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Titel: Zoötechnische en veterinaire factoren op
vermeerderingsniveau: effecten op uitval bij
vleeskuikens
Samenvatting
In dit rapport worden zootechnische en veterinaire
factoren op het vermeerderingsbedrijf beschreven,
die invloed hebben op uitval bij vleeskuikens. Er
worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot
ouderdiermanagement, vleeskuikenmanagement,
transparantie in de keten, accuratesse en controle
van vaccinaties, aanpak van ziekteproblemen,
accuratesse van de behandelingen, monitoring van
ziektes en early warning, biosecurity en hygiëne.
Trefwoorden:
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Voorwoord
Wij hopen met dit rapport punten te hebben aangedragen voor een goede discussie over de interpretatie en
uitvoering van de EU regelgeving wat betreft de bezettingsdichtheid bij vleeskuikens. In dit rapport is getracht
om de (nadelige) effecten van de voorschakel “het vermeerderingsbedrijf” op de uitval bij vleeskuikens te
beschrijven. Het is ons gebleken dat het kwantificeren van deze effecten op basis van betrouwbare
praktijkgegevens enorm lastig is: vaak betroffen de aangedragen voorbeelden unieke praktijksituaties en waren
harde en precieze gegevens niet voorhanden. Wij hebben gepoogd eventuele praktijkvoorbeelden verder te
onderbouwen met gegevens uit relevante literatuur. Hierbij is een indeling gemaakt tussen zoötechnische en
veterinaire aspecten die spelen op het vermeerderingsbedrijf en die van invloed zijn op de uitval bij hun
nakomelingen: de vleeskuikens.

Graag willen we hier alvast ons advies geven om dergelijke gegevens beter vast te leggen en openbaar te maken
naar collega’s in de pluimveehouderij. Het is belangrijk dat de stromen van broedeieren en eendagskuikens door
en naar Nederland meer transparant worden waardoor calamiteiten en uitzonderlijke incidenten beter te verklaren
zijn en vleeskuikenhouders hierdoor niet direct het nadeel hoeven te ondervinden van een (wellicht incidentele!)
hoge uitval. In de toekomst, na implementatie van de Vleeskuikenrichtlijn van de EU, zal een vleeskuikenhouder
ten gevolge van te hoge uitval minder vleeskuikens mogen opzetten met alle financiële gevolgen voor hemzelf en
de gehele vleeskuikenproduktiekolom. Ook de reproductiesector, de kuikenbroederij en de slachterij ondervinden
hiervan de gevolgen. Daarnaast zal een vleeskuikenhouder moeten worden ondersteund met niet alleen de juiste
veterinaire begeleiding en management adviezen, maar vooral met de juiste informatie over de voorschakels, om
een mogelijke toename in preventief medicijngebruik te voorkomen.

De kuikenbroederij vervult een spilfunctie in deze keten: niet alleen wat betreft het contracteren van
vermeerderaar en broedeieren c.q. het contracteren van de vleeskuikenhouder, maar ook wat betreft het
verzamelen en stroomlijnen van praktijkgegevens. Bovendien heeft het broeden zelf de nodige invloed op de
kuikenprestatie. Echter, de invloed van de broederij op de resultaten van de vleeskuikens staat buiten de scope
van deze studie.

De bijdrage en openheid van vele pluimveedeskundigen in Nederland om voorbeelden te geven van
ketenoverdrachtelijke effecten op uitval bij vleeskuikens hebben wij zeer gewaardeerd. Voor het veterinaire deel
van dit rapport zijn wij veel dank verschuldigd aan Drs. E. van Geloof en Drs. K. van Mullem, beide
pluimveedierenartsen verbonden aan het Veterinair Centrum Someren (VCS). Verder zijn wij zeer erkentelijk voor
het aanleveren van voorbeelden en hun kritische commentaar op eerdere versies van dit rapport :


Drs. G. van den Bosch, pluimvee consultant en voorheen internationaal werkzaam bij Intervet
International,



Mevr. Dr. J. van der Stroom, veterinair adviseur bij Lilly Nederland BV/Divisie Elanco Animal Health,



Drs. J.C. van den Wijngaard, biological operations director of Pfizer Poultry Health Division, Embrex
Europe Ltd, en



Ing. O.A. van Tuijl, technisch directeur bij Ross-EPI.

Daarnaast zijn wij zeer erkentelijk voor de input van:


Drs. A. Kamphuis, Coördinator Veterinaire Zaken en Bijwerkingen van het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, Bureau Diergeneesmiddelen en vice-voorzitter van de Pharmacovigilance Working
Party van het Commitee for Veterinary Medicinal Products (CVMP),



Drs. T. de Vries, Specialist Pluimveegezondheid bij GD Deventer,



Drs. O.A. van Dobbenburgh, Veterinair Hoofddirecteur dierenartscoöperatie AUV, en



Drs. J. Bolwerk, pluimveedierenarts Intervet Nederland.

Sander Lourens en André Steentjes

Samenvatting
In de EU Vleeskuikenrichtlijn (12 juli 2007) is opgenomen dat de maximale bezettingsdichtheid per vierkante
meter bruikbaar staloppervlak maximaal 33 kg levend gewicht per m2 mag bedragen, tenzij de lidstaat toestaat
dat een hogere bezettingsdichtheid mag worden aangehouden. Verwacht wordt dat de Nederlandse overheid een
hogere bezettingsdichtheid zal toestaan dan 33 kg levend gewicht per m2 staloppervlak. In dat geval zal
waarschijnlijk een bezettingsdichtheid van 39 kg, en onder nadere voorwaarden 42 kg levend gewicht per m2
bruikbaar staloppervlak als maximum gelden. Eén van de voorwaarden is dat de uitval van tenminste zeven
opeenvolgende koppels kuikens lager moet zijn dan (1 + 0,06 * leeftijd van het koppel) %. Bij afleveren op 42
dagen betekent dit dat de uitval lager moet zijn dan 3,52 %. Vanuit de sector is veel kritiek op deze scherpe
grens, aangezien vleeskuikenhouders weinig of geen invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit en herkomst van
het uitgangsmateriaal.

In Nederland schommelt de gemiddelde totale uitval van vleeskuikens de laatste jaren tussen de 4,0 en 4,3%. De
uitval in de eerste levensweek heeft een grote invloed op de totale uitval, en met name de uitval in de eerste
week kan onder invloed staan van veel factoren in de voorschakels. Daarnaast bestaan er grote verschillen in
uitval in de eerste week die kunnen worden verklaard door verschillen tussen vermeerderaars, maar ook tussen
broederijen en tussen vleeskuikenhouders.

In dit rapport zijn zoötechnische en veterinaire oorzaken samengevat die een rol spelen op het
vermeerderingsbedrijf en die invloed hebben op de uitval op het vleeskuikenbedrijf. Van de zoötechnische
oorzaken zijn de volgende factoren beschreven: broedeibehandeling, eigewicht, leeftijd ouderdieren, ras- en
voerkeuze, voergift, nutriëntenopname, gehaltes en deficiënties. Bij gehaltes en deficiënties is een onderscheid
gemaakt naar macronutriënten, mineralen, vitaminen en niet-nutritionele factoren.

Van de veterinaire oorzaken zijn de volgende factoren beschreven: ziekten, vaccinaties en medicijngebruik.
Infectieuze aandoeningen kunnen op verschillende manieren effect hebben op de nakomelingen: door verticale
transmissie, door transmissie via de eischaal, door effecten op maternale afweerstoffen en door
immuunsuppressie. Ziekten zijn ingedeeld in virusziekten (NCD, IB, Gumboro, CAV, IBH, Trilziekte, Reo, TRT/ART,
Marek, en Aviaire Leukose), bacteriële ziekten (Salmonella, Campylobacter, Colibacillose, ORT, Mg, Ms,
Enterococcen/Streptococcen, en Clostridium) en schimmelziekten (Aspergillosis).

Grote structurele verschillen tussen vleeskuikenhouders komen met name tot uiting door verschillen in huisvesting
en management op het vleeskuikenbedrijf. Een aantal zoötechnische factoren op het vermeerderingsbedrijf die
invloed hebben op de uitval bij vleeskuikens zullen hoogstwaarschijnlijk worden uitvergroot door het management
op het vleeskuikenbedrijf. Te denken valt aan de relatie tussen leeftijd van de ouderdieren en opvangtemperatuur
in de vleeskuikenstal. Aan de andere kant zullen sommige kuikenmesters door middel van goed management
altijd beter kunnen omgaan met het uitgangsmateriaal, ook wanneer de kwaliteit minder is door toedoen van
factoren op het vermeerderingsbedrijf. Voedingsmanagement op het vermeerderingsbedrijf kan een grote invloed
hebben op de kwaliteit en vitaliteit van de nakomelingen. Daarbij gaat het erom dat er steeds voldoende
nutriënten, mineralen en vitaminen worden doorgegeven aan het broedei en vervolgens aan het kuiken. Ook heeft

de aanwezigheid van sommige nutriënten, mineralen en vitaminen invloed op de immuunrespons bij de
nakomelingen.

Transmissie van virusziekten, bacteriële ziekten en schimmelziekten van vermeerderingsbedrijf naar het
vleeskuikenbedrijf kan een grote invloed hebben op de sterfte bij de nakomelingen. Bij een aantal virusziekten kan
de uitval bij de nakomelingen verhoogd zijn doordat er minder maternale afweerstoffen worden meegegeven aan
het broedei en door immuunsuppressie. Een aantal bacteriële ziekten kan worden doorgegeven via de eischaal,
hetgeen verminderd kan worden door een goede broedeihygiëne. Uitval bij vleeskuikens door verkeerd
medicijngebruik op het vermeerderingsbedrijf is slechts een enkele keer genoemd, en zelfs dit geval was slecht
gedocumenteerd. Bestrijden van transmissie van bacteriële infecties door het medicineren van moederdieren zou
een positieve invloed kunnen hebben. Het niet-vaccineren of een fout in de toediening van vaccins kan grote
invloed hebben op de uitval bij de nakomelingen, gelijk aan de gevolgen door de ziektes die in dit rapport zijn
beschreven.

In dit rapport worden zoötechnische en veterinaire factoren op het vermeerderingsbedrijf beschreven, die invloed
hebben op uitval bij vleeskuikens. De kuikenbroederij vervult een spilfunctie in het verzamelen en stroomlijnen van
gegevens. Verder is het bekend dat de broedomstandigheden van invloed zijn op kuikenprestatie. Echter, de
invloed van de broederij op kuikenprestatie stond buiten de scope van deze studie. Er worden aanbevelingen
gedaan met betrekking tot ouderdiermanagement, vleeskuikenmanagement, transparantie in de keten,
accuratesse en controle van vaccinaties, aanpak van ziekteproblemen, accuratesse van de behandelingen,
monitoring van ziektes en early warning, biosecurity en hygiëne. Het vastleggen en openbaar maken van
zoötechnische en gezondheidsgegevens door en voor collega’s in de pluimveehouderij is een eerste vereiste om
de uitval bij vleeskuikenbedrijven te verminderen, en om eenmalige, excessieve uitval te verklaren. De stromen
van broedeieren en kuikens door en naar Nederland dienen daarvoor meer transparant te worden, waardoor
calamiteiten en uitzonderingen beter te verklaren zijn. Hierdoor hoeven vleeskuikenhouders niet direct het nadeel
te ondervinden van een (wellicht incidenteel) te hoge uitval. Echter, niet alleen vleeskuikenhouders worden gekort
op hun aantal op te zetten kuikens, de gehele pluimveesector loopt hier schade door op. Wanneer er veel
vleeskuikenhouders minder kuikens mogen opzetten heeft dat directe financiële gevolgen voor de andere
schakels. Zo zullen er ook minder vermeerderingsdieren worden opgezet, en moeten slachterijen kuikens
bijkopen, wellicht van onbekende herkomst uit het buitenland.

Summary
In the EU Broiler Directive (July 12th 2007) it was stated to allow a maximum live weight broiler stocking density of
33 kg/m2, unless stated otherwise. It can be expected that the Dutch Government will allow a higher stocking
density, of 39 kg/kg2 with a maximum of 42 kg/m2 and under more specific conditions. One of these specific
conditions will be that broiler farmers need to control their total mortality below (1 + 0.06 x broiler flock age)%
for at least 7 subsequent rounds. At delivery at 42 days of age, total mortality need to be as low as 3.52%. From
the broiler sector, much criticism arose about this sharp definition because broiler farmers are not always to
blame for incidental high mortality, because the preceding sectors as breeder farms and hatcheries can influence
broiler mortality as well.

During the recent years, in The Netherlands the average broiler mortality ranged between 4.0 and 4.3%. Broiler
mortality during the first week after placement largely influences total mortality. Variation in first week mortality
can be explained by differences between broiler breeder farmers, but also hatcheries and broiler farmers
influence first week mortality. In this report, Zootechnical and veterinary factors that affect first week mortality
are summarized. Zootechnical factors that are described are: hatching egg management, egg weight, parent
stock age, choice for breed and feed company , feed allowance, nutrient uptake, concentrations and deficiencies.
Concentrations and deficiencies are further discussed for macro nutrients, minerals, vitamins and non nutritional
factors. Veterinary factors that affect first week mortality that are described are: diseases, vaccinations and
medicines. Infectious agents can affect offspring through vertical transmission, through horizontal transmission
via the eggshell, by affecting maternal immunity and by immune suppression. Diseases are categorized in virus
diseases (NCD, IB, Gumboro, CAV, IBH, CAA, AE, Reo, TRT/ART, Marek, and Avian Leukosis), bacterial diseases
(Salmonella, Campylobacter, Coli bacillosis, ORT, Mg, Ms, Enterococcae / Streptococcae and Clostridium) and
fungal diseases (Aspergillosis).

Structural differences in broiler mortality between broiler farmers occur through differences in housing and
management. A number of zootechnical factors at the breeder farm that influence broiler mortality are likely
enlarged by the quality of broiler farm management. An example may be the relationship between parent stock
age and housing temperature management at the broiler farm. Also, some broiler farmers will be able to manage
all broilers from different heredities in different rounds equally good, also when the quality of the flock is less as
expected. Especially feeding management at the broiler breeder farm can have a profound negative effect on the
quality and vitality of the offspring. It is necessary that sufficient nutrients, minerals and vitamins are transmitted
to the hatching eggs and subsequently consumed by the embryos. The availability of some nutritional factors can
affect and enhance the immune response in young broilers.

Transmission of viruses, bacteria and fungae from breeder farm to broiler farm can have a large impact on
broiler mortality. Some viruses can increase broiler mortality through a lower transmission of maternal antibodies
and by immune suppression. A number of bacterial diseases can be horizontally transmitted by the eggshell and
hatching egg management will play an important role to prevent this horizontal route of infection. Broiler mortality
caused by a mistake in the administration of medicines to broiler breeders is rarely documented. Medicating
parent flocks to reduce vertical bacterial transmission, could have a positive influence. Non vaccination or

mistakes in the administration of vaccines can have a serious impact on broiler mortality, similar to the effects of
diseases described in this report.

