1D:3L:1D:3L:1D 16 20 lux

34-aflev. 24L:0D 24 20 lux
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werden gehouden onder vergelijkbare om-
standigheden en hadden onbeperkt de be-
schikking over voer en water.

Economisch interessant
Het hanteren van een intermitterend licht-
schema lijkt in dit onderzoek gepaard te 
gaan met een hoger gewicht en een verbete-
ring van de voerconversie in vergelijking 
met het gehanteerde dag-nachtschema (ta-
bel 2). Uitgaande van het productiegetal, een 
maat voor het behaalde technische resultaat, 
kan gesteld worden dat de technische resul-
taten verbeteren indien een intermitterend 
lichtschema wordt toegepast. 

Aangezien de resultaten van dit onder-
zoek grote overeenkomsten vertonen met 
de resultaten uit eerder onderzoek, zijn de 
behaalde (technische) resultaten van deze 
eerdere onderzoeken meegenomen in de 
economische doorrekening van de resulta-
ten. Op deze wijze kunnen robuustere uit-
spraken worden gedaan over het effect van 
het lichtschema op de economische resulta-
ten. Het hanteren van het intermitterend 
lichtschema geeft een hoger saldo per op-
gehokt kuiken dan het dag-nachtschema 
(tabel 3). Het verschil bedraagt 1,6 cent per 

kuiken en wordt veroorzaakt door een ho-
ger aflevergewicht en een gunstiger voer-
conversie. Voor een bedrijf met 90.000 
vleeskuikens betekent dit een saldoverho-
ging van €11.500 per jaar. Daarnaast zullen 
de mestafzetkosten mogelijk verminderen 
omdat het strooisel droger is.

Gering verschil slachtrendement
Op 35 dagen leeftijd werden vlak voor het 
afleveren van de kuikens aan de slachterij 
per afdeling 40 hanen en 40 hennen uitge-
vangen voor het bepalen van het slacht-
rendement en de verschillende deelrende-
menten. In totaal werden 640 kuikens op-
gedeeld, oftewel 320 kuikens (160 hanen 
en 160 hennen) per lichtschema. 

Het bleek dat het levend gewicht en het 
grillergewicht op 35 dagen aantoonbaar ho-
ger waren bij het intermitterend lichtsche-
ma (tabel 4). Daarentegen lijkt het erop dat 
in vergelijking met het dag-nachtschema 
het hanteren van het intermitterende licht-
schema leidt tot een lager aandeel vleugel. 
Hoewel het griller- en filetrendement bij 
het intermitterend licht numeriek hoger 
was, was dit verschil niet aantoonbaar. In 
eerder onderzoek werd bij intermitterende 
verlichting een hoger filetrendement en een 
lager pootrendement gevonden. 

Droger strooisel, minder laesies
Uit dit onderzoek bleek dat bij het intermit-
terend lichtschema het strooisel droger was 
dan bij het dag-nachtschema. Ook was het 
visueel ruller (grafiek 1). Op 35 dagen was 
het strooisel bij intermitterend licht bijna 3 
procentpunt droger dan bij het dag-nacht-
schema (58,4 tegen 55,5%). De betere 
strooiselkwaliteit bij intermitterend licht 
leidde tot aantoonbaar minder voetzoollae-
sies: bijna 80 procent van de kuikens had 
geen of slechts geringe (klasse 0) laesies, bij 
het dag-nachtschema was dit slechts 60 pro-
cent (grafiek 2). De footpad-score, een maat 
voor de ernst van voetzoollaesies van een 
koppel, was dan ook bij het intermitterend 
lichtschema aantoonbaar lager dan bij het 
dag-nachtschema (tabel 2). 

Conclusie
Uit onderzoek van Wageningen UR Live-
stock Research blijkt dat het toepassen van 
intermitterende verlichting bij vleeskuikens 
de kans op voetzoollaesies verkleint. Daar-
naast heeft een intermitterend lichtschema 
een positief effect op het technische en finan-
ciële resultaat van de vleeskuikenhouder. 

Jan van Harn en Ingrid de Jong  

onderzoekers bij Wageningen UR Livestock Research

Tabel 2. Technische resultaten en FPS

 dag-nacht- intermitterend

 lichtschema lichtschema

Gewicht (g) 2.044 (a) 2.084 (b)

Groei (g/d/d) 57,2 (a) 58,4 (b)

Uitval (%) 2,8 2,8

Voerconversie 1,628 (b) 1,616 (a)

VC 2.100 gram 1,644 (b) 1,621 (a)

Voer (g) 3.259 3.302

Water (ml) 5.843 5.879

Water/voer 1,79 1,78

Productiegetal 342 a 351 b

Footpad-score (FPS) 37 b 18 a

Technisch resultaat 0-35 dagen leeftijd, FPS op 34 dagen

Footpad-score (FPS) = (aantal score 1-dieren x 0,5) + (aantal 

score 2-dieren x 2) x 100 / aantal beoordeelde dieren

Verschillende letters in een rij geven significante verschillen aan 

(P≤0,05). Verschillende letters in een rij tussen () geven een 

tendens aan (0,05≤P≤0,10) 

Tabel 3. Economische resultaten

 dag-nacht- intermitterend

 lichtschema lichtschema

Gewicht 2.041 2.077

Voerconversie 1,596 1,589

Economisch  

Opbrengsten 148,39 151,01

Eendagskuiken   29,50   29,50

Voerkosten   81,57   82,62

Voerwinst   37,32   38,89

Overige toegerekende kosten   18,56   18,56

Saldo per opgehokt kuiken   18,77   20,34

Resultaten 0-35 dagen, centen per opgehokt kuiken

Tabel 4. Slachtrendementen

 dag-nacht- intermitterend

 lichtschema lichtschema

Levend gewicht (LG in g) 2.088 a 2.147 b

Grillergewicht (GG in g) 1.386 a 1.432 b

Griller (% van LG) 66,3 66,6

Vleugel (% van GG)  11,1 (b) 10,9 (a)

Poot (% van GG) 34,1 34,0

Rug (% van GG) 16,8 16,8

Filet (% van GG) 30,1 30,4

Rendementen op 35 dagen leeftijd

Verschillende letters in een rij geven significante verschillen aan 

(P≤0,05). Verschillende letters in een rij tussen () geven een 

tendens aan (0,05≤P≤0,10)

4

5

6

7

8

9

10

intermitterend

dag-nacht

dag 35dag 28dag 10

score 1 = geheel dichtgeslagen, score 10 = geheel rul: 
1 staat derhalve voor een slechte strooiselkwaliteit
en 10 staat voor een uitmuntende strooiselkwaliteit

Grafiek 1. Visuele rulheid strooisel 
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Grafiek 2. Effect lichtschema
op voetzoollaesies 
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