Automatisch dierweegsysteem bij kalkoenen
T. Veldkamp, onderzoeker kalkoenhouderij
Dit artikel is bedoeld als toelichting op eerder verschenen publikaties over dit
onderwerp.
Het regelmatig wegen van kalkoenen is erg ar-

het gewichtsverloop tot 10 weken leeftijd goed

beidsintensief. Bovendien is het moeilijk een

(‘Pluimveehouderij’ nr. 53 (1992), p. 8-9). Dit

goede steekproef te nemen. Een oplossing van
het probleem wordt gezocht in het gebruik van

gewichtsverloop is afgebeeld in figuur 1. In de
periode van 10 tot 17 weken gaf het dierweeg-

automatische dierweegsystemen. De vraag of

systeem steeds meer spreiding te zien in gewich-

een automatisch weegsysteem voldoet, is afhan-

ten van dag tot dag. Gemiddeld liet het dierweeg-

kelijk van hetgeen men met de gegevens wil

systeem hetzelfde groeiverloop zien als met het

doen en waarvoor die nodig zijn. Het vergelijken

handmatig wegen van de steekproef. Na 17 we-

van het automatisch wegen van kalkoenen met
het handmatig wegen van een steekproef is wat
anders dan de vraag of men het gewichtsverloop

ken kon niet veel meer gedaan worden met de
gegevens van het automatisch dierweegsysteem
omdat de resultaten erg gingen afwijken van de

wil gebruiken om snel te signaleren of er wat aan

gegevens van de handweging.

de hand is. In het eerste geval gaat het om een

Achteraf bleek dat dit het gevolg was van een

beeld van de groei, zodat men weet hoe de mest-

fout in de software waardoor gewichten, hoger
dan 14 kg, niet geregistreerd werden. Het boven-

periode verloopt. In het tweede geval is het belangrijk dat het gewichtsverloop van dag tot dag

staande betekent dat het onderzochte systeem

precies wordt gemeten. Schommelingen in het
gewicht als gevolg van de steekproef of de wer-

tot 10 weken goed voldoet, tot 17 weken alleen
gebruikt kan worden als indicatie van het groei-

king van de apparatuur mag dan niet.

verloop en dat na 17 weken het systeem niet
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Figuur 1: gewichtsverloop van de kalkoenen bij het dierweegsysteem en de handweging.

Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 93/1

21