In this report, zootechnical and veterinary factors at the breeder farm, that affect broiler mortality, are
summarized. The hatchery plays an important role in the transmission of data between breeder and broiler farm.
It is further known that incubation conditions affect offspring performance, however, the effects of incubation
conditions on broiler performance are not taken into account in this study. Recommendations are made with
regard to broiler breeder management, broiler management, transparency, accuracy and control of vaccinations,
the approach of health issues, accuracy of treatments, monitoring of diseases and early warning, biosecurity and
hygiene. The administration and publication of zootechnical and veterinary records collected at the breeder farms
which are related to broiler mortality will be a major prerequisite to decrease broiler mortality and to explain non
recurrent, excessive broiler mortality. Transparency in the flow of hatching eggs and chicks will also be
necessary to explain calamities and exceptions. This will hopefully prevent broiler farmers to reduce stocking
density due to factors related to incidental high broiler mortality, far outside their reach. This will not only prevent
broiler farmers to be reduced in their income, but also prevent that the entire broiler chain efficiency (breeder
company - breeder farm – hatchery – broiler farm – slaughtery) will decrease due to shortage in broiler places. As
a result, slaughteries may buy extra broilers with unknown history leading to increased problems for human
health.
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1 Inleiding

Achtergrond
In de EU Vleeskuikenrichtlijn (12 juli 2007) is opgenomen dat de maximale bezettingsdichtheid per vierkante
meter bruikbaar staloppervlak maximaal 33 kg levend gewicht per m2 mag bedragen, tenzij de lidstaat
toestaat dat een hogere bezettingsdichtheid mag worden aangehouden. Verwacht wordt dat de Nederlandse
overheid een hogere bezettingsdichtheid zal toestaan dan 33 kg levend gewicht per m2 staloppervlak. In dat
geval zal een bezettingsdichtheid van 39 kg, en onder nadere voorwaarden 42 kg levend gewicht per m2
bruikbaar staloppervlak als maximum gelden. Eén van de voorwaarden is dat de uitval van tenminste zeven
opeenvolgende koppels kuikens lager moet zijn dan (1 + 0,06 * leeftijd van het koppel) %. Bij afleveren op 42
dagen betekent dit dat de uitval lager moet zijn dan 3,52 %. Vanuit de sector is veel kritiek op deze scherpe
grens, aangezien men weinig invloed kan uitoefenen op het uitgangsmateriaal en herkomst.

De kwaliteit van de kuikens wordt in grote mate bepaald door de voorgeschiedenis en herkomst van het
kuiken. De voorschakels (VB bedrijf en broederij) spelen hierbij dus een grote rol. Vleeskuikenhouders kunnen
buiten hun toedoen om worden geconfronteerd met een te hoge uitval via een aanwijsbare oorzaak in de
herkomst van de kuikens. Hiervoor zouden verzachtende omstandigheden in de scherpe regelgeving
opgenomen kunnen worden. Om daar invloed op te kunnen uitoefenen moeten deze ketenoverdrachtelijke
effecten goed in kaart worden gebracht. Hierbij valt onderscheid te maken tussen zoötechnische en
veterinaire oorzaken. Onder zoötechnische oorzaken vallen factoren als voerkwaliteit, deficiënties, leeftijd van
de

ouderdieren,

het

broedeibehandeling,

dier-

en

ontsmetting,

voermanagement

op

broedeibewaarduur,

het

vermeerderingsbedrijf.
bewaaromstandigheden,

Ook

hygiëne,

broedproces,

kuikenbehandeling na uitkomst en kuikentransport zijn factoren die de prestatie van een koppel vleeskuikens
kunnen beïnvloeden. Als laatste speelt opvang van de kuikens in de stal een grote rol; de opvang zou
aangepast kunnen worden afhankelijk van de herkomst van de kuikens. Voorwaarde is dan wel dat de juiste
informatie steeds voorhanden is. Onder de veterinaire oorzaken vallen factoren als gezondheidsstatus van het
vermeerderingskoppel, medicijngebruik en vaccinaties.

Doel van het project
Doelstelling is om de effecten uit de voorschakels op uitval bij vleeskuikens te omschrijven en te kwantificeren
aan de hand van de meest voorkomende voorbeelden. Door interviews en gesprekken met
pluimveedierenartsen, afgevaardigden uit de fokkerij, voerfabrieken, broederijen en vleeskuikenintegraties
worden de effecten van de voorschakels op uitval bij vleeskuikens gekwantificeerd aan de hand van
praktijkgegevens. Waar mogelijk worden deze gegevens verder onderbouwd door relevante literatuur.
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2 Introductie

2.1 Uitval vleeskuikens in Nederland
De gemiddelde totale uitval van vleeskuikens in Nederland wordt weergegeven in Figuur 1. In deze figuur is te
zien dat de uitval afnam van boven de 5% begin jaren 90 naar 3,3% in 2003, waarna de uitval weer toenam en
min of meer constant bleef tussen de 4,0 en 4,3% (Lei, 2008).
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Figuur 1. Gemiddelde totale uitval vleeskuikens bij Nederlandse vleeskuikenbedrijven (LEI, 2008).

2.2 Uitval eerste levensweek en medicijngebruik bij vleeskuikens
De totale uitval bij vleeskuikens kan in de praktijk zoveel mogelijk beperkt worden door het toepassen van het
juiste vleeskuikenmanagement, in combinatie met de juiste veterinaire begeleiding. Toch worden ook vaak
medicijnen ingezet, terwijl de uitval in de eerste levensweek daar geen duidelijke indicatie voor geeft. Tabel 1
laat voor een grote vleeskuikenintegratie zien wat er per jaar aan medicijnen en andere toevoegingen worden
verstrekt, uitgedrukt als percentage van de totaal opgezette vleeskuikens. Veelal worden combinaties van
medicijnen gebruikt. Hierbij wordt ook de gemiddelde uitval van de vleeskuikens in de eerste levensweek
vermeld, maar ook de minimum en maximum uitval in de eerste levensweek. Hieruit blijkt wel dat er in geval
van een hoge uitval terecht medicijnen worden gebruikt, maar dat er ook vaak medicijnen worden verstrekt
terwijl de uitval ver onder de gemiddelde uitval ligt en er geen duidelijke indicatie is. Een betere afstemming
tussen vermeerderingsbedrijf, broederij en vleeskuikenhouder had wellicht dit preventieve medicijngebruik
enigszins kunnen beperken. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat zowel de laagste (0.1%) als de hoogste
uitval in de eerste levensweek (8,4%) werden gemeld in situaties waarbij er geen medicijnen werden verstrekt
aan de vleeskuikens.
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Tabel 1. Uitval in de eerste levensweek, en het percentage van de vleeskuikens waaraan medicijnen of
andere toevoegmiddelen zijn verstrekt in de eerste levensweek.

Uitval eerste levensweek (%)
Kuikens
(% van opzet)

Min

Gemiddeld

Max

Toltrazuril

0.1

4.4

4.4

4.4

Apramycine

0.2

1.7

1.8

1.8

Methoxasol

0.2

0.6

0.6

0.6

Biotine

0.3

0.8

2.7

6.4

Pyanosid

2.5

0.6

1.8

2.6

Vitaminen / Mineralen

2.8

0.5

2.0

4.4

Lincomycine

3.2

0.5

1.9

3.2

Phenoxymethylpenicilline

3.3

0.4

1.4

4.0

Ampicilline

3.9

0.5

1.5

2.6

Neomycine

5.7

0.5

1.7

4.5

Penicilline

8.6

0.3

1.7

4.8

Amoxycilline

11.1

0.4

1.9

5.6

Trimethoprimsulfa

15.3

0.4

1.5

3.4

Colistine

19.3

0.3

1.9

6.7

Enrofloxacine

25.0

0.3

1.8

5.3

Geen medicijnen

52.5

0.1

1.2

8.4

2.3 Vermeerderaars, broederijen en vleeskuikenhouders
De gemiddelde uitval zegt niets over de spreiding in uitval, zie Tabel 1. Er bestaan verschillen tussen
bedrijven, opeenvolgende ronden op hetzelfde bedrijf, verschillen tussen stallen, etc. Er bestaan vooral grote
verschillen in uitval in de eerste week (Yassin et al., 2007). De variatie in uitval in de eerste week als functie
van de leeftijd van de ouderdieren staat weergegeven in Figuur 2; de uitval in de eerste week varieert tussen
0.2 – 3.1%. De kuikens uit deze broedeieren zijn vervolgens geplaatst op verschillende vleeskuikenbedrijven.
De uitval van het ene koppel vleeskuikens kan aanzienlijk verschillen met het vorige of volgende koppel
vleeskuikens, ondanks dat de koppels vleeskuikens afkomstig zijn van broedeieren van hetzelfde
vermeerderingsbedrijf. Goede prestaties behaald in het verleden zijn dus geen garantie voor de toekomst, en
er bestaan duidelijke verschillen tussen vermeerderaars, tussen broederijen, maar natuurlijk ook tussen
vleeskuikenhouders (Yassin et al., 2007). In Figuur 3 staat de incidentie van uitval van vleeskuikens in de
eerste levensweek, afkomstig van verschillende vermeerderaars, waarvan de ouderdieren broedeieren hebben
geproduceerd tussen de 25 en 65 weken leeftijd. In 5% van de gevallen was de uitval in de eerste levensweek
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hoger dan 2,5%, en in 5% van de gevallen was er 0% uitval gerapporteerd. Gemiddeld was de uitval in de
eerste levensweek 1.2%.

Uitval vleeskuikens
eerste week (%)

3.0

2.0

1.0

0.0

25

30

40

50

60

Leeftijd ouderdieren (weken)
Figuur 2. Uitval in de eerste levensweek bij vleeskuikens, als functie van de leeftijd van de ouderdieren
(Yassin et al., 2007).

Incidentie van uitval in de eerste levensweek

uitval eerste levensweek (%)

4.0

3.0
> 2.5
2.0
1.2
1.0

0.0

0.0
slechtste (5%)

gemiddeld (90%)

beste (5%)

Incidentie (% van het aantal plaatsingen)
Figuur 3. Incidentie van uitval in de eerste levensweek (Yassin et al., 2007): gecombineerd effect van VB
koppel en mester.
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3 Zoötechnische oorzaken
Achtereenvolgens worden de volgende zoötechnische oorzaken, die in meer of mindere mate invloed kunnen
hebben op de uitval van kuikens op het vleeskuikenbedrijf, behandeld: broedeibehandeling, eigewicht, ras en
voerkeuze, voer, leeftijd ouderdieren, gehaltes en nutriënten en overige niet-nutritionele maar voer
gerelateerde factoren.

3.1 Broedeibehandeling
De vermeerderaar heeft natuurlijk geen invloed op de bewaarduur van de eieren, maar de bewaarduur van
broedeieren kan wel invloed hebben op de uitval bij de nakomelingen. Zo toonde Merritt (1963) aan dat de
uitval in de eerste levensweek 2,2% was wanneer de broedeieren maximaal 1 week waren bewaard. Wanneer
de broedeieren een week langer werden bewaard, nam de uitval bij de kuikens toe tot 2,9%. Bewaartijd van
de broedeieren kan dus invloed hebben op de eerste weeks uitval bij de nakomelingen, maar ook op de
verdere vleeskuikenprestatie (Tona e.a., 2005). Het tijdelijk opwarmen van broedeieren nog vóór de
bewaarperiode kon het schadelijke effect van bewaarduur op de vleeskuikenprestatie verminderen (Lourens,
2008). De kwaliteit van broedeieren heeft grote invloed op de uitval van de nakomelingen. Grondeieren en
vieze nesteieren kunnen de uitval bij de nakomelingen verhogen. In een studie door Butcher e.a. (2002) werd
het volgende gerapporteerd: schone nesteieren gaven in de eerste 2 weken een uitval van 0.9%; licht bevuilde
nesteieren een uitval van 2.3% en vieze nesteieren een uitval van 4.1% (zie Figuur 4). Op schone, licht
bevuilde en vieze nesteieren konden 600, 20.000 en 80.000 bacteriën worden aangetoond, respectievelijk.

5.0

uitval eerste 14 dagen (%)

4.1
4.0

3.0
2.3
2.0

1.0

0.9

0.0
Schoon

Licht bevuild

Vies

Nesteieren
Figuur 4. Effect van bevuilingsgraad van nesteieren op uitval bij de nakomelingen tot 14 dagen leeftijd.

Mits uitgevoerd onder de juiste omstandigheden kan het wassen van vieze nesteieren en grondeieren het
percentage klapeieren in de broederij enigszins voorkomen. De kans op fouten is echter groot, waarmee het
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probleem van vieze broedeieren alleen maar toe kan nemen (Lourens, 1998). In een situatie van
broedeitekorten worden soms vieze nesteieren en grondeieren in aparte voorbroedmachines ingelegd
(logistiek gebroed). Soms komen deze eieren uit in aparte uitkomstkasten, maar daarna worden de kuikens
veelal gemixt met de oorspronkelijke partij kuikens. Beter is om alle vuile nesteieren en grondeieren geheel te
weren uit de broederij, of anders deze kuikens apart op te zetten bij een mester die goed op de hoogte is van
de herkomst van de kuikens en hier goed mee om kan gaan.

3.2 Eigewicht
Een aantal studies laat zien dat kuikengewicht bij uitkomst in de broederij sterk gecorreleerd is aan de groei
als vleeskuiken (Morris e.a., 1986; Wiley, 1950; Goodwin, 1961; O’Neill, 1950; Proudfoot en Hulan, 1981;
Wyatt e.a., 1985). Andere studies laten juist zien dat zwaardere kuikens even goed of juist slechter presteren
(Washburn en Guill, 1974; Pinchasov, 1991; Godfrey e.a., 1953; Kosin e.a., 1952). Het effect van
kuikengewicht bij uitkomst op uitval bij vleeskuikens geeft ook geen eenduidig beeld. Een aantal onderzoekers
liet zien dat eigewicht en kuikengewicht geen effect hadden op uitval bij de nakomelingen (Morris e.a., 1968;
Proudfoot en Hulan, 1981), terwijl anderen (O’Neill, 1950; Wyatt e.a., 1985; McClung en Smith, 1949;
McNaughton e.a., 1978) alleen een verhoogde uitval vonden bij kuikens uit kleine en grote eieren, en dat
kuikengewicht vaak samen hing met de leeftijd van de ouderdieren (McNaughton e.a., 1978). De verschillende
en vaak tegenstrijdige resultaten kunnen vaak worden toegeschreven aan het feit dat het moeilijk is om kleine
en grote eieren gelijktijdig in dezelfde broedmachine uit te broeden, omdat kleine eieren eerder te koud
worden gebroed, ofwel omdat grote eieren eerder oververhit raken. Wanneer kleine en grote broedeieren
apart en bij dezelfde embryotemperatuur worden gebroed, zijn zowel de embryonale ontwikkeling als de
broeduitkomsten voor beide eigewichtsklassen gelijk (Lourens e.a., 2006).

3.3 Ras en voerkeuze
De keuze voor een bepaald ras vermeerderingsdieren heeft invloed op de uitval bij vleeskuikens in de eerste
levensweek (Yassin et al., 2007). Gemiddeld zijn deze (significante) verschillen niet groter dan 0.1-0.2%,
afhankelijk van de leeftijd van de ouderdieren (zie Figuur 5).
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uitval eerste week (%)
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ras 3

1.5
1.3
1.1

1.1
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1.0

1.0
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0.9 0.9

0.5

0.0
28 weken

35 weken

50 weken

leeftijd ouderdieren
Figuur 5. Verschillen in uitval in de eerste levensweek bij vleeskuikens als gevolg van raskeuze en leeftijd van
de ouderdieren (Yassin et al., 2007).

