Broedeihygiëne in legnesten
R. Meijerhof, onderzoeker vermeerdering.
Een belangrijk aspect bij de produktie van broedeieren is de kwaliteit van de eieren.
Broedeikwaliteit betreft ook de micro-biologische reinheid van de eieren. Eieren uit
verschillende typen legnesten kunnen op dit punt behoorlijk verschillen.
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Resultaten
De resultaten voor wat betreft het totaal kiemgetal (gemiddeld van 2 afdelingen) zijn vermeld in
tabel 1.
Tabel 1: totaal kiemgetal per ei x 1000 (gemiddelde van 2 afdelingen)
Hellmann
Jansen mini-rooster
Jansen X3 rooster
Delden mini-rooster
Delden u3 rooster

1,7
16,3
20,4
75,0
31,3

Uit deze tabel blijkt dat er tussen de nesten
duidelijke verschillen bestaan. De eieren uit het
Hellmann nest hadden het laagste kiemgetal. Dit
verschil was significant, dat wil zeggen dat de
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