Is het toegestaan in de uitloop van de legkippen paarden en ponnies te weiden? Hoeveel
ruwvoer moet aan de legkippen verstrekt worden? Mechanische ventilatie van de stal is toch
wel toegestaan? U beantwoord eerder dat het gebruik van volière's wellicht ter discussie staat,
dit kan toch niet waar zijn? Volière's komen het natuurlijk gedrag van de kippen immers nog
veel meer ten goede.
Antwoord :
Paarden en pony''''s
Voor zover we kunnen nagaan staat er over paarden en pony''''s niets in de biologische regelgeving.
De IKB-uitloop van het PPE zegt (in artikel A.17) dat grazers in de uitloop mogen komen, maar als ze
besmet zijn met bijvoorbeeld Salmonella Enteritis
ze dan niet in de uitloop mogen komen. Onduidelijk is of onder grazers ook paarden en pony'''' vallen.
Zie ook www.ppe.nl
Ruwvoer
Ruwvoer moet biologisch zijn. De hoeveelheid en de soort ruwvoer zijn niet geregeld. Bijvoorbeeld als
er gras in de (biologische) uitloop staat is dat al voldoende. Indien de uitloop kaal is, zal er biologisch
ruwvoer bijgevoerd moeten worden. De minimale hoeveelheid is echter niet duidelijk. Zie ook
www.skal.nl
Mechanische ventilatie
In de regelgeving staat: "Er moet ruimschoots ........ natuurlijke ventilatie in het gebouw kunnen
komen." Het hoofd van de controle van SKAL international heeft aangegeven dat de stal moet kunnen
functioneren zonder mechanische ventilatie. Deze mag wel in de stal aanwezig zijn, maar moet
uitstaan, behalve onder extreme omstandigheden. Neem bij plannen voor een stal contact op met
SKAL of een voorlichtingsorganisatie.
Volières.
Mogen in een stal worden geplaatst in Nederland. In de Europese regelgeving worden volières niet
met name genoemd. Op europees niveau is men bezig de regelgeving op dit punt aan te vullen. De
Zuidelijke lidstaten zijn tegen, onder andere Nederland is voor. Het zal nog wel enige tijd duren
voordat er duidelijkheid is. Het is dus mogelijk dat volières uit eindelijk niet mogen of dat het
onaantrekkelijk wordt een volière in de stal te plaatsen.
Er worden nogal wat eieren geëxporteerd naar Duitsland. Dan geldt ook onder andere de biologische
KAT regelgeving.
Hierover kunt u de site raadplegen van het CPE www.cpe.nl, die deze controleert.
Deze vraag is beantwoord op: 16-9-2004