Ook de keuze voor een bepaalde voerleverancier door een vermeerderaar heeft een significante invloed op de
uitval in de eerste levensweek bij de vleeskuikenhouder (Yassin et al., 2007). Deze verschillen kunnen oplopen
tot 0,5%, afhankelijk van de leeftijd van de ouderdieren (zie figuur 6). De verschillen tussen voerleveranciers
komen tot uiting doordat de samenstelling van de voeders zal verschillen.

uitval eerste week (%)

2.0

1.5

voerleverancier A

voerleverancier B

1.4 1.3
1.1 1.1

1.1 1.1
1.0

voerleverancier C

0.9
0.7

0.7

0.5

0.0
28 weken

35 weken

50 weken

leeftijd ouderdieren
Figuur 6. Verschillen in uitval in de eerste levensweek bij vleeskuikens als gevolg van de keuze van
voerleverancier en leeftijd van de ouderdieren (Yassin et al., 2007).
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3.4 Voer
Voergift en behoefte
De theoretische voerbehoefte wordt berekend bij een staltemperatuur van 20oC. In het algemeen is voer
nodig voor drie hoofdzaken; voor onderhoud, groei en eiproduktie. Wanneer om wat voor reden dan ook te
weinig energie in eiproduktie kan worden gestoken, dan zou dat ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de
nakomelingen. Om de voerbehoefte van vleeskuikenouderdieren vast te kunnen stellen is het van belang om
inzage te hebben in een aantal gegevens van het koppel. Zo is informatie nodig van het diergewicht, de groei
en de geproduceerde eimassa, maar ook gegevens over de gezondheidstatus, de kwaliteit van het verenpak
en de staltemperatuur. Ook de aanwezigheid van darmparasieten als wormen kan een negatief effect hebben
op de beschikbare energie en nutriënten. Tijdens infecties of vaccinaties wordt er een verhoogde aanspraak
gedaan op het immuunsysteem waardoor er minder energie overblijft voor overige processen. In dergelijke
situaties heeft het lichaam specifieke nutriënten, vitaminen en mineralen nodig waardoor er specifieke
deficiënties van bijvoorbeeld bepaalde aminozuren (Leucine en arginine) kunnen ontstaan. Om deze
aminozuren beschikbaar te krijgen wordt spierweefsel afgebroken. Het verstrekken van vitamine C en E
rondom entingen en stress momenten, eventueel in combinatie het gebruik van pijnstillers of speciaalvoeders
kan de dieren beter door deze momenten heen helpen. Bloedluizen zuigen iedere nacht bloed bij de dieren,
hetgeen stress oplevert en een verhoogde voerbehoefte (Emous van e.a., 2005). Wanneer er niet ter
compensatie extra voer wordt opgenomen, zal de conditie van de dieren achteruit gaan, waardoor er ook
minder nutriënten en energie beschikbaar blijft voor de nakomelingen.

In Figuur 7 wordt het energieaandeel voor onderhoud, groei en eiproduktie van Ross 308 ouderdieren
weergegeven. Bij de berekeningen is uitgegaan van een voer met een energie inhoud van 2.800 kcal/kg (11,7
MJ/kg); de productiegegevens komen uit de Ross 308 Handleiding Ouderdieren (2007). Voor meer details,
zie Emous, van (2007). Onderhoudsvoer is nodig om het lichaam op temperatuur te houden en om de
lichaamsprocessen aan de gang te houden. Gedurende de legperiode heeft het vleeskuikenouderdier een
belangrijk deel van het voer nodig om het lichaam te onderhouden (zie Figuur 7). Vooral in het begin van de
legperiode (tot 30 weken leeftijd) gebruikt het vleeskuikenouderdier een belangrijk deel van de totale voergift
voor groei. Tot 25 weken leeftijd wordt circa een derde deel van het voer gebruikt voor groei. Vanaf 20 tot en
met 30 weken leeftijd vind de grootste toename in gewicht plaats, hetgeen een zekere hoeveelheid energie
(voer) vraagt. Het diergewicht van vleeskuikenouderdieren neemt in die periode namelijk toe van ongeveer
2.200 tot 3.400 gram. Na 30 weken neemt de groei af naar ca. 10 gram per week. In het begin van de
legperiode is de behoefte aan voer voor productie erg laag, maar dit neemt na het leggen van het eerste ei
snel toe. Rond 35 weken leeftijd wordt normaal de top in eimassa bereikt en zal de behoefte aan voer voor
productie het hoogst zijn. De onderhoudsbehoefte is sterk afhankelijk van zowel de bevedering van het dier
als de staltemperatuur. Uit onderzoek blijkt dat bij een volledig kaal dier de onderhoudsbehoefte tot 40% kan
stijgen. Als we ervan uitgaan dat een dier op 60 weken leeftijd 70% van haar voer nodig heeft voor onderhoud
zal een volledig kaal dier dus 28% meer voer nodig hebben. Bij een theoretische voerbehoefte (bij 20o C) op
60 weken leeftijd van 145 gram zou een volledig kaal dier ruim 40 gram extra voer nodig hebben om in al
haar behoefte te voorzien. Omdat ouderdieren echter niet snel helemaal kaal zijn, zal de extra voerbehoefte in
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de praktijk lager uitvallen. Dit rekenvoorbeeld maakt echter wel duidelijk dat de bevedering een grote invloed
heeft op de voerbehoefte. Bij een slecht bevederd koppel vleeskuikenouderdieren is het aannemelijk dat de
behoefte aan energie (voer) al snel meer dan 10% hoger ligt dan bij een goed bevederd koppel. Ook de
staltemperatuur heeft een effect op de hoogte van de voerbehoefte. Als vuistregel wordt gesteld dat de
voerhoeveelheid met twee gram per dier per dag verhoogd of verlaagd moet worden bij elke graad lagere of
hogere temperatuur (t.o.v. 20° C).
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Wanneer de voerbehoefte hoog is, maar er wordt niet voldoende voer verstrekt, dan bestaat de kans dat er
niet voldoende energie, nutriënten, vitamines e.d. wordt doorgegeven aan het ei. In dat geval zullen
deficiënties ontstaan waardoor er een verhoogde uitval bij de nakomelingen zou kunnen ontstaan.

Tijdens de opfok groeien moederdieren ongeveer 90 - 100 g per week; de groei mag licht stijgen om de
dieren klaar te krijgen voor de productie van broedeieren. Echter, wanneer de dieren in productie gaan
komen, groeien ze tot wel 250 - 300 g in een periode van ongeveer 10 dagen, om de organen en het
legapparaat klaar te krijgen en te stimuleren voor broedeiproductie. Zonder deze groeispurt komen de dieren
simpelweg niet in productie. De timing van deze groeispurt kan invloed hebben op de overdracht van energie,
nutriënten, mineralen en vitamines van de hen naar het broedei. Een gebrekkige overdracht kan gevolgen
hebben voor de broeduitkomsten, maar ook op de nakomelingen. Uit een proef van De Heus met Ross 308 en
708 ouderdieren bleek dat een koppel jonge hennen dat aan de leg komt een hoge nutriëntenbehoefte heeft.
Het voerniveau op 5% productie was 130 gram per dier per dag en de piekvoergift was 170g. De helft van de
moederdieren kreeg de piek in voergift wanneer de broedei dagproductie 40% was; de andere helft van de
moederdieren kreeg de piek in voergift wanneer de broedei dagproductie 80% was. Op het moment dat de
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hennen 27 weken oud waren zijn broedeieren verzameld en uitgebroed; deze kuikens werden opgezet in een
vleeskuikenproef om de uitval bij de nakomelingen te bepalen. Uit deze proef bleek dat de uitval bij de
nakomelingen aanzienlijk lager was wanneer de moederdieren de piek in voergift al bij 40% dagproductie
ontvingen in plaats van op 80% dagproductie (dus op een eerder moment); zie Figuur 8.

5

4.6

Uitval nakomelingen d1-36 (%)

4.3
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3
2.3
2
1.3
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0
Ross 308

Ross 708

Piek voergift op 80% productie

Piek voergift op 40% productie

Figuur 8. Uitval van nakomelingen afkomstig van moederdieren van 27 weken, die de piek in voergift
ontvingen bij een broedei dagproductie van 40% of 80%.

Nutriëntenopname
Vleeskuikenouderdieren worden beperkt gevoerd en wanneer het voer wordt verstrekt wordt dat in een korte
periode opgenomen. Een aantal dieren zal meer voer opnemen dan anderen, waardoor niet alle dieren
evenveel groeien. Sommige dieren kunnen ook in gewicht afnemen. Dit is zeker het geval bij koppels na 40
weken leeftijd. De dagelijkse of tweedagelijkse piek in voeropname leidt tevens tot een piek in
nutriëntenopname. De ontwikkeling van de dooier en het ei is een continu proces en het valt te verwachten dat
voor een goede broedeisamenstelling een gelijkmatige nutriëntenopname over de dag voordelig kan zijn. Het
verlengen van de vreettijd bij vleeskuikenouderdieren stimuleert een meer gelijkmatige nutriëntenopname in
het ei gedurende de dag. De vreettijd kan verlengd worden door het gebruik van minder geconcentreerde
(opfok)

voeders

voor

vleeskuikenouderdieren,

hetgeen

leidt

tot

een

betere,

meer

gelijkmatige

nutriëntenopname en dat kan leiden tot een verminderde uitval bij de nakomelingen (Schothorst onderzoek
1998; Enting e.a., 2007; zie Figuur 9). In een vervolgonderzoek (Enting e.a., 2007) kon dit alleen worden
aangetoond bij ouderdieren van 50 weken oud; zie Figuur 10. Het verlengen van de vreettijd heeft ook tot
gevolg dat er meer dieren kunnen eten, waardoor ook de dieren die minder hoog in de pikorde staan
voldoende nutriënten kunnen opnemen. De beste resultaten werden verkregen wanneer de dieren zowel in de
opfok als tijdens de legperiode verdunde voeders kregen verstrekt.
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Figuur 9. Effect van voerverdunning bij ouderdieren op uitval bij vleeskuikens (Schothorst, 1998).
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Figuur 10. Effect van voerverdunning bij ouderdieren op uitval bij vleeskuikens (Enting, 2007).

3.5 Leeftijd ouderdieren
Uitval van kuikens uit eieren van jonge moederdieren kan een aantal oorzaken hebben. Bij het aan de leg
komen moeten de jonge moederdieren voor wat betreft de energie en nutriëntenverdeling een keuze maken
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tussen groei en broedeiproductie. Hierdoor zouden sommige nutriënten, mineralen of vitaminen niet in
voldoende mate kunnen worden doorgegeven aan het broedei, en kunnen er deficiëntieverschijnselen
optreden. Ook zouden sommige nutriënten zoals bepaalde vetzuren nog niet goed door het embryo kunnen
worden benut (Noble e.a., 1986; Latour e.a., 1996; 1998). Verstoringen in het vetmetabolisme en vet/eiwit
transfer naar het embryo kunnen redenen zijn dat juist de kuikens van jonge moederdieren een verhoogde
uitval kunnen geven. Ook kan de vetzuursamenstelling van de dooier invloed hebben op de
temperatuurregulatie van de jonge kuikens. Weyntjens e.a. (1999) lieten zien dat in een koude omgeving de
kuikens van oudere moederdieren (60 weken leeftijd) een betere thermoregulatie hadden dan de kuikens van
jonge moederdieren (25 weken). Op latere leeftijd waren het juist de kuikens van jonge moederdieren die het
best bestand waren tegen hoge temperaturen.

Zo op het oog is het moeilijk om in Figuur 2 trends waar te nemen, maar Figuur 11 laat zien dat er in de
eerste week een verhoogde uitval bij de vleeskuikens is waar te nemen voor kuikens van zowel jonge als oude
moederdieren. In Figuur 11 wordt de minimale, gemiddelde en maximale uitval in de eerste week bij
vleeskuikens gegeven als functie van de leeftijd van de moederdieren uit een grote vleeskuikenintegratie (100
miljoen kuikens opgezet in 2008). Het gemiddelde wordt hierbij vooral bepaald door uitzonderingen waarbij de
uitval in de eerste levensweek op kan lopen tot boven de 4%. Deze uitzonderingen komen voor tot een leeftijd
van ongeveer 40 weken; met een enkele uitschieter op latere leeftijd (60 weken leeftijd of ouder).
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Figuur 11. Uitval in de eerste levensweek bij vleeskuikens, als functie van de leeftijd van de moederdieren.
Min = minimale uitval; Gem = gemiddelde uitval; Max = maximale uitval.

Uit gegevens van Deense vleeskuikenbedrijven in 2007 wordt eenzelfde soort trend waargenomen. De
productieperiode blijkt echter van grote invloed op de uitval van kuikens. In Figuur 12 staat de uitval in de
eerste levensweek bij vleeskuikens uitgezet tegen de leeftijd van de ouderdieren, in de perioden maart – april
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en juli – augustus. Hierbij is duidelijk te zien dat de uitval bij kuikens van jonge moederdieren vooral hoger is in
het koudere seizoen. Dit kan te maken hebben met een ongunstig klimaat tijdens laden van de kuikens op de
broederij of het lossen op het vleeskuikenbedrijf, of met een lagere opvangtemperatuur in de vleeskuikenstal.
Andere factoren kunnen ook van invloed zijn, want minder gunstige omstandigheden tijdens het transport van
vermeerderaar naar de broederij kunnen wellicht ook schadelijke gevolgen hebben. Ook de samenstelling van
het voer kan anders zijn doordat bepaalde grondstoffen in sommige jaargetijden minder voorhanden zijn.
Uitval van kuikens van moederdieren jonger dan 26 weken was verhoogd; vooral in het koudere seizoen
(2,6%) en minder in het warme seizoen (1,5%). Ook tussen 26 en 30 weken leeftijd gaven de nakomelingen
een verhoogde uitval in het koude seizoen (1,5%); in het warme seizoen was de uitval gelijk aan die van
oudere moederdieren (0.9%). Vanaf 31 weken leeftijd is er geen seizoenseffect meer waarneembaar.
Verhoogde uitval in de eerste levensweek wordt niet meer gecompenseerd: de uitval in de eerste levensweek
heeft grote invloed op de uiteindelijke totale uitval (Figuur 13). Wel opmerkelijk is dat de uitval bij kuikens van
jonge moederdieren (<26w) een verhoogde totale uitval gaf in de koude maanden (September – April) en een
verlaagde totale uitval in de warme maanden (Mei – Augustus).
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Figuur 12. Uitval bij R308 vleeskuikens in de eerste levensweek, als functie van de leeftijd van de
ouderdieren en de productieperiode van de broedeieren in Denemarken in 2007.
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productiedatum:
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Januari - Februari
Maart - April
Mei - Juni

Uitval kuikens d1-37 (%)

5

Juli - Augustus
September - Oktober
November - December

4
3
2
1
0
<26

26-30
31-45
Leeftijd ouderdieren (weken)

>46

Figuur 13. Uitval bij R308 vleeskuikens in de gehele productieperiode (1-37d), als functie van de leeftijd van
de ouderdieren en de productieperiode van de broedeieren in Denemarken in 2007.

De opvangtemperatuur bij aankomst van de kuikens op het vleeskuikenbedrijf is van grote invloed op de uitval.
Ook speelt hier de leeftijd van de ouderdieren een grote rol. Kuikens van jonge moederdieren hebben in het
algemeen een hogere temperatuurbehoefte, omdat ze kleiner zijn, minder warmte produceren en minder goed
zelf hun temperatuur kunnen regelen dan kuikens van oudere moederdieren. Het is overigens niet zo dat een
hoge staltemperatuur altijd een gunstig effect heeft. Dit is duidelijk te zien in Figuur 14, waar de
uitvalsgegevens van een grote vleeskuikenintegratie staan vermeld, uitgezet tegen de vloertemperatuur, voor
kuikens van jonge moederdieren (jonger dan 35 weken) en kuikens van oudere moederdieren (ouder dan 35
weken).
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3.0

Leeftijd VB (wk):

<35

35+

Uitval eerste levensweek (%)

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
22

24

26

28

30

32

34

36

Vloertemperatuur (ºC)
Figuur 14. Effect van vloertemperatuur bij aankomst van de kuikens op uitval in de eerste levensweek, voor
kuikens van moederdieren jonger dan 35 weken en ouder dan 35 weken.

