Zitstokken in verrijkte kooien:
materialen en profielen
Pluimvee nr. 49

INLEIDING
Volgens de Europese richtlijn
(1999/74/EG) ter vaststelling van
minimumnormen voor de bescher
ming van legkippen, is het vanaf 1
januari 2012 verboden leghennen te
huisvesten in conventionele batterij
kooien. Er dienen dus alternatieve
huisvestingssystemen ontwikkeld te
worden. In dat kader wordt op het
Proefbedrijf voor de Veehouderij al
een aantal jaar gebruik gemaakt van
de zogenaamde verrijkte kooien.
Naast legnesten, scharrelfaciliteiten
en schuurmaterialen beschikken de
kooien ook over zitstokken. Dit om
de dieren de mogelijkheid te geven
om te kunnen rusten en slapen op
deze stokken. In de vrije natuur
gaan kippen ’s avonds immers
normaal gezien ook ‘op stok’ om de
nacht door te brengen.

MATERIAAL EN METHODE
De observaties gebeurden in grote
verrijkte kooien (afdelingen A en C).
Er werden twee kooitypes met
verschillende afmetingen gebruikt.
Enerzijds waren er kooien met een
diersectie van 2,40 m lengte en 1,10
m breedte (kooien met voedergoot).
Anderzijds waren er kooien met een
diersectie van 2,40 m lengte en 1,20
m breedte (kooien met twee centrale
voederpannen). Bij beide kooitypes
was bovendien een aparte legnest
van 60 cm op 55 cm voorzien. In de
kooien werden respectievelijk 39 en
43 dieren opgezet.
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De dieren hadden elk 15 cm zitstoklengte ter beschikking, deze
bestond uit enerzijds de beluchtingsbuis in het midden van de
kooi en anderzijds 2 in de kooi geplaatste zitstokken (figuur 1).
Om een beeld te krijgen van het zitstokgebruik door leghennen
werd op verschillende leeftijden door middel van directe
observaties de bezetting van de stokken genoteerd nadat de
lichten in de stallen ongeveer een uur uit waren. Daarbij werd
telkens het aantal dieren dat op een zitstok zat en het aantal
dieren dat in de nest of op de scharrelfaciliteit zat genoteerd. De
dieren die zich op de beluchtingsbuis bevonden, werden niet
meegeteld.

legnest

zitstokken
beluchtingsbuis, gebruikt als zitstok
Figuur 1: plaatsing van de zitstokken in de verrijkte kooien

