De 5 basis regels voor een
goede opstart
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Een optimale start in de stal
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Voeropname: Maximaal

Een optimale start zonder fouten is de basis voor het
volledig benutten van het genetisch potentieel!

• Bedek 50 % van de staloppervlakte met kwalitatief, goed kuikenpapier (voor 5 dagen)
• Plaats het kuikenpapier aan beide kanten van de waterlijn

• Voor ontvangst geef minimal 75 gram voer per kuiken op het kuikenpapier
• Laat het voer minimaal 4 dagen op het kuikenpapier liggen

• 24 uur na ontvangst moet minimaal 95 % van de kuikens de krop gevuld hebben
(controleer 100 kuikens)

• Streven is een voeropname van 25 % van het eendagskuiken gewicht in de eerste 24 uur
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Luchtkwaliteit: Ventilatie

• Zet 48 uur voor opzetten de minimum ventilatie aan

• Minimum ventilatie dient een capaciteit te hebben om elke 8
minuten de volledige stalinhoud te kunnen verversen

• Aantal vereiste ventilatoren: stalinhoud (breedte x lengte x
gemiddelde hoogte) in m³/8/ beschikbare capaciteit ventilator
in m³ per minuut

Waterkwaliteit: H²O =
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Zuurstof
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Goede luchtkwaliteit

Minimum 19.6 %

Koolstofdioxide

Maximum 3,000 ppm

Koolmonoxide

Maximum 10 ppm

Fijnstof

Maximum 3.4 mg/m³ lucht

Relatieve luchtvochtigheid
Ammoniak

Waterkwaliteit: H²O = Hygiëne en <20°C

Maximum 70 %
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Maximum 10 ppm

• Maximale watertemperatuur van 25°C (bij enting via water, maximaal 20°C)
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• Spoel de waterleidingen zo vaak als nodig is om de watertemperatuur op het gewenste
niveau te houden en de biofilm te voorkomen
• Behaal minimaal 1 ml/uur/kuiken in de eerste 24 uur

• Doorstroming van de waternippel in eerste week dient 40 ml/minuut te zijn
• Plaats waternippels op goede hoogte en stel deze regelmatig bij

• Kuikens moeten zich uitstrekken met de poten op de vloer om de nippel te activeren
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Lichtsterkte: Stimuleer aktiviteit

• Geef uniforme lichtverdeling over de staloppervlakte
• Minimaal 25 lux op vloerniveau, ideaal is 40 lux

• Maximaal 20 % variatie op vloerniveau tussen de lichtste en de donkerste
gedeelte van de stal

• Lichtpunt boven de eindvoerpan, om kuikens te stimuleren uit deze pan te eten
en voerlijn te activeren
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Temperatuur Controle: Thermoneutrale Zone

• Betonvloer: 28 - 30°C

• Strooisel: 30 - 32°C, afhankelijk van de cloaca temperatuur kuikens

• Omgevingstemperatuur: 32 - 34°C, afhankelijk van Relatieve Luchtvochtigheid,
leeftijd herkomstkoppel en cloaca temperatuur

• Kuikens van jonge herkomsten hebben +0.5 tot 1°C hogere omgevingstemperatuur nodig
• Cloaca temperatuur: eerste 4 dagen 40 - 40.6°C, daarna 41 - 42°C
• Verwarmingscapaciteit minimaal 0.075 KW/m³ van stalinhoud

• Temperatuur sensor moet vrij hangen op kuikenhoogte, niet te dicht bij verwarming
of luchtinlaat
• Voor opzet altijd alle sensoren ijken
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