Voor kuikens van moederdieren ouder dan 35 weken heeft een hoge vloertemperatuur juist een negatief effect
op de uitval in de eerste levensweek. Waarschijnlijk wordt de kuikentemperatuur te hoog (boven de 41oC),
doordat de kuikens hun warmte niet goed kwijt kunnen. Het is daarom belangrijk om de temperatuur van de
kuikens te meten, en de staltemperatuur daarop aan te passen (Lourens en Kuipers, 2002). Met een kleine
rectaalthermometer kan de kuikentemperatuur eenvoudig gemeten worden. Hierbij als richtlijn aangehouden
worden dat de kuikentemperatuur de eerste dagen tussen de 40 en 41 oC dient te zijn.
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3.6 Gehaltes en deficiënties
Deficiënties ontstaan wanneer het aanbod niet toereikend is voor de behoefte van de dieren. De gehaltes aan
macronutriënten, mineralen, vitaminen en niet nutritionele factoren in het voer van ouderdieren kunnen invloed
hebben op uitval bij de nakomelingen in de eerste levensweek, maar ook op de prestaties daarna en op het
immuunsysteem. In de volgende paragrafen worden hiervan voorbeelden gegeven.

Macronutriënten
Uit Tabel 2 blijkt dat de beschikbare data over eiwit en energie behoorlijk gedateerd zijn en dat publicaties
over een lange tijdspanne zijn verdeeld. Omdat de vleeskuikens van tegenwoordig door selectie duidelijk
anders zijn dan tientallen jaren geleden, kunnen vraagtekens gesteld worden bij de relevantie van dit werk
voor de hedendaagse situatie. Een aantal van dergelijke nutriëntenveranderingen hebben hun weg gevonden
in de samenstelling van praktische voerformuleringen, zoals de gereduceerde eiwitconcentratie in de
legperiode. De meeste positieve ervaringen zijn opgenomen als integraal onderdeel in de pluimveesector.

Tabel 2. Effect van macro nutriënten in het VB voer op prestatie van de nakomelingen
Verandering van VB voer

Effect op

Parameter

Referentie

BW op 49d

Wilson en Harms, 1984

nakomelingen
RE, TSAA, lysine, arginine,

Nee

tryptofaan, calcium, fosfor, natrium
15 of 17% RE

Ja

VC op 41d lager bij laag RE

Proudfoot e.a., 1985

9, 11, 13 15% RE

Ja

BW op d0 en 1 hoger bij hennen

Lopez en Leeson, 1994

9, 11, 13 15% RE

Nee

op 15% RE
Productieresultaat en

Lopez en Leeson, 1994

slachtrendement
10, 12, 14, 16% RE

Ja

10, 12, 14, 16% RE

Nee

14,6% RE en 2490 kcal/kg ME vs

Ja

17.5% RE en 2880 kcal/kg ME
1,88, 1,73, 1.52 MJ MEa en 19,4

BW op d1 lager bij 10-12% RE

Lopez en Leeson, 1995a

BW op d48

Lopez en Leeson, 1994b

Groei tussen d42 en d63 hoger bij

Aitken e.a., 1969

hoge energiegehalten
Nee

Groei, VC, sterfte

Pearson en Herron, 1981

Nee

Productieresultaat

Proudfoot and Hulan,

of 27,2 g RE/dier/dag
13,1% RE en 12,2 MJ/kg vs 16%
RE en 11,3 MJ/kg
19, 25 RE en 325, 385, 450

1986
Ja

kcal/kg ME

BW at d1 en d20 hoger bij 450

Spratt en Leeson, 1987a

kcal/kg ME

Toenemend RE en energie

Ja

BW (vooral bij hanen)

Brake e.a., 2003

Hoog energetisch hanenvoer

Ja

BW op d42

Attia e.a., 1993, 1995a

1,5 of 3,0% mais + kokosolie

Ja

BW op d43 en slachtopbrengst

Peebles e.a., 1998

Minder verzadigde vetzuren

Ja

Kuikenprestatie en

Peebles e.a., 1999

slachtopbrengst

BW = Kuikengewicht (Body Weight)
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Mineralen
Op een enkel onderzoek na vertonen de meeste experimenten met mineralen slechts weinig verbetering van
technische resultaten en overleving (Virden e.a., 2003), en zijn deze experimenten het meest relevant om
sommige deficiënties aan te tonen (Tabel 3).

Tabel 3. Effect van mineralen in het VB voer op prestatie van de nakomelingen
Verandering van VB voer

Effect op

Parameter

Referentie

nakomelingen
Lagere calcium niveaus

ja

BW op d1

Buckner e.a., 1925

2, 6, en 10 g/kg beschikbaar P

nee

BW op d1

Triyuwanta e.a., 1992

2, 6, en 10 g/kg beschikbaar P

ja

Verbening eendagskuikens

Triyuwanta e.a., 1992

15 mg/kg zink

ja

Geen symptomen zink

Harms e.a., 1964

deficiëntie
28, 34 of 40 mg/kg zink

nee

BD (100 mg zink/kg) + 80 mg/kg zink

Groei tot 21 d

Stahl e.a., 1986

ja

Betere overleving bij een E.coli

Flinchun e.a., 1989

ja

Verbeterde cellulaire immuniteit

methionine

infectie

BD (100 mg/kg zink/kg) + 40 mg/kg zink
oxide of zink methionine

Kidd e.a., 1992

bij zink methionine

BD (72 of 82 mg/kg zink) + 40 mg/kg zink

ja

Verbeterde humorale immuniteit

oxide of zink methionine

Kidd e.a., 1993

bij zink oxide en verbeterde
cellulaire immuniteit bij zink
methionine

Mangaan deficiëntie

ja

Afwijkende botgroei

Caskey en Norris, 1940

BD (75 of 82 mg/kg zink en 83 mg/kg

ja

Lagere uitval tot aan d34 met

Virden e.a., 2003

mangaan) + 75 mg/kg zink en 80 mg/kg

organische vorm vs

mangaan

anorganische vorm

0 of 0.03 mg/kg selenium

ja

100 mg/kg natrium fluoride in drinkwater

Lagere groei door deficiënt voer

nee

Groei tot d28

Cantor en Scot, 1974
Merkley en Sexton,
1982

0, 300, 600, 900 en 1200 mg fluoride per

Nee

Groei en VC tot aan dag 14

kg voer

Van Toledo en Combs,
1984

Mangaan deficiënt dieet

ja

Convulsies en coma

Sell et al., 1967

BD = Basaal Dieet
BW = Kuikengewicht (Body Weight)

Vitaminen
De

meeste

experimenten

waarbij

verschillende

concentraties

van

vitaminen

worden

getest

bij

vleeskuikenouderdieren, laten het belang zien om deficiënties bij de nakomelingen te voorkomen. Vaak laten
deze experimenten zien dat er geen effect wordt waargenomen op de vleeskuikens wanneer in het
ouderdierenvoer hogere vitamineconcentraties (boven de norm) worden verstrekt. Er zijn wel een paar
opmerkelijke uitzonderingen zoals voor vitamine D3 en afgeleiden (Atencio e.a., 2005b,c) en voor vitamine E
(Haq e.a., 1996; Hossain e.a., 1998).
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In een studie uitgevoerd door Aviagen in het Verenigd Koninkrijk bleek dat de uitval bij Ross 308 vleeskuikens
verminderd kon worden door de ouderdieren een basaal dieet, aangevuld met extra vitamines, te verstrekken.
In Tabel 4 staat vermeld welke vitamines in het basaal dieet voorkwamen, en welke vitamines werden
toegevoegd. Toen de ouderdieren een leeftijd hadden van 31 weken gaf de groep nakomelingen waarvan de
ouderdieren het voer met extra vitamines kregen verstrekt een hogere eerste weeks uitval te zien. In de
daaropvolgende weken was de uitval in deze groep echter lager dan in de groep nakomelingen waarvan de
ouderdieren alleen het basaal dieet kregen verstrekt. Op een leeftijd van 45 weken, gaven de nakomelingen
van de ouderdieren die het verrijkte voer kregen verstrekt een lagere eerste weeks uitval te zien. En dit
resulteerde ook in een lagere totale uitval na 49 dagen (Figuur 15).

Tabel 4. Vitamines in basaal dieet en toegevoegde vitamines (Aviagen UK Studie).

Vitamine

Unit

Basaal Dieet

A

IU/kg

14000

14000

D3

IU/kg

3500

3500

E

IU/kg

100

54

154

K

mg/kg

6

6

12

B1

mg/kg

3,5

3,5

B2

mg/kg

20

B6

mg/kg

8

2

10

B12

mg/kg

40

30

70

Pantotheenzuur

mg/kg

22

5

27

Nicotinezuur

mg/kg

57,5

32,5

90

Biotine

mg/kg

Foliumzuur

mg/kg

C

mg/kg

400
3,5

Extra

7
20

225
1,5
100

28

Totaal

625
5
100

Rapport 194

Cumulatieve uitval nakomelingen (%)

8.0

31 weken; Controle

7.0

31 weken; extra vitaminen

6.0

45 weken; Controle

5.0

45 weken; extra vitaminen

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0

7

14

21

28

35

42

49

Tijd (d)
Figuur 15. Cumulatieve uitval bij de nakomelingen van ouderdieren van 31 en 45 weken die wel of geen extra
vitamines kregen verstrekt in het voer.
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Tabel 5. Effect van vitamines in het VB voer op prestatie van de nakomelingen
Verandering van VB voer

Effect op

Parameter

Referentie

nakomelingen
363, 544, 2.268 IU/kg Vit A

ja

Hogere groei bij 2.268 IU/kg Vit A

Hill e.a., 1961

Vit E en -caroteen

ja

Lymfocyten proliferatie in bursa en milt

Haq e.a., 1996

door Vit E en  -caroteen; humorale
immuniteit verbeterd door Vit E en
verminderd door  -caroteen.
Vit E en Se deficiënt dieet

ja

Verminderde groei

Combs, 1976

Vit E in 25, 50, 75 en 100 ppm

ja

Hoger BW, lagere VC, lagere sterfte en

Hossain e.a., 1998.

betere immuun respons tegen NCD bij
hogere niveaus
Vit E in 0,0, 2,5 en 5,0 mg/ei in ovo

ja

Hoger BW, lagere VC, lagere sterfte en

Hossain e.a., 1998.

betere immuun respons tegen NCD bij
hogere niveaus
Vit E in 22 of 66 ppm

ja

BW op d14 +9g; VC 3 punten lager;

Brake, 1997

sterfte vleeskuikens 2.36 vs 1.82%
Biotine deficiëntie

ja

Poot afwijkingen

Biotine deficiëntie

ja

Verhoogde uitval en groei

Whitehead e.a., 1985

Biotine deficiëntie

nee

BW op d1 en d21

Leeson e.a. 1979a

BW hoger op d14 met toenemende biotine

Brewer en Edwards,

concentratie

1972

Vermindering voetzool laesies en

Harms e.a., 1979

Biotine concentratie 0, 20, 40, 60, 100,

ja

180, 340 g/kg
Biotine 200 mg/kg

ja

Cravens e.a., 1944

borstblaren
Riboflavine deficiëntie

ja

Kromme tenen

Whiteheat e.a., 1993

Riboflavine deficiëntie
Vit B12 deficiëntie

nee

Groei

Leeson e.a., 1979a

nee

Groei

Leeson e.a., 1979b

Vit B12 in concentratie van 0 of 10 g/kg

ja

Hoger BW op d21 bij 10 g/kg Vit B12

Patel en Mc Ginnis,

Pantotheenzuur in 6-8 mg/kg

ja

Minder sterfte en betere groei

Beer e.a., 1963

Pantotheenzuur in 6,6 en 9.9 mg/kg

ja

Hoger BW op d10

Balloun en Philips, 1957

1977

Pantotheenzuur deficiënt dieet
Hoge of lage vitaminen en sporenelementen

nee
ja

premixen
Vit D3 in 0, 125, 250, 1.000, 2.000 en

Groei

Leeson e.a., 1979a

Hogere bloedcelwaarden en betere

Rebel e.a., 2004

specifieke afweerreactie
ja

Hogere groei bij 2.000 en 4.000 IU/kg

Atencio e.a., 2005a

ja

Hoger BW, lagere VC, hoger % as in de

Atencio e.a., 2005b

4.000 IU/kg
Vit D3 in 0, 3.125, 12.500 en 50.000
ng/kg in combinatie met 25-OHD3 in 3.125

botten en een lagere uitval bij hoge

en 12.500 ng/kg

concentratie Vit D3 of 25-OHD3

Vit D3 in 0, 125, 250, 500, 1.000, 2.000

ja

Hoger BW, tibia as, en lagere poot en bot

of 4.000 IU/kg met 25-OHD3 in 3.125 en

afwijkingen bij hoger concentraties Vit D3

12.500 ng/kg

en 25-OHD3

L-carnitine in 0 of 25 mg/kg

ja

Lager % karkasvet en hoger % filet (bij 25
mg/kg)

BW = Kuikengewicht (Body Weight)
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Een interessante studie door Hossain e.a. (1998) laat zien dat een hoge dosering van vitamine E in het voer
van vleeskuikenmoederdieren niet alleen de prestatie van de nakomelingen verbetert, maar ook de
mogelijkheid van de kuikens om hun immuun respons te verbeteren. Ook een studie door Haq e.a (1996)
toonde aan dat de NCD titer van de nakomelingen (maternale immuniteit) beïnvloed wordt door het vitamine E
niveau in het moederdierenvoer (Figuur 16).

4.0

*

3.8

Moederdierenvoer:
27.5 ppm Vit E
300 ppm Vit E

*
3.6

3.5

NCD log titer

3.5
3.1

3.0

3.0

*

2.9

2.8

2.5
ND
2.0
dag 1

dag 7

dag 14

dag 21

Leeftijd nakomelingen
Figuur 16. Effect van vitamine E concentratie in het moederdierenvoer op de het verloop van de NCD log
titer (maternale immuniteit) bij vleeskuikens in de tijd (Haq e.a., 1996); ND = niet gedetecteerd.

Een verbeterde immuunrespons door een verhoging van de vitaminen en mineralen in de premix voor het
vermeerderingsvoer werd ook waargenomen door Rebel e.a. (2004). Door vitamine E in het broedei te
injecteren (in ovo injectie) was de immuunrespons op NCD-vaccinatie bij het jonge kuiken nog beter (Houssain
e.a., 1998).

Een studie van Stock (1991) gaf aan dat pootproblemen bij vleeskuikens voorkomen kunnen worden, wanneer
de biotineconcentratie in het foktoomvoer maar hoog genoeg is (Figuur 17). Wanneer deze concentratie niet
hoog genoeg is, dan kan dat wel worden ondervangen door de nakomelingen een voer te verstrekken met
een verhoogde concentratie aan biotine (Figuur 17).
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*

Nakomelingen met pootproblemen (%)

8.0

*

100 mcg biotine/kg in foktoomvoer

7.2

250 mcg biotine/kg in foktoomvoer

6.5
6.0

4.2

4.0

4.0

3.5

3.5

2.0

0.0
115

165

215

Mcg biotine in voer nakomelingen
Figuur 17. Het gevolg van biotine concentratie (100 of 250 g/kg) in het foktoomvoer op het percentage
nakomelingen met pootproblemen (Stock, 1991).

Niet-nutritionele factoren
Ook niet-nutritionele factoren in het voer van de ouderdieren kunnen invloed hebben op de nakomelingen.
Aflatoxine bijvoorbeeld hoeft niet direct invloed te hebben op de prestatie van de nakomelingen, maar kan wel
de cellulaire en humorale immuniteit verminderen (Qhereshi e.a., 1998; zie Tabel 6). Sporen van
insectenverdelgers in het voer van ouderdieren kunnen direct invloed hebben op de technische resultaten van
nakomelingen (Brake e.a., 1984; zie Tabel 6).