RESULTATEN
Eerste legronde
Gedurende de eerste legronde werden verschillende types
zitstokken met elkaar vergeleken. Daarnaast werden de
zitstokken ook op verschillende hoogtes geplaatst om na te gaan
welke hoogte het meest gebruikt wordt door de leghennen. Er
werd gebruik gemaakt van houten stokken. Deze hadden een
rechthoekig profiel, waren 5 cm breed en 2,5 cm dik. De houten
stokken werden op 2 verschillende hoogtes geplaatst namelijk op
7 cm hoogte (standaard) en op 15 cm hoogte. Verder werden er
ook metalen buizen geplaatst. Zij hadden een ronde vorm met
een diameter van 2,7 cm. Ook deze stokken werden op 2
verschillende hoogtes geplaatst: net als de houten stokken
werden ze op 7 cm en 15 cm hoogte geplaatst. Tenslotte werden
er ook nog plastieken stokken in de kooien aangebracht. Deze
hadden een paddenstoelprofiel met een breedte van 4 cm. Bij
deze zitstokken werd enkel een hoogte van 7 cm gebruikt.
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Uit tabel 1 kunnen we het volgende
vaststellen:
- Het zitstokgebruik neemt toe naar
gelang de dieren ouder worden; hoe
ouder de dieren, hoe hoger het per
centage van de dieren aanwezig op
de zitstok.
- De dieren blijken de hoogste zitstok
ken het meest te gebruiken, dit zo
wel bij de houten stokken als bij de
ijzeren zitstokken. Deze hogere zit
stokken vormen wel een obstakel in
de kooi met beperktere bewegings
vrijheid voor de dieren tot gevolg.
- Bij het bekijken van beide hoogtes
afzonderlijk merken we dat zowel bij
de lage als bij de hoge stokken het
aantal dieren op de zitstokken het
hoogst is bij de rechthoekige houten
zitstokken. Dit kan te wijten zijn aan
het gebruikte materiaal, maar het
kan ook zijn dat de afmetingen en/of
de vorm van de metalen buizen niet
ideaal zijn.
- De resultaten van de kooien met
plastieken zitstokken (enkel op 7 cm
geplaatst) zijn vergelijkbaar met
deze van de houten zitstokken op 7
cm hoogte.
Het percentage dieren dat aanwezig
was in de nesten of in/op de scharrel
faciliteiten bleek niet beïnvloed te
worden door het soort zitstok dat
aanwezig was in de kooi.
Tweede legronde
Bij de tweede proefronde werden
metalen zitstokken gebruikt met een
grotere doorsnede om het effect op
het zitstokgebruik te bepalen. Alle
zitstokken werden geplaatst op een
hoogte van 7 cm. Volgende materia
len en profielen werden met elkaar
vergeleken:
- houten zitstokken met rechthoekig
profiel (5 cm breed en 2,5 cm dik)
- plastieken zitstokken met een
paddenstoelprofiel (4 cm breed)
- metalen zitstokken met een rond
profiel (3,4 cm diameter)
- metalen zitstokken met een ovaal
profiel (4,5 cm breed)

