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1. Consumptie van kip over de wereld
1. Kippenvlees en de pluimvee industrie
Bijna dagelijks komt een groot deel van de mensheid in aanraking met kippenvlees. Rond de 90
procent van de wereldbevolking eet één keer in de week kip, bijna éénderde van de bevolking eet
zelfs drie of meer keer per week kip.
Kip is uitgegroeid tot een belangrijk bestanddeel in de voeding van de mens en wordt gezien als
belangrijkste bron van eiwitten. Kippenvlees wordt in algemeen gezien als een vetarme eiwitbron
en zorgt voor essentiële vitaminen en mineralen, zoals niacine, vitamine A, vitamine E en magnesium.
De veelzijdigheid en het gemak waarmee je kip kunt klaarmaken maakt dat kip populair is. Of de
kip thuis of in een restaurant wordt klaargemaakt, als afhaalmaaltijd wordt gekocht, als deels bereide maaltijd nog thuis klaargemaakt dient te worden. Kip kan men altijd en overal eten.
De pluimvee industrie is groot en groeiende industrie. Ze is sterk aanwezig in vele landelijke en
regionale gemeenschappen en zorgt voor volop werk in zowel de landbouw als in de vleesverwerkende industrie.
De prognoses voorspellen een gestage groei in zowel de productie als in de buitenlandse consumptie van kip.
De afgelopen vijftig jaar is de pluimvee industrie gegroeid. Dit is mede te danken aan een nauwe
betrokkenheid van de pluimveehouders bij onderzoek en door een flexibele benadering door nieuwe
wereldwijde technologieën aan te passen aan lokale omstandigheden. Deze onderzoeken hebben al
geleid tot het vaststellen van superieure genetica, verbeterde vogelvoeding en een efficiënter management. Samen hebben deze technologieën bijgedragen aan verbeterde groei- en vogelprestaties, een betere conversie van het voer. Daarbij is de hele industrie hierdoor gestimuleerd om efficienter en productiever aan de slag te gaan.
Medewerkers in de pluimvee industrie blijven zich bewust van hun verantwoordelijkheid richting
de verzorging vogels, de omgeving waarin zij werken en de consument die hen het vertrouwen
geeft. Dit zie je terug in de betrokkenheid van pluimveehouders in de grote verscheidenheid van
programma’s die zich focussen op voedselveiligheid, duurzaamheid, dierwelzijn en in het managen van gezondheidsrisico’s.
Hier zijn een paar interessante feitjes over pluimvee:
- Pluimvee is goed voor zo’n 30% van de wereldwijde vleesproductie en wordt na varkensvlees
(goed voor 38%) het meest gegeten in de wereld
- Kippen hebben een panoramisch zicht van ongeveer 300°
- Kippen en ander gevogelte stammen af naar alle waarschijnlijkheid af van de dinosaurussen
- De eerste pluimvee tentoonstelling was op 14 november 1849 in de Verenigde Staten van Amerika

2.

Wereldwijde samenhang

“Volgens de FAO moet men rekening houden dat door de groei van de wereldbevolking en de
voorspellingen van het inkomen, de wereldwijde voedselproductie verhoogd moet worden met
meer dan 40% in 2030 en met 70% in 2050, dit in vergelijking met het gemiddelde niveau in
2005-07”
OECD-FAO Agricultural Outlook 2009–2018

Vlees is een belangrijk onderdeel in de voeding van de meeste mensen op de wereld.
Twintig jaar geleden was de wereldwijde vraag naar vlees 173 miljoen ton, 23 procent hiervan bestond uit pluimvee. In 2010 was de jaarlijkse wereldwijde vraag naar vlees gestegen naar 285 miljoen
ton, waarvan 35 procent bestond uit pluimvee of wel 100 miljoen ton.
Deze groei heeft deels te maken met de hogere productiviteit van de industrie, welke ervoor heeft
gezorgd dat kippenvlees is uitgegroeid tot vlees met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De stijgende verkoop van kip komt ook doordat de consument positiever is gaan kijken naar het product,
haar veelzijdigheid, de consistentie, de gestegen populariteit binnen het gezin en door het feit dat
kippenvlees in toenemende mate wordt erkend als een goede bijdrage aan de gezonde voeding.