Tabel 6. Effect van niet-nutritionele factoren in het VB voer op prestatie van de nakomelingen
Verandering van VB voer

Effect op

Parameter

Referentie

nakomelingen
Aflatoxine in 0, 5, 10 g/g

Nee

BW in week 1, 2 of 4

Howarth en Wyatt, 1974

Aflatoxine in 0, 5, 10 g/g

Nee

Uitval, VC en BW op

Howarth en Wyatt, 1974

d14
Aflatoxine B in 0,0, 0,2, 1,0 en 5,0 mg/kg

Ja

Verminderde cellulaire

Qhreshi e.a., 1998

en humorale immuniteit
Zearalenon in 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 en 800 mg/kg

Nee

Larvadex insectenverdelger in 0, 30, 300 of 3.000 mg/kg

ja

BW op d0 en d21

Allen e.a., 1981

Lager BW op d14 bij

Brake e.a., 1984

hoge niveaus in
nakomelingen van
jonge moederdieren
Larvadex insectenverdelger in 0, 30, 300 of 3.000 mg/kg

Nee
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4 Veterinaire oorzaken
Uitval bij de nakomelingen die het gevolg zijn van veterinaire oorzaken kunnen worden onderverdeeld in
ziekten, medicijngebruik en vaccinaties. Deze drie factoren worden in de volgende paragrafen verder
uitgewerkt.
4.1 Ziekten
Veel van de bij kippen bekende infectieziekten kunnen ook voorkomen bij vleeskuikenouderdieren. Van een
deel van deze infectieuze aandoeningen is bekend dat zij niet alleen ziekte veroorzaken bij
vleeskuikenouderdieren, maar ook een effect kunnen hebben op de nakomelingen van deze dieren, de
vleeskuikens. Infectieuze aandoeningen bij vleeskuikenouderdieren kunnen op verschillende manieren effect
hebben op hun nakomelingen:
-

Verticale transmissie: de ziekteverwekker wordt via het ei van moederdier op nakomeling
overgedragen. De overdracht vindt plaats tijdens de vorming van het ei.

-

Transmissie via de eischaal: de ziekteverwekker wordt niet tijdens de vorming van het ei op het
embryo overgedragen. Dit is dus geen echte verticale transmissie. Wel kan de ziekteverwekker
tijdens (ten gevolge van passage door de cloaca, waar ook de ontlasting door passeert) en/of na het
leggen van het ei aan de buitenkant van het ei blijven “plakken”. Als de ziekteverwekker het
broedproces overleeft, kan er na uitkomst van het kuiken toch een infectie plaats vinden.

-

Maternale afweerstoffen: moederdieren geven via het ei afweerstoffen door aan hun nakomelingen.
De hoeveelheid afweerstoffen die het kuiken mee krijgt hangt af van de hoeveelheid aanwezige
afweerstoffen bij het moederdier en de mate van overdracht van deze afweerstoffen van moeder
naar embryo. Als kuikens geen of minder afweerstoffen voor een bepaalde aandoening van het
moederdier mee krijgen, kan dit de gevoeligheid voor infectie door de betreffende ziekteverwekker
vergroten. Ziekte kan in dit geval uiteraard alleen optreden als de kuikens daadwerkelijk (op jonge
leeftijd) in contact komen met de ziekteverwekker.

-

Immuunsuppressie heeft een verminderde werkzaamheid van het afweersysteem van het kuiken tot
gevolg. Hierdoor kunnen andere ziekteverwekkers makkelijker aanslaan.

Tabel 7 vermeldt de bij vleeskuikenouderdieren voorkomende infectieuze aandoeningen, die een effect kunnen
hebben op hun nakomelingen. De route van transmissie, verticaal of via de eischaal, is hierin aan gegeven.
Ziekteverwekkers die immuunsuppressie veroorzaken bij het kuiken zijn apart vermeld.
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Tabel 7 Infectieuze aandoeningen bij vleeskuikenouderdieren en het effect op hun nakomelingen.
Ziekte

Primaire

Verticale

Transmissie

Ziekte mogelijk

sterfte

transmissie

via eischaal

door onvoldoende

Immuunsuppressie

maternale
afweerstoffen
Virusziekten
NCD

x

??

(??)

IB

x

x

??

IBD (Gumboro)

x

x

x

CAV

x

x

x

x

IBH

x

x

x

AE

x

x

x

Reo (+MAS)

x

x

x

TRT/ART

X

(x)

Marek

x

Leucose

x

x

x

x

X

x (zeer gering)

X

x

x
x (ALV-J)

Bacteriële ziekten
Salmonella
Campylobacter
Colibacillose

x

??

X

ORT

x

x

??

Mg

x

x

X

x

X

x

??

X

x

x

X

x

x

(X?)

Ms
Enterococcen /
Streptococcen
Clostridium

Schimmels
Aspergillosis

?? = niet geheel duidelijk of transmissie (verticaal/via eischaal) en/of immuunsuppressie mogelijk zijn. Zie
tekst.
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4.1.1 Virusziekten
Newcastle Disease (Pseudovogelpest)
NCD is een OIE-lijst-ziekte die aangifteplichtig is en waarvoor in Nederland bij bedrijfspluimvee verplicht wordt
gevaccineerd. Indien NCD-virus (Paramyxovirus serotype 1) wordt aangetoond met een zgn. ICPI
(Intracerebrale pathogeniteitsindex) van tenminste 0,7 is sprake van Newcastle Disease en wordt het pluimvee
geruimd. Verticale transmissie is controversieel. Men gaat er vooralsnog van uit dat geïnfecteerde embryo’s
vroegtijdig afsterven: virulent NCD-virus doodt het embryo binnen vijf dagen. Deze broedeieren vormen wel
een bron van NCD-virus en het is de vraag of alle besmette embryo’s afsterven (Saif, 2003). Volgens de
Verordening vaccinatie Newcastle Disease worden ouderdieren tijdens de opfok verplicht enkele malen
gevaccineerd met levend vaccin en aan het einde van de opfok met geïnactiveerd vaccin. Voordat de
opfokouderdieren mogen worden overgeplaatst naar het productiebedrijf dient middels een bloedonderzoek
voldoende bescherming (25 van de 30 monsters HAR NCD-titer ≥ 3) te worden aangetoond. Indien dit niet
bereikt wordt dient terstond te worden gevaccineerd door een dierenarts met levend vaccin en volgt opnieuw
bloedonderzoek om aan te tonen dat de vereiste bescherming wel is bereikt. Ook op het productiebedrijf
wordt gecontroleerd tijdens de legperiode (40-48 weken) of er voldoende NCD-bescherming aanwezig is. De
hoeveelheid NCD-antistoffen in het moederdier heeft een direct verband met de hoeveelheid antistoffen in het
eendagskuiken. Dit alles maakt dat vleeskuikens die geboren worden uit ouderdierkoppels die volgens de
Nederlandse regelgeving zijn opgefokt en als productiedier in Nederland aanwezig blijven zodanig veel
maternale afweerstoffen meekrijgen dat zij in hun eerste levensperiode beschermd zijn tegen vroege
veldinfecties. Bijkomend voordeel is dat de verplichte NCD-enting met levend virus op jonge leeftijd bij
vleeskuikens geen overmatige entreacties hoeft op te leveren. Hoe de status is van eventueel uit het
buitenland aangekochte broedeieren c.q. kuikens is moeilijk in te schatten. Dit zal afhangen van de daar
uitgevoerde vaccinaties en controle van de NCD-antistoftiter.
Infectieuze Bronchitis (IB = IBV)
Verticale transmissie van het Infectieuze Bronchitis Virus (IBV) is niet beschreven. Van het Infectieuze
Bronchitis virus zijn vele verschillende stammen bekend. Kruisbescherming tussen deze stammen treedt
slechts zéér minimaal op. De gevoeligheid van jonge kuikens voor IBV is mede afhankelijk van de maternale
afweerstoffen die zij bezitten. Er is een positief verband tussen de hoeveelheid afweerstoffen tegen IBV bij
moederdieren en die bij hun nakomelingen bij geboorte (ongeveer 23% overdracht van moeder op
nakomelingen). IB-infecties bij het moederdier hebben een nadelig effect op de kwaliteit van de eischaal en
daarmee mogelijk een hogere uitval in de eerste levensweek bij de nakomelingen.

Daarnaast is er mogelijk nog een effect van IBV infecties bij moederdieren op hun nakomelingen. Het
Infectieuze Bronchitisvirus kan naast ademhalingsorganen, nieren en darmen ook het legapparaat aantasten.
Gevolg is een productiedaling en/of verminderde eikwaliteit (mindere schaalkwaliteit en mindere inwendige
eikwaliteit). Inleg van eieren met een slechte schaalkwaliteit geeft mogelijk een hogere kans op bacteriële
verontreinigen in de broedmachine/uitkomstkast. Met als gevolg meer kans op bacteriële infecties bij de pas
uitgekomen eendagskuikens. Kuikens die geboren worden uit deze eieren vertonen uitdrogingsverschijnselen.
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Gumboro - Infectious Bursal Disease (IBD)
Deze virale aandoening is het eerst vastgesteld in Gumboro, een plaats in Delaware (VS). Het is een zeer
resistent virus dat maanden kan overleven in de stal en in de mest. Het virus wordt voornamelijk via de bek
opgenomen, maar infectie via het oogslijmvlies of de luchtwegen is ook mogelijk. De Bursa van Fabricius is
het belangrijkste targetorgaan van dit virus. Dit orgaantje, dat als een kleine uitstulping terug te vinden is ter
hoogte van de cloaca, is bij jonge kuikens zeer belangrijk voor de productie van antistoffen. Afhankelijk van
het type Gumboro-virus (er komen verschillende varianten van dit virus voor) en van de immuniteit (maternaal
of door het kuiken zelf opgebouwd) komen er ook subklinische infecties voor. Met Gumboro-virus
geïnfecteerde kuikens zijn gevoeliger voor bacteriële infecties, vaccinaties tegen allerlei ziekten zullen minder
goed aanslaan, de dieren groeien minder goed en ze vertonen een slechtere voederconversie. Bij een klinisch
verloop vertoont een koppel algemene ziekteverschijnselen welke gepaard gaan met een toename van het
sterftecijfer gedurende een 6-tal dagen. Bij infectie wordt het virus in hoge concentratie uitgescheiden via de
mest gedurende 10-14 dagen. Verspreiding vindt plaats door personen, besmette materialen, wilde vogels,
meelwormen, piepschuimkevers, mijten en knaagdieren. Verticale transmissie is (nog) niet aangetoond. De
Bursa van Fabricius wordt kleiner en minder belangrijk naarmate de kuikens ouder worden. Dit verklaart
tevens waarom volwassen kippen geen symptomen vertonen.

Chicken Anaemia Virus (CAV = CAA)
Een besmetting met het CAV-virus kan zowel horizontaal als verticaal plaatsvinden en kan grote economische
betekenis hebben. De ziekte openbaart zich meestal bij kuikens van ca. 14 dagen leeftijd en is vrijwel altijd
het gevolg van een infectie met het virus bij de ouderdieren tijdens de legperiode. Deze ouderdieren (vaak
betreft het relatief jonge koppels) hadden op moment van infectie geen weerstand opgebouwd (Vielitz, 1988,
Mc Nulty, 1991). In Nederland komen uitbraken van CAV sedert meerdere jaren niet of nauwelijks meer voor
omdat tijdens de opfokfase bij de jonge ouderdieren een natuurlijke infectie met het CAV-virus optreedt of
omdat standaard wordt gevaccineerd met een commercieel levend vaccin.

Een infectie bij het jonge kuiken (ten gevolge van verticale transmissie) kan leiden tot hoge sterfte (gemiddeld
tussen de 5 en 10%, met uitschieters tot 60%) en slechte technische resultaten. De sterfte is het gevolg van
niet eten, bloedarmoede en het optreden van secundaire bacteriële infecties. Zo ontstaat bij een tegelijkertijd
optredende infectie met Staphylococcen een typische huidontsteking: de zgn. blauwvleugeltjesziekte. Een
gerichte antibioticumbehandeling kan de schade hiervan enigszins beperken. Het CAV-virus is zelf
immuunsuppressief waardoor het ook de opbouw van de afweer tegen andere besmettelijke ziekten verstoort.
Bij een lage (maternale) immuniteit van het kuiken treden na horizontale infectie géén klinische verschijnselen
op maar is wel sprake van immuunsuppressie en daardoor een minder goed technisch resultaat (Mc Nulty,
1991).

Adenovirus-infecties: o.a. Inclusion Body Hepatitis (IBH) en Angara Disease (Hydropericard- en
Hepatitis Syndroom)
De ziekte IBH is voor het eerst beschreven in de VS in 1963. Pas later bleek de oorzaak een Adenovirus te
zijn. Adenovirussen zijn wijdverspreid onder vogels en industrieel pluimvee; in totaal kent men een 12-tal
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serotypes die de

aandoening IBH kunnen opwekken. Bij infectie met een zelfde serotype, kunnen de

symptomen verschillen. IBH komt voor bij vleeskuikens, meestal op de leeftijd van 3-6 weken, maar is ook
aangetoond bij kuikens van amper 5 dagen oud. Hoewel IBH anvankelijk werd aangetroffen bij kuikens met
een verminderde afweer t.g.v. bijvoorbeeld een Gumboro- of CAV-infectie, kunnen sommige serotypes als
primaire ziekteverwekker optreden (Jensen, 2005). Wanneer een koppel geïnfecteerd is, treedt er een
plotselinge stijging van de uitval op, variërend van 2-10 %, en dit gedurende ongeveer een week. Vooral de
lever wordt aangetast door het virus: hij zwelt op, heeft een bleke kleur, is broos en vertoont veel kleine
puntbloedingen. Ook in de spieren en ter hoogte van het buikvet zijn deze bloedingen terug te vinden. Het
lichaamsvet krijgt een gele kleur, het beenmerg wordt bleek en het hartezakje is gevuld met een geel
stroperig vocht.

Het virus wordt zowel horizontaal als verticaal verspreid. Aangetaste kuikens scheiden het virus uit via alle
lichaamsexcreten; met name in de ontlasting wordt een grote hoeveelheid virus terug gevonden. Dit virus
kan verder verspreid worden door personen, transport en vaccinatiespuiten. Veel uitbraken zouden het gevolg
zijn van geïnfecteerde vermeerderingsdieren. De meeste uitbraken in de VS in 2002 kwamen voor bij kuikens
die afkomstig waren van jonge moederdieren die de infectie doormaakten voor de leg (Path Manathan). Er is
aangetoond dat het virus latent (‘slapend’) aanwezig kan zijn, en opnieuw actief wordt tijdens periodes van
stress, bijvoorbeeld bij aanvang van de leg. Moederdieren die de infectie doormaken tijdens de leg, kunnen
het virus gedurende 3-6 weken uitscheiden in de eieren (Jensen, 2005).

Na deze periode heeft het

moederdier voldoende afweer kunnen opbouwen, die ze via maternale antistoffen meegeeft aan de kuikens.
Toch komen uitbraken ook bij jonge kuikens voor: er is geen kruisbescherming tussen de verschillende
serotypes van het virus. In Zuid-Amerika en landen als Pakistan en India wordt met zeer gunstige resultaten
gevaccineerd met een geïnaktiveerd vaccin. Dit vaccin is in Europa niet geregistreerd. Uitroeiing van het virus
is moeilijk omdat het wijdverspreid is, zeer resistent tegen de meeste desinfectantia en hitte, weinig gevoelig
is voor verandering in pH en uitdroging.