profiel

rond

rond

rechthoekig

rechthoekig

paddenstoelvormig

metaal

metaal

hout

hout

plastiek

7 cm

15 cm

7 cm

15 cm

7 cm

week 34

28,1 a

48,2 c

47,2 c

60,1 d

41,5 b

week 39

32,3 a

47,5 b

48,2 b

57,2 c

44,9 b

week 45

36,3 a

54,5 c

52,6 b,c

63,4 d

48,3 b

week 50

34,0 a

59,5 c

52,8 b

64,2 c

50,2 b

week 58

47,5 a

63,1 b,c

59,0 b

68,5 c

57,5 b

week 62

45,7 a

64,9 c

57,9 b

69,2 c

58,6 b

materiaal
hoogte

Tabel 1: percentage dieren op de zitstok in de donkerperiode – eerste ronde

profiel

rechthoekig

paddenstoelvormig

rond

ovaal

hout

plastiek

metaal

metaal

week 30

50,1 a

46,2 a

30,4 b

31,0 b

week 42

48,2 a

44,7 a

31,6 b

30,8 b

week 53

57,8 a

56,9 a

45,9 b

45,5 b

week 63

60,1 a

61,3 a

51,4 b

50,9 b

week 69

62,5 a

62,8 a

53,9 b

52,4 b

materiaal

Tabel 2: percentage dieren op de zitstok in de donkerperiode – tweede ronde

Tabel 2 geeft het percentage dieren weer dat aanwezig was op de
zitstokken. Er werden metingen uitgevoerd op 5 leeftijden. De dieren die
zich op de beluchtingsbuis in het midden van de kooi bevonden, werden
net zoals vorige ronde niet meegeteld. Het percentage dieren dat
aanwezig was in de nesten en de scharrelfaciliteiten was heel beperkt en
werd niet beïnvloed door het soort zitstok. Ook hier zien we dat het
percentage dieren dat gebruik maakt van de zitstokken stijgt met de
leeftijd van de dieren. Verder blijkt dat het zitstokgebruik het hoogst is bij
de rechthoekige houten en paddenstoelvormige plastieken zitstokken. Bij
de metalen zitstokken is er geen duidelijk verschil voor een bepaald
profiel, ze worden beide minder gebruikt door de dieren. Hierbij dient de
vraag gesteld of de dieren niet eerder een voorkeur hebben voor een
bepaald profiel dan voor een bepaald materiaal.
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Derde legronde
In de derde ronde werd het gebruikte
profiel verder onderzocht. In deze
ronde hadden de gebruikte zitstok
materialen allemaal hetzelfde profiel
en werden ze allemaal op een hoogte
van 7 cm geplaatst. De rechthoekige
houten zitstokken waren 5 cm breed
en 2 cm dik, de paddenstoelvormige
plastieken stokken waren 4 cm breed.
Bij de rechthoekige metalen stokken
werden twee verschillende breedtes
gebruikt namelijk 5 cm en 4 cm. Beide
hadden een dikte van 2 cm.
Ook hier werd door middel van directe
observaties het zitstokgebruik van de
leghennen bepaald. Net zoals bij
vorige ronden werden de dieren die
zich op de beluchtingsbuis bevonden
niet meegeteld.
Uit tabel 3 blijkt dat er geen duidelijke
voorkeur is voor een bepaald
materiaal. We kunnen wel nog steeds
zien dat het zitstokgebruik stijgt met
de leeftijd van de dieren.
Als we de drie proefronden met elkaar
vergelijken kunnen we dus aannemen
dat de dieren eerder een voorkeur
hebben voor een bepaald profiel dan
wel voor een bepaald materiaal.

profiel

rechthoekig

paddenstoelvormig

rechthoekig

rechthoekig

Sign. p

materiaal

hout

plastiek

metaal

metaal

afmeting

5 cm breed

4 cm breed

5 cm breed

4 cm breed

week 34

53,6 a

51,3 a

52,3 a

61,1 b

0,028

week 44

59,7

56,5

57,4

63,1

0,427

week 64

64,4

58,6

64,0

63,3

0,063

week 72

62,1

58,2

61,9

63,0

0,272

Tabel 3: percentage dieren op de zitstok in de donkerperiode – derde ronde

profiel

rechthoekig

paddenstoelvormig

rechthoekig

rechthoekig

materiaal

hout

plastiek

metaal

metaal

Sign. p

afmeting

5 cm breed

4 cm breed

5 cm breed

4 cm breed

week 35

55,1 b

44,5 a

55,8 b

55,8 b

0,000

week 49

54,7 b

46,5 a

50,1 a,b

54,7 b

0,007

week 58

52,9 b

39,8 a

52,1 b

48,9 b

0,006

week 68

58,1 a,b

54,2 a

57,6 a,b

62,5 b

0,044

Tabel 4: percentage dieren op de zitstok in de donkerperiode – vierde ronde

Vierde legronde
De vierde ronde is eigenlijk een
herhaling van de vorige ronde.
Dezelfde hoogtes, materialen en
profielen werden opnieuw gebruikt.
Tijdens deze ronde bleken de
plastieken zitstokken minder goed te
scoren dan in voorgaande ronden wat
duidelijk blijkt uit tabel 4. Bij de rest
van de materialen werden geen
duidelijke verschillen vastgesteld. Bij
nazicht van de plastieken zitstokken
was er een duidelijke slijtage van de
bevestigingen van deze zitstokken
merkbaar waardoor er veel zitstokken
losstonden en wiebelden, hetgeen
een mogelijke verklaring kan zijn voor
het lagere gebruik.