Kijkend naar de toekomst is het noodzakelijk dat de wereldwijde voedselproductie verhoogd
wordt met meer dan 40 procent in 2030 en met 70 procent in 2050, zodat aan de behoefte van
de steeds groeiende wereldbevolking kan worden voldaan.
De wereldwijde vraag naar vlees zal in de toekomst toenemen met 40 procent tot meer dan 400
miljoen ton in 2030. De groei van pluimvee zal naar verwachting het hoogste zijn met 60 procent.
Pluimvee zal in 2030 39% van de vraag naar vlees op zich nemen en hiermee wereldwijd het meest
geconsumeerde vlees zijn.
Terwijl er diverse redenen zijn voor deze sterkte prognoses, is waarschijnlijk de belangrijkste reden
het efficiënte gebruik van middelen inclusief voeding.
Wereldwijd zijn de grootste kippenvlees producerende landen: de Verenigde Staten van Amerika,
China en Brazilië en een gestaag groeiende wereldwijde productie. Deze drie landen consumeren

ook het meeste kippenvlees.

1.3 De consumptie van kip in de top van kip producerende landen

Men verwacht dat de vraag naar vlees wereldwijd wordt verdubbeld 2030. Om aan deze vraag te
kunnen voldoen moeten producenten nieuwe technologieën gebruiken die hen kunnen helpen om
de productie te verhogen tegen een gereduceerde prijs en met minder druk op de omgeving. Veel
van deze productietechnologieën focussen zich op de bestaande middelen zoals water, lucht, voedingsstoffen en huisvesting.
Een groot nog onontdekt productiemiddel is licht.
Door het gebruik van LED-verlichting en door te profiteren van de unieke spectrale eisen die pluimvee, varkens, melkvee, vis, schaaldieren hebben, kunnen de boeren stress en sterfte te verminderen, het circadiaanse ritme reguleren en de productie van eieren, vlees en andere eiwitbronnen verhogen. Dit terwijl het gebruik van energie en andere kosten drastisch kan worden verminderd.
Voor een groot deel van Europa is het vergroten van de consumptie van kip per persoon afhankelijk
van:
- Ontwikkelingen in de reële inkomsten van de bevolking
- Of de pluimvee industrie zijn niveau kan verbeteren of handhaven ten opzichte van de concurrerende vleesproducenten.
- Hoe pluimveebedrijven blijven innoveren om tegemoet te komen aan de veranderende vraag van
consumenten. Ook wanneer het gaat om andere factoren van het product, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn. Dit wordt steeds belangrijker in de beïnvloeding van het koopgedrag van consumenten. Een
aspect dat van bijzonder belang is in volwassen economieën.

2. Kippen zien meer van het zichtbare lichtspectrum dan de mens

2.1 Het zichtbare lichtspectrum van mens en de kip
De ogen van kippen zijn anders dan de ogen van de mens. Het licht dat wij waarnemen is het deel
van het elektromagnetische spectrum dat onze ogen kunnen detecteren, ook wel bekend als het
zichtbare spectrum.
Bij dieren is het hetzelfde, ook bij pluimvee - alleen dan met één significant verschil: de spectrale
gevoeligheid en zichtbare lichtspectrum van pluimvee of dat wat ze eigenlijk zien, is niet hetzelfde
als bij mensen. Dat is de reden waarom kippen zich anders kunnen gedragen onder dezelfde lichtintensiteit van twee verschillende bronnen die er identiek uitzien voor ons.
De onderstaande grafieken tonen de distributie van kleur bij mens (bovenste) en bij de kip

(onderste)
Human Eye Photopic Spectral Response

3 Waarom is LED-verlichting bij pluimvee beter dan traditionele pluimvee verlichting?

3.1 Gloeilampen en TL lampen
Gloeilampen, dit is de meest voorkomende vorm van stalverlichting bij pluimveehouders. Het mist
echter veel kritieke onderdelen van het volledige spectrum dat we wel vinden in zonlicht. Bijvoorbeeld, een gloeilamp produceert een veel minder groen en blauw.
CFL (fTL-lamp), deze lamp produceert slechts smalle banden van kleur in het rode, groene en
blauwe spectrum. Deze smalle banden betekenen dat een groot deel van de rijke kleurgolflengten van het zonlicht verloren gaan.
Vergelijk deze grafieken met de volgende grafiek dat het kleurenspectrum van het zonlicht laat
zien. Merk op hoe zwak de distributie van kleur is in deze traditionele bronnen in vergelijking met
zonlicht.