Herhaalde infecties op het zelfde bedrijf komen ook voor.

Ontsmetten met formaline/formaldehyde en een langere leegstand zijn wel effectief gebleken.

Angara disease, veroorzaakt door een ander type Adenovirus, is in 2002 op twee vleeskuikenbedrijven in
Noord-Brabant vastgesteld door GD Deventer. Dit leidde binnen enkele weken tot dramatisch hoge uitval. Er is
destijds besloten tot vervroegde ruiming van de koppels op deze bedrijven. Hoewel het vermoeden bestaat
dat één koppel ouderdieren (aan het begin van de produktie) hiervoor verantwoordelijk was, is onduidelijk
gebleven waarom er sinds de levering aan deze twee vleeskuikenbedrijven geen meldingen meer zijn geweest
van deze aandoening.

Trilziekte (AE = Aviaire Encephalomyelitis)
Voor Trilziekte geldt hetzelfde als voor CAV: het virus dat de ziekte veroorzaakt geeft de meeste schade
onder jonge (0-4 weken oude) kuikens. Verticale transmissie via het ei speelt hierbij een essentiële rol: indien
onbeschermde moederdieren tijdens de legperiode worden geïnfecteerd zal het virus gedurende 4 weken
worden uitgescheiden via de eieren en kan dit bij alle uitkomende kuikens Trilziekte veroorzaken. Kuikens van
slechts enkele dagen leeftijd kunnen al symptomen vertonen;
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symptomen van trilziekte (als de kuikens verticaal zijn besmet) op 1 à 2 weken leeftijd. De kuikens lopen
afwijkend (atactische gang), raken verlamd en zitten op hun hakken. Soms zijn de kuikens heel moeilijk in
beweging te krijgen. Tevens kan bij een (gering) aantal dieren zenuwverschijnselen (tremoren) worden
waargenomen, soms alleen wanneer de dieren in de hand worden genomen.

Het virus wordt door jonge kuikens zeker 2 weken uitgescheiden via de ontlasting. Deze blijft lang infectieus
waardoor ook horizontale besmetting kan plaatsvinden: verticaal besmette kuikens besmetten hun
koppelgenoten die na een lange incubatieperiode (ca. 15 dagen) aan klinische Trilziekte gaan lijden. De ziekte
en de sterfte kan variëren van 5-20% maar kan hoog (tot wel 50%) oplopen als veel kuikens afkomstig zijn uit
niet-beschermde ouderdieren die in de legperiode zijn besmet met het Trilziektevirus. De sterfte is het gevolg
van het onvermogen om te lopen en dus te eten en te drinken. Als na verticale transmissie de problemen zich
voordoen op het vleeskuikenbedrijf zal in het herkomstkoppel (ouderdieren) de eiproductiedaling en in de
broederij soms ook broeduitkomstdaling al zijn opgevallen. De eiproduktie (daling van 10-20%) kan zich binnen
enkele weken volledig herstellen. Met betrekking tot een eventuele daling van de broeduitkomsten (ten
gevolge van laat embryonale sterfte) wordt in de literatuur verschillend gerapporteerd (van Veen et al., 1998).

Reovirus (Reo-tenosynovitis en MAS)
Het klassieke beeld van een Reovirus infectie bij vleeskuikens is Tenosynovitis (gewrichts- en peesschedeontsteking). Reovirussen kunnen ook een rol spelen bij aandoeningen van het ademhalingsapparaat en het
maagdarmkanaal. O.a. bij het Malabsorptiesyndroom (MAS), een multifactoriële aandoening van het
maagdarmkanaal lijkt Reovirus één van de veroorzakers te zijn. Ook kunnen Reovirussen ernstige
leverontstekingen veroorzaken met zeer hoge sterfte, tot wel 80%, en zijn er aanwijzingen dat het Reovirus
immuunsuppressie veroorzaakt (www.gddeventer.com).

Reovirussen kunnen zowel verticaal (Menendez et al., 1975; Van der Heide and Kalbac, 1975) als horizontaal
worden overgebracht. Naast het virus zelf worden ook de afweerstoffen tegen Reovirus van moeder op
nakomelingen overgedragen. De concentratie Reo-afweerstoffen in het bloed van eendagskuikens is ongeveer
50% van die bij hun moeders (De Herdt et al., 1999): dit betekent dat de nakomelingen bij geboorte een Reotiter hebben die 1 punt lager is dan die van de moederdieren. In reguliere entschema’s worden
vleeskuikenouderdieren tegen Reo gevaccineerd om verticale transmissie van Reovirus te reduceren. In een
Amerikaans case report wordt een schatting gemaakt van de totale kosten van een Reovirus besmetting bij
een koppel (onvoldoende gevaccineerde) vleeskuikenouderdieren van 40 weken leeftijd (Dobson and Glisson,
1991). De totale kosten bij dit koppel van 8.750 moederdieren werden geschat op 48.000 dollar.

Turkey rhinotracheïtis (TRT) - Avian rhinotracheïtis (ART) – Avian pneumovirus (AP)
Dit virus is voor het eerst beschreven bij kalkoenen in de jaren ‘70 in Zuid-Afrika, waaraan het de naam TRT
dankt. Pas later heeft dit virus ook kippen en andere vogels geïnfecteerd, en is de naam aangepast tot ART.
Van dit virus zijn 3 serotypen bekend: A,B en C waarbij type C voorlopig enkel in Noord-Amerika voorkomt.
De symptomen die geïnfecteerde kuikens vertonen variëren van het ‘dikke koppen syndroom’ tot
symptoomloos. Het virus tast de voorste luchtwegen (neus, sinussen en luchtpijp) aan, hetgeen gepaard kan
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gaan met neusuitvloeiing, zwelling van de kop, niezen en snotteren. Zonder complicaties is meestal niet meer
dan 4% van het koppel aangetast. Vaak treden echter complicaties op door andere virale infecties (o.a. IBinfectie) of secundaire bacteriële infecties (bv. E. coli, ORT, Pasteurella, Bordetella) waarbij longontsteking,
luchtzakontsteking, hartezakontsteking, ontsteking van het leverkapsel en sterke zwelling van de kop kunnen
leiden tot een sterke toename van de uitval.

Geïnfecteerde kuikens verspreiden het virus via de luchtwegen maar niet via de mest. Verspreiding tussen
bedrijven kan gebeuren via de lucht, personeel, materiaal, transport en wilde vogels. Een daling in de
eiproduktie en in het uitkomstpercentage is beschreven bij moederdieren die de infectie doormaken (McMullin,
1998). Hoewel het virus aangetroffen is in het legapparaat van leggende dieren en bij zeer jonge kuikens, is
er nog geen bewijs geleverd van verticale transmissie van het virus.

Een infectie met TRT kan bij

moederdieren behalve tot productiedaling ook leiden tot eischaalproblemen met alle gevolgen van dien voor
de uitkomst en uitval in de eerste levensweek. De oppervlakkige besmetting van eieren en eiertrays is
mogelijk, maar het virus overleeft niet lang in de buitenwereld: twee weken bij kamertemperatuur, minder
dan 72 uur bij 37ºC (Clark, 1998).

Ziekte van Marek
Klinische symptomen van de ziekte van Marek treden normaliter pas op vanaf 8-10 weken leeftijd. Omdat in
de reguliere vleeskuikenhouderij in Nederland de kuikens al op ongeveer 6 weken leeftijd worden geslacht
speelt Marek geen rol van betekenis. In een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk werd 0,05% van de
vleeskuikens afgekeurd vanwege tumoren. Omdat slechts een (klein) deel van deze tumoren wordt
veroorzaakt door het Marekvirus, leek de prevalentie van Marek bij vleeskuikens erg laag (Yogaratnam,
1995). Alleen bij traag groeiende vleeskuikens, die pas op latere leeftijd worden geslacht, zou Marek een
probleem kunnen zijn. Vaccinatie tegen de ziekte van Marek kan uitgevoerd worden op dag 1 in de broederij.
Vaccinatie tegen Marekse Ziekte geeft pas na ca. één week immuniteit bij jonge kuikens. Bij een veldinfectie
vóór één week leeftijd (bijvoorbeeld door plaatsing op een bedrijf waar Marekvirus aanwezig is of waar insleep
plaatsvindt) kan een Marekdoorbraak optreden, zelfs na een adequate vaccinatie tegen de Ziekte van Marek
op de kuikenbroederij. Als bij de Marekvaccinatie fouten optreden zou dit kunnen resulteren in een hogere
uitval op bedrijven met een hoge Marek infectiedruk. Volwassen gevaccineerde (immune) dieren kunnen wel
virulent Marekvirus uitscheiden zonder daarbij symptomen van ziekte te vertonen. Dit kan van belang zijn voor
horizontale verspreiding naar jonge kuikens. Problemen vanuit de voorschakel vermeerderingsbedrijf zijn er
met betrekking tot de ziekte van Marek ook bij traag groeide vleeskuikens niet te verwachten. De ziekte van
Marek wordt namelijk niet verticaal overgebracht.

Aviaire Leucose
Bij Aviaire Leucose kan onderscheid gemaakt worden tussen Lymfoïde Leucose t.g.v. subgroepen A en B, en
Myeloïde Leucose t.g.v. subgroep J. Een intensief bestrijdingsprogramma in de top van de productiekolom
van de diverse vleesrassen (vanaf 1977) heeft er toe geleid dat het voorkomen van Aviaire Leucose tot een
minimum werd teruggebracht. Dit heeft er toe geleid dat deze aandoening steeds minder aandacht kreeg.
Dat veranderde toen eind jaren 80 subgroep-J-virus werd geïsoleerd: het bleek de oorzaak te zijn van zgn.
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Myeloïde Leucose. Deze virussen bleken af te wijken van de virussen die voorheen werden geïsoleerd en met
name lymfoïde leukose veroorzaakten. Bij de verspreiding van het virus speelt verticale transmissie een
belangrijke rol: een geïnfecteerd moederdier scheidt het virus uit in de eileider via het geproduceerde eiwit
naar het embryo. Een geïnfecteerd vaderdier kan met ML-virus besmet sperma uitscheiden en direct of via
genitaal contact het moederdier besmetten. Daarnaast is van subgroep-J-virussen aangetoond dat zij (meer
dan subgroep-A en -B-virussen) ook horizontaal kunnen spreiden via direct contact tussen de dieren.

De betekenis van Myeloïde Leucose (ML) bij vleeskuikens is niet volledig duidelijk. Van vleeskuikens die hun
oorsprong hebben uit ouderdierkoppels die grote hoeveelheden ML-virus uitscheiden is beschreven dat zij
technisch minder goede resultaten halen: de koppels zijn minder uniform, bleek van kleur, hebben een minder
goede bevedering en een verhoogde sterfte aan het einde van de ronde (sterfte

na5 weken). Onder

experimentele omstandigheden is vastgesteld dat een ALV-infectie kan leiden tot groeivertraging en
verhoogde sterfte.

Bovendien is aangetoond dat SPF-vleeskuikens die in ovo werden geïnfecteerd met ALV-J vanaf de eerste
levensweek significante groeivertraging en typische veerafwijkingen vertonen (Landman et al. 2001 en 2002).
Bij veldstudies in Noord-Amerika werd een duidelijke groeiachterstand van 1-1,5 kilogram (!) bij met subgroepJ-besmette ten opzichte van niet besmette vleeskuikens geconstateerd. Bij deze dieren lijkt de schade niet
bepaald door het optreden van tumoren omdat deze zich pas manifesteren op een leeftijd dat de dieren al
naar de slacht zijn afgevoerd. Er is echter wel bekend dat subgroep J-virussen door het oppikken van zgn.
oncogenen (erfelijk materiaal dat tumoren kan veroorzaken) een acuut veranderende activiteit ontwikkelen
waardoor dieren die besmet zijn met deze virussen toch al binnen zes weken tumoren ontwikkelen (Landman
en Koch, 1999). Anno 2009 lijkt ALV-J in de reproductiesector en vleekuikenhouderij in Nederland geen
problemen meer te veroorzaken.

4.1.2 Bacteriële ziekten
Salmonella
Infectie met

Salmonellabacteriën bij vleeskuikens hebben vooral betekenis voor de volksgezondheid en

slechts in geringe mate voor de dieren zelf. Van de meer dan 2.400 wereldwijd bekende Salmonella-serotypen
is maar ongeveer 10% ooit aangetroffen bij pluimvee. Door middel van Europese en nationale wet- en
regelgeving wordt

in de vleeskuikenvermeerderingssector het voorkomen van Salmonella-infecties in de

diverse lagen van de productiekolom in Nederland via een zgn. topdown-benadering teruggedrongen. De twee
belangrijkste voor pluimveespecifieke Salmonella’s , S. pullorum (S.p., de oorzaak van Pullorumziekte: de zgn.
“witte kuikendiarree”) én S. gallinarum (S.g., de oorzaak van Kleinse Ziekte) zijn door een georganiseerde
bestrijding die gericht is op het onderbreken van de verticale transmissie, in Nederland in de
vleesvermeerderingssector volledig uitgebannen.

Daarentegen komen in Nederland de voor minder pluimvee specifieke Salmonella’s, de veroorzakers van de
zgn. Paratyphus, nog steeds incidenteel voor. Hiervan zijn er twee (S. enteritidis en S. typhimurium) in het
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bijzonder van belang omdat deze zogenaamd “invasief” kunnen zijn: afhankelijk van het type Salmonella en de
weerstand van de moederdieren (o.a. afhankelijk van leeftijd, conditie, al of niet gevaccineerd zijn) kunnen
deze Salmonella’s via het darm- en bloedvatstelsel de eierstok en eileider van de leggende hen besmetten.
Hierdoor kan het inwendige van het ei (veelal het eiwit) besmet raken: verticale transmissie (Dwars et al.
1998).

Waarschijnlijk is de uitwendige besmetting van broedeieren (eischaalbesmetting) van groter belang: hierdoor
kunnen op vele manieren kruisbesmetting en verdere horizontale besmetting optreden. Met name pas
uitgekomen kuikens (uitkomstkast in de broederij !) zijn ten gevolge van het ontbreken van gezonde darmflora
door oppikken via de bek van geringe aantallen Salmonellabacteriën uit de omgeving, zeer gemakkelijk te
infecteren. Bij zeer jonge kuikens veroorzaakt Salmonella-infectie incidenteel ziekte: algemeen ziek zijn,
diarree, kreupelheid ten gevolge van gewrichtsontstekingen en groeivertraging. In sommige gevallen is er ook
sprake van verhoogde uitval (Saif et al. 2003). Ondanks een snel afnemende gevoeligheid voor Salmonella bij
kuikens in de eerste levensweek, kunnen

Salmonella-infecties in combinatie met

andere ziekten (o.a.

immuunsuppresieve ziekten als Gumboro, IBH e.d.) of stressomstandigheden toch leiden tot meer of minder
ernstige ziekteproblemen. Door middel van biosecurity-maatregelen in de voorschakels (w.o.

verhitting,

aanzuren en overige behandelingen van voer waardoor met name contaminatie met zgn. “exotische
Salmonella’s” wordt tegengegaan), vaccinatie van de moederdieren en een goede georganiseerde bestrijding
kunnen de risico’s van infectie met Salmonella’s voor de eindschakel (vleeskuikens) drastisch worden beperkt.

Medio 2008 is het slechts onder voorwaarden toegestaan om met Salmonella geïnfecteerde koppels pluimvee
met antibiotica te behandelen. Mede hierdoor zullen genoemde maatregelen in de top-down benadering nog
meer impact hebben. Voor vlees-reproductiekoppels (zowel opfok als productie) bestaat voor infectie met S.
typhimurium, S. enteritidis, S. hadar, S. infantis, S. virchow sinds enige tijd een verplichting tot ruiming.
Hiervoor is op nationaal niveau een vergoedingsregeling georganiseerd.

