Nesttemperatuur van invloed op broedresultaat
R. Meijerhof, onderzoeker vermeerdering
In strooiselnesten heerst een duidelijk hogere temperatuur dan in wegrolnesten. Dit
verschil in temperatuur kan een nadelige invloed hebben op de broedresultaten. De
verschillen treden vooral op bij eieren van oudere moederdieren, welke gevoeliger
lijken te zijn voor minder optimale omstandigheden.
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Figuur: percentage gezonde kuikens van bevruchte eieren voor moederdieren met een
leeftijd van 37 en 59 weken.

Resultaten
In de figuur is het percentage gezonde kuikens
van de bevruchte eieren weergegeven voor beide leeftijden. Het eerste wat uit deze figuur blijkt
is dat bij de oudere dieren minder bevruchte
kiemen het broedproces overleven en uitgroeien
tot een gezond kuiken. Blijkbaar zijn de omstan-

Conclusie
l
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