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VLEESSECTOR VAKTECHNIEK

Pluimveehouderi j  39e jaargang - 26 juni  2009

Op 30 juni 2010 wordt de EU-wel-
zijnsrichtlijn vleeskuikens (Coun-
cil Directive 2007/43/EC) geïm-

plementeerd. In de aanloop naar deze 
 welzijnsrichtlijn werd er lange tijd van 
 uitgegaan dat voor het hanteren van een 
maximale bezetting er naast eisen aan de 
uitval ook eisen aan voetzoollaesies zou-
den worden gesteld. In de uiteindelijke 
vleeskuikenrichtlijn (28 juni 2007) zijn 
echter geen eisen aan voetzoollaesies opge-
nomen. Dit wil niet zeggen dat eisen aan 
voetzoollaesies helemaal van de baan zijn. 
Bij herziening van de Europese welzijns-
richtlijn voor vleeskuikens (er volgt een 
evaluatie na vijf jaar) zou het zomaar kun-
nen dat er dan wel eisen voor voetzoollae-
sies in de richtlijn worden opgenomen.

De strooiselkwaliteit speelt een grote 
rol bij het optreden van voetzoollaesies 
(zie kader ‘Vooral veroorzaakt door slecht 
strooisel’). Om het aantal en de ernst van 
voetzoollaesies tot een minimum te beper-
ken is het zaak het strooisel zo goed (lees: 
zo droog) mogelijk te houden. Dit kan bij-
voorbeeld door toepassing van waterstu-
ring of water restrictie waarmee tevens wa-
tervermorsing wordt verminderd. Water-
vermorsing kan beperkt worden door de 
keuze van het drinksys teem (nippels in 
plaats van cups) en/of het verlagen van de 
waterdruk op de drinklijnen. Het reduce-
ren van de waterdruk wordt veel toegepast 
in Denemarken om het optreden en de 
ernst van voetzoollaesies te beperken. 

Onderzoek met 10-15 ml/min
Recentelijk heeft ASG het reduceren van 
de waterdruk op de drinknippelleiding als 
maatregel tegen voetzoollaesies onder-
zocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in 
acht hoofdafdelingen van de mechanisch 

geventileerde donkerstal P1 van het Prak-
tijkcentrum Het Spelderholt in Lelystad en 
omvatte twee volledige productieronden 
van 35 dagen. Elke hoofdafdeling was 
 opgesplitst in vier subafdelingen. Per ron-
de werden 18.080 Ross 308-vleeskuikens 
opgezet (gemengde opzet), wat neerkomt 
op 565 kuikens per subafdeling. De gehan-
teerde bezetting bedroeg 20 kuikens/m2. 
De kuikens ontvingen eenzelfde driefasen-
voer, dat onbeperkt beschikbaar was. Er 
werd een dag-nachtschema aangehouden 
van 18 uur licht en 6 uur donker (18L:6D). 

Het water werd onbeperkt verstrekt via 
drinknippels van het merk Ziggerty, 12,6 
kuikens per nippel. Gedurende de eerste 
11 dagen werd eenzelfde waterdruk aan-
gehouden. Daarna werd per hoofdafde-
ling in twee van de vier subafdelingen een 
lage(re)  waterdruk en in de andere twee 
subafdelingen de normale/geadviseerde 
waterdruk aangehouden. De waterop-
brengst bij de lagere waterdruk bedroeg 

10-15 ml per minuut, bij de normale 
water druk was dit 20-24 ml per minuut.

Kuikens krijgen voldoende water
Door het verlagen van de waterdruk wordt 
de flow (de waterafgifte per tijdseenheid) 
verminderd. Hierdoor is de kans op ver-
morsing van water in het strooisel kleiner. 

Een mogelijk nadeel van het verlagen 
van de waterdruk is dat kuikens onvoldoen-
de water opnemen voor een maximale groei 
en dat kuikens langer bezig zijn met drin-
ken (verlengde drinktijd), wat mogelijk ook 
ten koste gaat van de groei. Om een indica-
tie te krijgen of de kuikens voldoende water 
krijgen, zijn regelmatig tellingen verricht 
van het aantal drinkende kuikens. Het 
bleek dat er geen verschillen waren in de 
aantallen drinkende kuikens tussen de lage 
en de normale waterdruk. Hieruit kunnen 
we voorzichtig afleiden dat de kuikens door 
de lagere waterdruk niet beperkt werden in 
hun wateropname. Immers: mocht dit wel 

Het verminderen van de waterafgifte 
door het verlagen van de waterdruk 
op de drinklijnen is een effectieve 
maatregel tegen voetzoollaesies. 
Dat blijkt uit onderzoek van ASG.

Waterdruk 
drukken
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