Campylobacter
Van Campylobacter wordt algemeen wetenschappelijk aangenomen dat deze bacterie niet overgebracht wordt
via verticale transmissie (mondelinge mededeling Prof. Dr. J. A. Wagenaar). Ook al kan de schaal van het
broedei uitwendig kortdurend bezoedeld zijn met Campylobacter, de bacterie overleeft de uitdroging bij
bewaring en het opwarmen (voorbroed) niet (Dwars et al, 1998). Campylobacterbacteriën veroorzaken geen
schade bij het kuiken. Bij de mens daarentegen kunnen na infectie via onvoldoende verhit vlees
maagdarmproblemen optreden.

Colibacillose
Van deze bacterie, die een normale darmbewoner is bij pluimvee, verwekken de meeste stammen geen
ziekte. Toch zijn er enkele serotypes, o.a. O1, O2 en O78 die als ziekteverwekker kunnen optreden, en grote
economische schade kunnen veroorzaken door sterfte en afkeuringen aan de slachtlijn. Deze groep wordt in
de literatuur omschreven als Avian Pathogenic Escherichia Coli (APEC). E. coli wordt bij vleeskuikens veelal
gezien als een opportunistische infectie.

Risicofactoren voor het optreden van een infectie zijn een
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gecompromitteerde afweer (bijvoorbeeld ten gevolge van de ziekte van Gumboro, hoge infectiedruk e.d.),
aantasting van de luchtwegen (o.a. Mg, IB, NCD, TRT, ORT, hoge ammoniakconcentratie, slechte ventilatie,
etc), stress en huidletsels ten gevolge van een te hoge bezettingsgraad (Landman en Cornelissen, 2006).

Kuikens worden geïnfecteerd door opname van besmet drinkwater, besmet voeder, door opname van de
bacterie via de luchtwegen of via de navel in een verontreinigde omgeving. Overdracht van de pathogene
stammen via het ei is ook een belangrijke oorzaak van sterfte bij jonge kuikens. Bij passage van het ei door
de cloaca, kan het oppervlak van het ei met mest bevuild worden. De bacteriën die in de mest aanwezig zijn
kunnen zich vervolgens

via de poriën in de eischaal nestelen ter hoogte van de vitelline membraan. In

mindere mate kunnen eieren ook geïnfecteerd worden via wondjes in de eierstok of de eileider (Gross, 1994).
0,5 tot 6 % van de eieren zijn besmet met E. coli (Jordan en Pattisson, 1996).

Afwijkingen die kunnen optreden bij E. coli-infecties zijn: hoge embryonale sterfte, navelontsteking, vertraagde
dooierresorptie,

dooierrestontsteking,

hartezakontsteking,

buikvliesontsteking,

leverkapselontsteking,

gewrichtsontsteking, verhoogde uitval tot 3 weken na uitkomst en mindere uniformiteit in het koppel. Soms is
het enige symptoom een lagere daggroei. De embryonale sterfte treedt meestal op kort voor de uitkomst,
waarbij deze eieren gekenmerkt zijn door een mindere schaalkwaliteit, warmer zijn en een ruwer oppervlak
vertonen (Stordeur en Mainil, 2002). Om verontreiniging van de eieren zoveel mogelijk te vermijden wordt
geadviseerd om deze zo snel mogelijk te rapen na de leg. Andere preventieve maatregelen zijn het
ontsmetten van de broedeieren binnen twéé uur na het leggen en het uitselecteren van met mest bevuilde
eieren (Gross, 1994). Chloortoevoeging aan het drinkwater zal E. coli-bacteriën inactiveren, maar het effect
hiervan op de kolonisatie bij bedrijfspluimvee is onduidelijk. Indien besloten wordt tot therapie met antibiotica
wordt geadviseerd om een gevoeligheidstest uit te voeren vanwege de hoge graad van resistentie.

Ornithobacterium Rhinotracheale (O.r., ORT)
Deze bacterie, die pas in 1994 als nieuwe bacterie beschreven is, is sinds de jaren ‘80 aanwezig in de
pluimveepopulatie. De bacterie komt vooral voor in de diepere luchtwegen (long en luchtzakken, juist de CO2rijke omgeving) en is een vaak voorkomende veroorzaker van luchtwegproblemen bij vleeskuikens. Er zijn 12
serotypes bekend van deze kiem, maar bij kippen komt het serotype A het meest (95%)voor (Van Empel,
1998). In de literatuur wordt ORT vooral als secundaire ziekteverwekker beschouwd. De duur van de ziekte,
het sterftecijfer en de mate waarin symptomen tot uiting komen varieert sterk, en wordt door veel
omgevingsfactoren beïnvloed: het voorkomen van virale infecties (IB, NCD, TRT e.d.), bacteriële infecties
(Mycoplasma, E. coli, Bordetella e.d.), het stalklimaat (hoge ammoniakconcentratie, onvoldoende ventilatie,
suboptimale luchtvochtigheid, stof e.d.) en een hoge bezettingsgraad. Aantasting van de voorste luchtwegen
gaat gepaard met neusuitvloeiing, snotteren en eventueel zwelling in de neus- en oogstreek. Ook de diepere
luchtwegen kunnen geïnfecteerd worden waarbij longontsteking en ontsteking van de luchtzakken optreedt.
De luchtzakken, vooral in de buikholte, zijn hierbij gevuld met witgele, schuimige tot yoghurtachtige vloeistof
en/of etterbrokjes. De naam ‘kaaskuikens’ is hiervan afgeleid. Deze aandoening gaat vaak gepaard met veel
afkeuringen aan de slachtlijn en het minder goed presteren van de kuikens.
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Overdracht van de bacterie kan geschieden door direct contact tussen de kuikens, via de lucht of via het
drinkwatersysteem maar ook kan ORT door het moederdier aan het kuiken worden overgedragen. De bacterie
is reeds geïsoleerd uit eischalen, schaalmembranen, dooiers van eendagskuikens, onbevruchte eieren,
afgestorven embryo’s, eileiders en eierstokken (Hafez, 2002). Ook bij kuikens, afkomstig van met ORT
geïnfecteerde moederdieren, die geïsoleerd grootgebracht zijn kon men na NCD- of TRT-vaccinatie ORT
isoleren uit de luchtzakken (Van Empel et al, 1997). Contaminatie van het ei-oppervlak (zoals bij E. coli) is
echter ook niet uitgesloten.

De behandeling van deze aandoening met antibiotica is niet altijd succesvol vanwege de moeilijke
bereikbaarheid van de luchtzakken voor het antibioticum (daardoor een lagere concentratie en dus lagere
werkzaamheid in de weefsels) en de hoge graad van resistentie. In Nederland zou slechts 50% van de
geïsoleerde ORT-bacteriën gevoelig zijn voor amoxycilline en/of doxycycline (Van Veen, Tijdschrift voor
Diergeneeskunde). Hoewel deze bacterie goed gevoelig is voor ontsmettingsmiddelen, treedt de aandoening
vaak herhaaldelijk op in stallen waar geïnfecteerde kuikens

gehuisvest waren.

Preventief zou men de

moederdieren kunnen vaccineren: hierdoor krijgen kuikens een hoge concentratie antilichamen mee, waardoor
ze tot de leeftijd van 4 weken beschermd zijn tegen infectie.

Uit onderzoek bij kuikens afkomstig van

gevaccineerde moederdieren, blijkt dat de gemiddelde uitval lager is en de gemiddelde productieresultaten
beter zijn (Cauwerts, 2002).

Mycoplasmose
Van het genus Mycoplasma zijn voor de kip 2 soorten van belang, namelijk Mycoplasma gallisepticum (Mg) en
Mycoplasma synoviae (Ms). Verticale transmissie van Mg van geïnfecteerde moederdieren naar hun
nakomelingen is goed beschreven (Russell and Cottew, 1972; Ley and Yoder, 1997; Barbour et al., 1998).
Het aandeel Mg besmette eieren dat door een geïnfecteerd koppel moederdieren wordt geproduceerd
varieert enorm, afhankelijk van het tijdstip na besmetting. Barbour et al. vermelden een piek tot wel 80% van
de eieren. Na verticale transmissie treedt horizontale besmetting van de rest van het koppel op (Syllabus
Pluimveeziekten Fac DGK, dec. 1999). De ernst van de uitval is afhankelijk van de mate van complicerende
factoren. Mg in combinatie met een virus of bacterie (vaak E. coli) kan ernstige chronische ademhalingsziekte
tot gevolg hebben: CRD genaamd.

Mycoplasma synoviae (Ms) kent een vergelijkbare transmissieroute als Mg, verticaal via het ei van moeder op
nakomeling. Daarna treedt horizontale transmissie op naar de rest van het koppel. De klinische verschijnselen
bij een Ms-infectie zijn veel minder duidelijk dan bij een Mg-infectie en de klinische betekenis van Ms bij
vleespluimvee is niet goed bekend. Fokpluimvee is doorgaans vrij van Ms. De prevalentie in het eindproduct
(leg- en vleessector) is daarentegen met ca. 50% relatief hoog (www.gddeventer.com). Vele malen hoger dan
de prevalentie van Mg. Koppels kippen die besmet zijn met Mg of Ms blijven dit levenslang.

Streptococcen-infecties: o.a. Enterococcus Faecalis, E.durans, E. coecorum, E. hirae.
Hoewel het waarschijnlijk op kleine schaal plaatsvindt, kunnen Enterococcen vanuit de bloedbaan via infectie
van het legapparaat (met name de eileider) het inwendige van het ei en dus het embryo infecteren. Dit is
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aangetoond in bruine legdieren (Landman, 1999 en 2001). Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door een
vroege contaminatie van de eischaal Enterococcen de eischaal binnendringen om zodoende het eiwit of
dooiermateriaal te infecteren. Infecties met Enterococcen spp. staan medio 2008 bij diverse instituten in de
belangstelling omdat in koppels vleeskuikens op jonge leeftijd regelmatig in zieke dieren met
ontstekingsbeelden, Enterococcen van diverse aard worden geïsoleerd. De betekenis van de verticale
overdracht via het legapparaat, via besmetting van de eischaal(verticaal) en/of de horizontale overdracht is
nog onduidelijk. Ook met betrekking tot de differentiatie tussen de diverse Enterococcen-species is nog het
nodige werk te verrichten. Ook de mogelijkheid van een toegenomen virulentie van deze darmbewonende
bacterie zal verder moeten worden onderzocht.

Clostridiose / Closridium perfringens
Onderzoek van de USDA heeft aangetoond dat Clostridium perfringens aanwezig kan zijn in het begin van de
eileider en in

sperma (Siragusa et al, 2004). Uit blinde darmen van 19 dagen bebroede embryo’s zijn

eveneens Clostridia gekweekt. Kuikens afkomstig van koppels van die embryo’s hadden in de eerste week een
verhoogde uitval (Devriese, 2004, niet gepubliceerde data). Hieruit mag worden geconcludeerd dat verticale
transmissie van Clostridium een rol speelt.

4.1.3 Schimmelziekte
Schimmelinfecties (m.n. Aspergillose)
Van Aspergillus is bekend dat deze schimmel door de poriën van de eischaal kan penetreren: het is
aannemelijk dat dit kan gebeuren vlak na het leggen van het ei in een geïnfecteerd milieu (bijvoorbeeld in
besmet strooisel). Ook in de eierbewaarplaats op het vermeerderingsbedrijf (vocht !) en in de broederij (zowel
voorbroed als uitkomstkast) kan een dergelijke infectie vanuit de omgeving optreden. Er is beschreven dat
binnen 8 uur schimmels de eischaal blijken te zijn binnengedrongen. Embryo’s zijn tijdens de voorbroedfase
zeer gevoelig voor A. fumigatus infectie. Gedurende de eerste twee levensdagen zijn eenmaal uitgekomen
kuikens het meest gevoelig voor infectie met schimmels. De uitvalspercentages na verticale infectie lopen
uiteen van 1-10%. Hoewel soms al snel na uitkomst klinische verschijnselen zichtbaar zijn openbaren de
klassieke veranderingen zich pas later, vanaf 5 dagen (Saif, 2003).

4.2 Vaccinaties
Vaccinatie van ouderdieren heeft het opwekken van maternale immuniteit bij de nakomelingen als doel. Zoals
beschreven bij diverse infectieuze ziekten wordt met de vaccinatie van de moederdieren een hoog
antistofniveau (titer) nagestreefd ten einde de nakomelingen gedurende de eerste weken van hun leven te
beschermen tegen een aantal infectieziekten. Bovendien tracht men in een aantal gevallen de verticale
overdracht van het infectieuze agens te voorkomen.
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Voor vleeskuikenouderdieren (voor de Nederlandse markt) zijn diverse variaties in entschema’s mogelijk. Het
entschema in de opfokperiode ten behoeve van de productieperiode bij de vermeerderaar wordt ondermeer
bepaald door:
-

de historie van het vermeerderingsbedrijf, in het bijzonder de klinische problemen van de laatste
koppel(s): gedacht kan worden aan de historie m.b.t. Infectieuze Bronchitis, Salmonella, Pasteurella,
E. coli)

-

de eisen van de kuikenbroederij die de broedeieren afneemt (m.b.t. Gumboro, Salmonella, E. coli)

-

de actuele ziekteproblematiek in de regio (of zelfs landelijk): ILT, Gumboro, IB, NCD

-

de beschikbaarheid van (commerciële) vaccins

-

de kosten van de vaccins

Voor een aantal ziekten geldt dat, met het oog op maternale immuniteit, er “standaard” wordt gevaccineerd:
de belangrijkste hiervan zijn:
-

Trilziekte (AE = Aviaire Encephalomyelitis) d.m.v. een levend vaccin

-

Chicken Anaemia Virus (CAV = CAA) d.m.v. een levend vaccin

-

Reo(-tenosynovitis) d.m.v. een levend en/of geïnactiveerd vaccin

Tevens geldt dit voor de volgende ziekten in meer of mindere mate:
-

Infectieuze Bronchitis

-

Gumboro

-

NCD

-

E. coli

Zoals reeds beschreven bij de diverse ziektebeelden kan het niet-vaccineren of een fout bij de toediening (in
de breedste zin van het woord !) enorme schade bij de nakomelingen ten gevolge hebben. Als tijdens de
legperiode de moederdieren worden geïnfecteerd terwijl deze nog seronegatief waren (dit geldt in het
bijzonder voor Trilziekte, CAV en Reo), dan kan door verticale transmissie van het virus klinische ziekte en
enorme schade ontstaan bij de nakomelingen. Uiteraard kunnen de nakomelingen bij het ontbreken van
specifieke maternale immuniteit tegen bepaalde ziekte ook horizontaal besmet raken zonder dat er sprake is
van verticale transmissie. Daarentegen kan ook, zonder dat specifiek gevaccineerd is tegen een bepaalde
ziekte, een betere maternale immuniteit zijn opgebouwd doordat moederdieren geïnfecteerd zijn met het
agens tijdens de opfokfase of “herbesmet zijn” in de productiefase.

