Geleidelijke opwarming van broedeieren voor het
inleggen
R. Meijerhof, onderzoeker vermeerdering
Bij het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij is onderzocht wat de invloed is
van het geleidelijk opwarmen van eieren voor het inleggen ten opzichte van het direct
in de broedmachine plaatsen. De resultaten waren niet positief.
Inleiding
Bij het inleggen van broedeieren in de broedmachine worden de eieren van ongeveer 18 “C, de
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een hogere temperatuur heerst en de eieren
dus voorverwarmd worden. Onlangs is bij het

gedurende deze 16 uur bij 20 “C bewaard. De
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voorbroedlokaal geplaatst, waar op dat moment
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Tabel 1: invloed leeftijd moederdieren, bewaarduur en inlegtemperatuur op percentage
uitgekomen kuikens van de bevruchte eieren.
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en op normale wijze gebroed. Tijdens het broe-

Wellicht dat de typen dieren die in dat onder-

den werd de werkelijke bevruchting, % afster-

zoek zijn gebruikt (veelal legmoederdieren) op
dit punt andere resultaten geven, of dat de ge-

ven en moment van afsterven en % uitkomst
bepaald.

Resultaten

netische veranderingen dermate sterk zijn geweest dat de resultaten niet meer goed te
vergelijken

zijn. Ook kan het zijn dat de tijd

In tabel 1 zijn de percentages uitgekomen eie-

waarin wij de eieren voorverwarmd hebben te
lang is geweest. Hoewel ook in de literatuur

ren van de bevruchte eieren weergegeven, zoals die bij beide leeftijdsgroepen zijn behaald.

deze 16 uur vaak is genoemd kan het zijn dat
dit bij de huidige typen kippen te lang is.

De resultaten zijn gemiddeld over de drie temperatuursbehandelingen tijdens de bewaring.
Uit deze tabel blijkt dat het geleidelijk opwarmen van de eieren voor het inleggen geen positief effect heeft gehad op de broedresultaten.
Bij de eieren van jonge dieren werd nauwelijks
verschil geconstateerd, ook niet bij een langere
bewaarperiode. De eieren van de oudere moederdieren hadden duidelijk verminderde broedresultaten als de eieren gedurende langere tijd
werden bewaard. Dit verschil was significant,
hetgeen wil zeggen dat de kans dat het verschil
op toeval berust kleiner dan 5% is. Het verschil
tussen oude en jonge moederdieren kunnen we
verklaren uit het feit dat eieren van oudere moederdieren gevoeliger zijn voor minder optimale
condities dan eieren van jongere dieren. Het is
niet zo eenvoudig om te verklaren waarom de
resultaten die wij hebben behaald afwijken van
de resultaten die in de literatuur vermeld zijn.
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