DISCUSSIE
Gedurende vier legronden werden verschillende soorten zitstokken met
elkaar vergeleken. Door middel van observaties die uitgevoerd werden in
de stallen 1 uur nadat het licht was uitgegaan, werd er gekeken naar het
percentage dieren dat gebruik maakt van de zitstokken. De dieren die
zich op de beluchtingsbuis bevonden werden hierbij niet meegeteld. Er
werden zitstokken geplaatst op verschillende hoogtes, er werden
verschillende materialen gebruikt, er werden verschillende profielen met
elkaar vergeleken.
Een eerste vaststelling die we kunnen doen gedurende de vier ronden is
dat het gebruik van de zitstokken toeneemt met de leeftijd van de dieren;
de dieren moeten blijkbaar ‘leren’ om op stok te gaan.
De dieren bleken een duidelijke voorkeur te hebben voor de hoogst
geplaatste stokken (15 cm t.o.v. 7 cm) ongeacht het gebruikte materiaal.
Nadeel hierbij is wel dat deze hoge zitstokken obstakels vormen in de
kooien waardoor de bewegingsvrijheid van de dieren sterk wordt beperkt.
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Bij de eerste twee ronden werden drie
materialen met verschillende profielen
met elkaar vergeleken. De dieren
bleken de rechthoekige houten en de
paddenstoelvormige plastieken zit
stokken het meest te gebruiken. De
ronde metalen zitstokken werden
minder gebruikt. Bij de eerste ronde
hadden de metalen zitstokken echter
een rond profiel van slechts 2,7 cm.
Om na te gaan of deze stokken dan
niet te smal waren, werden er bij de
volgende proefronde bredere zit
stokken gebruikt.
Bij de tweede ronde werden metalen
zitstokken gebruikt die een rond (3,4
cm diameter) en ovaal (4,5 cm breed)
profiel hadden; het profiel van de
houten en plastieken zitstokken werd
behouden. Ook bij deze ronde werden
de ronde en ovale metalen zitstokken
minder gebruikt dan de rechthoekige
houten en de paddenstoelvormige
plastieken stokken. Het vermoeden
bestaat dat de leghennen eerder een
voorkeur hebben voor een bepaald
profiel dan wel voor een specifiek
materiaal.

Om de verschillende materialen beter met elkaar te kunnen vergelijken,
werd tijdens de derde en de vierde legronde bij al de zitstokken het
rechthoekig profiel gebruikt. Hieruit kon vastgesteld worden dat het
gebruik van de zitstokken bij de verschillende materialen nagenoeg gelijk
was. Het percentage dieren dat gebruik maakte van de zitstokken was bij
de verschillende materialen niet significant verschillend. Dit wil zeggen
dat de dieren dus eerder een voorkeur blijken te hebben voor een
bepaald profiel dan wel voor een bepaald materiaal.
Dit maakt dat de ijzeren zitstokken als materiaal interessant worden. Ze
zijn gemakkelijk te reinigen en, indien er in de stallen bloedluizen worden
aangetroffen, zijn deze zitstokken makkelijker te behandelen dan de
andere gebruikte materialen.
Enkel tijdens de vierde legronde scoorden de plastieken zitstokken
minder goed. Bij controle bleek echter dat de bevestigingen van deze
zitstokken door herhaaldelijk gebruik tijdens enkele ronden na elkaar
slijtage vertoonden. Veel zitstokken stonden los of wiebelden wat een
mogelijke verklaring kan zijn waarom ze minder gebruikt werden.

BESLUIT
Het percentage dieren dat gebruik maakt van de zitstokken stijgt
naarmate ze ouder worden. De dieren moeten dus blijkbaar ‘leren’ van op
stok te gaan. Het materiaal dat gebruikt wordt als zitstok speelt niet
zozeer een rol, het profiel daarentegen blijkt wel een invloed te hebben
op het zitstokgedrag. Als materiaal scoren de ijzeren zitstokken goed: ze
zijn gemakkelijk te reinigen en, indien er bloedluizen worden aangetroffen
in de stallen, zijn de kooien met ijzeren zitstokken beter te behandelen
dan deze die voorzien zijn van andere materialen.

Deze mededelingen worden gratis toegestuurd aan de geïnteresseerden.
29/05/2009
Gegevens uit deze mededeling mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Voor verdere informatie kan u ons steeds bereiken via
mail: info@proefbedrijf.provant.be of neem gerust een
kijkje op onze website: www.provant.be/proefbedrijf
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