4.3 Diergeneesmiddelen
In het kader van dit project is navraag gedaan bij diverse deskundigen (o.a. uit de farmaceutische industrie,
Bureau Registratie Geneesmiddelen, dierenartsencoöperatie AUV, GD Deventer) of er ervaringen bekend zijn
van het gebruik van diergeneesmiddelen in de reproductiesector met schadelijke gevolgen voor de
nakomelingen.
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Behalve één praktijkervaring met een vermoedelijke overdosering met flumequine bij reproductiedieren die
behandeld werden vanwege uitval ten gevolge van een E. coli-infectie is op moment van schrijven van dit
project verder geen informatie beschikbaar. In voornoemde geval leidde de behandeling met flumequine,
vermoedelijk, tot een bijzonder fenomeen: bij het overleggen en schouwen in de kuikenbroederij merkte men
een bijzondere, paarskleurige “gloed” op van de eischalen. Bij uitkomst bleek het aantal uitgekomen kuikens
drastisch gedaald. Bovendien was de kwaliteit van de uitgekomen kuikens ver beneden de norm. Een en ander
is echter niet goed gedocumenteerd, dus zelfs van dit ene geval is niet beter te beschrijven wat de gevolgen
zijn geweest.

In het veld wordt af en toe melding gemaakt door kuikenbroederijen en vermeerderaars van een daling van
bevruchting en/of uitkomst na ontworming met flubendazole. De bevindingen zijn niet consistent en
eensluidend. Hier wordt momenteel nader onderzoek naar gedaan. Uit een mondelinge mededeling van Drs.
A. Kamphuis, bleek dat er enkel in Frankrijk één melding is gedaan van een mogelijk nadelig effect van
flubendazole op de bevruchtingsresultaten. Nader onderzoek kon deze mogelijkheid echter niet bevestigen.
Uit andere Europese lidstaten van de EU zijn geen officiële meldingen bekend van mogelijke bijwerkingen van
flubendazole of flumequine bij reproductiedieren op hun nakomelingen.

Wel is bekend dat toepassing van bepaalde sulfapreparaten en pyrimethamine bij moederdieren en een
ondeskundig (langdurig) contact met formaldehyde in de eerste dagen van het broedproces tot verhoogde
embryosterfte kunnen leiden (mondelinge mededeling Tjep de Vries, GD Deventer). Van de sulfapreparaten is
alleen van sulfachloorpyrazine (Esb3) bekend dat het probleemloos kan worden toegepast bij
reproductiedieren zonder nadelig effect op productie, bevruchting en uitkomst. Het gebruik van
sulfaquinoxaline (bitter!) en sulfamezathine bij reproductiedieren wordt (vanwege nadelige effecten) ontraden.

Ook van het anticoccidiose-middel nicarbazine is bekend dat dit embryonale sterfte veroorzaakt en een
aantasting (o.a. ontkleuring) van de eischaal ten gevolg heeft. Mogelijk heeft dit hierdoor ook een indirect,
nadelig effect op het kuiken en de kuikensterfte in de eerste levensweek.

In de bijsluiters van de meeste diergeneesmiddelen die voor pluimvee geregistreerd zijn valt op dat er vrijwel
nooit aandacht wordt besteed aan het effect op bevruchting, uitkomstpercentages en kwaliteit van de
eendagskuikens. Waarschijnlijk is hiervoor verder geen nader onderzoek gedaan. Tevens is het opmerkelijk
dat de tekst wel vaak vermeldt: “niet te gebruiken bij consumptie-ei producerend pluimvee”, hetgeen de
suggestie wekt dat het wel gebruikt kan worden bij broedeiproducerend pluimvee .
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Zoötechnische aanbevelingen
Ouderdiermanagement
De kwaliteit van de vleeskuikens wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de broedeieren. Een
broederij kan deze kwaliteit niet verbeteren; het is de taak van de broederij om de ingangskwaliteit zo veel
mogelijk te handhaven. De kwaliteit van een broedei wordt bepaald door externe en interne factoren.
Broedeieren dienen schoon te zijn, dus geheel zonder mest op de eischaal. Het weren van vieze (grond)
eieren zal de uitval bij de vleeskuikens verlagen. De eiwitten, vetzuren, nutriënten, mineralen, en vitaminen in
het ei bepalen mede de interne broedeikwaliteit. Deficiënties van sommige essentiële stoffen hebben invloed
op de broeduitkomst en kuikenkwaliteit. Deficiënties kunnen op verschillende manieren optreden:
-

Deficiënties in het vermeerderingsvoer

-

Een te lage voergift

-

Slechte opname van voedingsstoffen door de darm (bijvoorbeeld door aantasting van het slijmvlies
t.g.v. coccidiose e.d.)

-

Interacties met verontreinigingen in het voer

-

Beperkte overdracht van moederdier naar het ei door bijvoorbeeld leeftijd (ontwikkelingstadium:
keuze tussen groei en reproductie), ziekten, parasieten (wormen, mijten, en in het bijzonder de rode
bloedluis) temperatuur, of andere vormen van stress.

-

Beperkte opname door het embryo (voorbeeld: beperkte vetzuuropname door embryo’s van jonge
moederdieren in relatie tot ontwikkeling thermoregulatie)

De gevolgen van deficiënties in het “gemiddelde” voer voor een “gemiddeld” koppel ouderdieren zijn veelal wel
bekend. De problemen treden op wanneer het aanbod en de behoefte uiteen gaan lopen, om wat voor reden
dan ook. De leeftijd van de ouderdieren speelt hierin een belangrijke rol: vooral voor een koppel jonge dieren
dat aan de leg begint te komen. De voergift moet vooral in dit stadium aangepast worden aan de behoefte.
De precieze voerbehoefte voor met name deze jonge moederdieren in relatie tot broeduitkomsten en
kuikenkwaliteit is niet goed bekend, en hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Een eerste
stap zou kunnen zijn om de gehalten van eiwitten, vetten, mineralen, en vitaminen vast te stellen in deze
eerste broedeieren, om daarna de overdracht naar het kuiken te bepalen.

Vleeskuikenmanagement
Naast verschillen in uitval bij vleeskuikens die gerelateerd zijn aan het VB bedrijf bestaan er ook grote
verschillen tussen mesters onderling, die gerelateerd zijn aan verschillen in kuikenmanagement. Transparantie
in de kuikenstromen richting de mester kan in bepaalde gevallen helpen om de kuikens door de kuikenmester
ander te laten opvangen. Naast een hogere temperatuurbehoefte, zou ook de voerbehoefte van kuikens van
jonge moederdieren anders kunnen zijn dan van kuikens van oudere moederdieren.
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Het meten van de kuikentemperatuur is een eerste stap om te weten of de staltemperatuur omlaag of
omhoog bijgestuurd dient te worden. Als richtlijn kan worden aangehouden dat de kuikentemperatuur tussen
de 40.0 en 41oC dient te schommelen. Dit is vooral van belang gedurende de eerste 3 levensdagen, voor
kuikens van jonge moederdieren is het sturen van de kuikentemperatuur gedurende de eerste 7 levensdagen
van belang. Ook het voerschema en de samenstelling zouden kunnen worden aangepast indien daar
aanleiding toe is.

5.2 Veterinaire aanbevelingen
Transparantie in de keten
De vleeskuikenhouder is gebaat bij een betere transparantie over de koppels van herkomst. Hiervoor is de
broederij als leverancier van de eendagskuikens bij uitstek de partij die de mester (en zichzelf) van dienst kan
zijn. Soms kan de broederij door voorinformatie over de herkomst de vleeskuikenhouder op de hoogte
brengen zodat deze gericht kan inspelen op te verwachten problemen: bijvoorbeeld door aanpassing van de
staltemperatuur en/of het lichtschema. In het licht van de discussie over het toenemende antibioticumgebruik
in de intensieve veehouderij moet het meeleveren van (breedspectrum) antibiotica met de eendagskuikens
door de kuikenbroederij kritisch worden bekeken. Het voorkomen van resistente (ziekte-) kiemen op sommige
vleeskuikenbedrijven begint zorgelijke vormen aan te nemen.

Om te kunnen begrijpen waardoor sommige koppels vleeskuikens in de eerste levensdagen duidelijk meer
uitval vertonen dan andere koppels zou de vleeskuikenhouder –ter verdediging van zijn eigen managementeen eerlijke vergelijking moeten kunnen maken met kuikens van dezelfde herkomst die eerder of later
geplaatst werden bij een collega vleeskuikenhouder. De kuikenbroederij zou hiervoor open moeten staan
zonder onmiddellijk aansprakelijk te worden gesteld: het gaat tenslotte nog steeds om “levende have” met de
onvermijdelijke biologische variatie. Transparantie in de keten betekent dus ook dat een vleeskuikenhouder
zal moeten accepteren dat het niet altijd lukt om in iedere stal, laat staan op het hele bedrijf, kuikens van één
VB-herkomst te ontvangen.

Accuratesse vaccinaties en de controle hierop
Vleeskuikenouderdieren kunnen voor diverse aandoeningen in opfok (en in een aantal gevallen ook tijdens de
productie) worden gevaccineerd. Deze vaccinatieprogramma’s (entschema’s) moeten steeds worden
geactualiseerd, afhankelijk van de problemen in voorgaande rondes. Omdat het vaccineren op veel bedrijven
een routine is geworden dreigen ongemerkt fouten te ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn
-

het niet of verkeerd toedienen van een entstof aan (een deel van) de dieren; zelfs bij individueel
toegediende vaccins komen “missers” voor

-

Het toedienen van een verkeerde entstof (verwisselen van vaccin bij meerdere koppels op een
opfokbedrijf).

-

Het combineren van (m.n. levende) vaccins op een en hetzelfde moment; bijvoorbeeld de combinatie
van levend TRT- met levend NCD-vaccin

-

Het toedienen van vaccinaties op “verkeerde leeftijden”.
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-

Het te snel na elkaar uitvoeren van vaccinaties (m.n. met levend vaccin).

-

Vaccins die onvoldoende werkzaam zijn of waar verkeerd mee wordt omgegaan (bv te warm laten
worden of bevriezen),

Het verdient aanbeveling om de uitvoering van de diverse entingen regelmatig te controleren, bijvoorbeeld
door middel van serologie. Bovendien zou veel meer dan nu gebeurt van een aantal ziekten de aanwezigheid
van antistoffen moeten worden gecontroleerd. Met name geldt dit voor de ziekten waarvoor de broederij, de
vermeerderaar, opfokker en opfokorganisatie aansprakelijk kunnen worden gesteld: zoals bij Trilziekte (AE) en
CAV (CAA).

Aanpak ziekteproblemen en accuratesse behandelingen
Mocht er in een vermeerderingskoppel ziekte uitbreken dan is het raadzaam zo spoedig mogelijk uit te vinden
waardoor de symptomen zijn veroorzaakt, o.a. door het consulteren van een dierenarts die zich heeft
toegelegd op pluimvee (bij voorkeur een Erkende Dierenarts, die werkt volgens de GVP-code). In de meeste
gevallen is vervolgonderzoek in een laboratorium noodzakelijk. Met de huidige laboratoriumtesten, waaronder
PCR, kan vaak in een vroeg stadium een waarschijnlijkheidsdiagnose worden gesteld. Met deze diagnose kan
gericht actie worden ondernomen: bijvoorbeeld een medicamenteuze behandeling. GVP wil in deze zeggen:
op basis van een gerichte gevoeligheidstest wordt in de juiste dosering (berekend in mg actieve stof per kg
lichaamsgewicht) voldoende lang met een diergeneesmiddel behandeld en wordt er follow-up gedaan van het
effect van de therapie.

Helaas is van weinig diergeneesmiddelen bekend of er een eventueel nadelig verticaal effect is voor de
nakomelingen. Dit zou beter moeten worden onderzocht. Heden ten dage zijn nauwelijks diergeneesmiddelen
voor pluimvee geregistreerd met een “claim” voor broedei-producerende koppels. Veelal zijn er geen
gegevens bekend van het effect van deze medicijnen op bevruchting, uitkomst en kuikenkwaliteit.
Dierenartsen

maken

in

deze

gevallen

gebruik

van

de

cascade-regeling

(off-label-use)

vanwege

diergeneeskundige noodzaak. Het is zeer opvallend dat er bij het Bureau Registratie Geneesmiddelen (zowel
in Nederland als elders in de EU) door dierenartsen geen officiële meldingen zijn gedaan van vermoedelijke
bijwerkingen met een verticaal efect naar de nakomelingen.

Monitoring ziektes, Early Warning Systeem
Een goede dierziekte monitoring met een centraal meldpunt van ervaringen in de praktijk is een absolute must
om in het belang van de sector (diergezondheid en welzijn) tijdig zaken aan te passen. Een goed voorbeeld is
het aanpassen van de IB-entadviezen nadat een IB QX-achtig virus in ons land door GD werd ontdekt en
getypeerd als IB D388. In het jaar 2002 bewees het Early Warning System zijn nut. Via een snelle melding van
een tweetal uitbraken van Angara disease (adenovirus serotype 4) bij vleeskuikens in Noord Brabant, werd al
snel de link gelegd naar de verticale overdracht vanuit één vermeerderingskoppel.
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Biosecurity en hygiëne
Omdat de vleeskuikenhouder door verticale overdracht nadeel kan hebben van gezondheidsproblemen bij
vleeskuikenouderdieren is deze gebaat bij nakomelingen van vermeerderingskoppels met de hoogst denkbare
gezondheidsstatus. Hygiëne in de breedste zin van het woord is de rode draad door het kwaliteitsverhaal.

Voor diverse aandoeningen kunnen vleeskuikenouderdieren in opfok (en in een aantal gevallen ook tijdens de
productie) worden gevaccineerd. Deze vaccinatieprogramma’s (entschema’s) moeten steeds worden
geactualiseerd, afhankelijk van de problemen in voorgaande rondes. Omdat het vaccineren op veel bedrijven
een routine is geworden dreigen ongemerkt fouten te ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn:
-

Biosecurity: Vermeerderingsbedrijven dienen maximale aandacht te besteden aan het voorkomen van
ziekte insleep. Hantering van het schone-weg-vuile-weg principe vormt de basis. Extra aandacht in het
kader van dit punt verdient het zogenaamde “bijplaatsen van hanen”, hetgeen op reguliere basis in de
vermeerderingssector gebeurt. Dit betekent een extra risico op insleep van ziektes. Niet alleen door
de bijgeplaatste dieren zelf, maar ook het hele gebeuren eromheen, zoals transport, extra personeel
en transportmateriaal.

-

Bezoekersregeling/registratie ter voorkoming van insleep: Houd rekening met de volgorde van
bezoeken: van jong naar oud en van hoge status naar lage status. VB-bedrijven zouden bezocht
moeten worden vóór dat naar leg-, vleeskuiken- en vleeskalkoenbedrijven wordt gereden.

-

Logistiek transport: van laag naar hoog risico

-

De status van de bedrijven (bijvoorbeeld Ms-status) zou beter bekend moeten zijn, m.n. bij de
broederij

-

Voorkomen van insleep: schone, ontsmette containers en eierladen vanuit de broederij. Bezoek door
schone bulkwagens, die zoals hiervoor vermeld, rekening houden met de status van bedrijven. In het
kader van voer kan bovendien nog gedacht worden aan specifieke behandelingen, zoals aanzuren en
verhitten van het voer om insleep van ziektekiemen (m.n Salmonella’s) te voorkomen. Een gemengd
bedrijf (met name pluimvee gecombineerd met varkens, heeft een groter Salmonellarisico dan een
gespecialiseerd pluimveebedrijf.

-

Vastleggen van gegevens: dit project bewijst hoe weinig concrete casuïstieken er publiekelijk zijn
vastgelegd.

Bepaalde

(nadelige)

effecten

voor

vleeskuikens,

afkomstig

vanuit

het

vermeerderingsbedrijf zouden veel beter vastgelegd moeten worden. Publicatie in tijdschriften kan
hierbij een goed middel zijn voor de verdere verspreiding van opgedane kennis. Hier kan een ieder
die zich beweegt in de vleeskuiken- en vermeerderingssector zijn voordeel mee doen.
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