Tabel 2: Gemiddeld % hennen en standaardafwijking (6 bedrijven) die geen, een milde of een ernstige
deviatie van het borstbeen vertonen op 3 verschillende meetmomenten
Leeftijd

Geen deviatie (%)

Std afwijking

Milde deviatie (%)

Std afwijking

Ernstige deviatie (%)

St dev

60 weken

50

11,9

35,8

9,8

14,2

9,4

Einde ronde

35,8

10,6

50

11

14,2

4,7

Slacht

31,2

6,2

55,5

6,3

13,3

2,6

Figuur 4 toont het verloop van de metingen bij 6 bedrijven die tot in het slachthuis opgevolgd worden. Net als in Figuur 3 vallen er
verschillen tussen bedrijven op.

figuur 4: Aantal geobserveerde hennen van 6 bedrijven die geen, een milde of een ernstige deviatie
vertonen op 6 verschillende leeftijden

Elk bedrijf toont een verschil in het voorkomen van deviaties tussen de vroege (18-35 weken) en de latere legfase (60 weken tot einde).
Bij bedrijf 3 is er een groot verschil tussen het aantal hennen met een deviatie op het einde van de ronde en op slachtleeftijd. Dit groot
verschil kan te verklaren zijn doordat niet steeds dezelfde hennen kunnen gemeten worden op de verschillende leeftijden. Bij andere
bedrijven is het verschil tussen de meting op het einde van de ronde en de meting in het slachthuis niet zo uitgesproken. Bij bedrijf 4
heeft op een leeftijd van 60 weken 45% van de gemeten hennen een deviatie. Dit percentage groeit naar 61% op slachtleeftijd.
Tijdens elk bezoek werd bij diezelfde 100 hennen ook gekeken naar het voorkomen van breuken op het borstbeen. Tabel 3 stelt het
gemiddelde percentage hennen voor die een breuk vertoonden tijdens de vroege fase van de leg. Bij de opzet komen breuken heel
weinig voor. Op 25 weken stijgt dit percentage naar 7%. Op 35 weken vertoont gemiddeld 20% van de hennen reeds een breuk op het
borstbeen. Bij 6 bedrijven die volledig zijn opgevolgd is het percentage van de hennen op 60 weken leeftijd met een breuk zeer hoog.
Ongeveer de helft van de hennen heeft op 60 weken een breuk gehad aan het borstbeen. Naar het einde van de ronde toe stijgt dit
naar 61%. Tabel 3 stelt het gemiddelde percentage hennen en standaardafwijking voor die een breuk vertonen op 18, 25, 35 weken
leeftijd (12 bedrijven), op 60 weken leeftijd, op het einde van de ronde en in het slachthuis (6 bedrijven).
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