.FIG. 1. Daylight spectrum (a) versus sunset spectrum (b).

Moderne stalverlichtingssystemen proberen het spectrum van de zon, een continu spectrum waarbij alle kleuren zonder hiaten te zien zijn, na te bootsen. De gloeilamp (afb 2a) simuleert het zonlicht
bij zonsondergang en produceert een continue rijk spectrum met rood en minder groen en zeer
weinig blauw. Echter, dit spectrum bootst niet het middaglicht, met veel groen en blauw en juist
minder rood na.
Sommige producenten brengen daarom een coating over de lampen aan om het spectrum te vergroten. Maar ook met deze oplossing produceert de lamp geen continu spectrum. Gloeilampen zijn
daarbij erg ook inefficiënt - ze produceren namelijk meer warmte dan licht -, gaan sneller kapot en
verlangen dat een armatuur tegen water kan. Dit alles is straks overigens voorbij, wanneer de productie van gloeilampen wordt verboden
2. LED-verlichting
De volgende grafiek laat de kleurdistributie zien van gloeilampen (bovenste) en TL-verlichting
(onderste)

FIG. 2. Incandescent spectrum (a) versus CFL spectrum (b).

CFL-verlichting, ofwel TL-verlichting is daarentegen wel efficient en produceert wel wit licht, maar
de lichtopbrengst van deze Compacte fluorescentielampen (CFL's) is op maat van de menselijke
visie. Het witte licht wordt bereikt door het combineren en smalle banden van rood, groen en
blauw. Hierdoor vallen er grote gaten in het spectrum tussen de rode, blauwe en groene pieken en
gaat veel van de rode, blauwe en groene golflengtes uit het zonlicht verloren (fig. 2b).
Het blauwe licht is uitzonderlijk zwak en de meeste dieprood gaat verloren. TL-verlichting kan geen
natuurlijk zonlicht nabootsen. Daarbij is TL-verlichting (door de ronde behuizing) moeilijk schoon te
maken en bevat het kleine hoeveelheden giftige kwik, het vereist een behuizing die nat kan worden
en valt niet goed te dimmen - plus het leven van de lamp wordt aanzienlijk verkort wanneer er
wordt gedimd.
Vergelijk nu deze grafieken met de grafiek hieronder die het spectrum laat zien dat we vinden in
ledverlichting. Hoewel het niet zo rijk is als zonlicht, is LED-verlichting zichtbaar beter in het repliceren en het distribueren van kleuren dan gloeilampen of TL-verlichting.

FIG. 3. Standard white LED spectrum.

4. Voordelen en nadelen van de pluimvee verlichting
Gloeilampen (INC)
Voordelen
-

Goedkoop
Goed rood spectrum
Voortreffelijke distributie van licht
Snel aan te zetten
Geen verschil in prestaties bij koud weer.

Nadelen
Korte levensduur en moet regelmatig vervangen
worden
Over het algemeen gemaakt van metaal en glas en dat is gemakkelijk breekbaar

-

-

Meer dan 90% van de energie die de lichtbol gebruikt, gaat naar hitte en niet naar licht.
Veel gloeilampen voldoen niet aan de nieuwe normen voor energiezuinigheid.
TL-verlichting (CFL)
Voordelen
Energie zuinig
Relatief goedkoop
Dezelfde kleurenspectra als gloeilampen
Beschikbaar in zowel warme en koele spectra (K)
Bewezen succes in zowel de leg- als de fokindustrie

Nadelen
Bevat kwik
De ronde buizen zijn moeilijk schoon te maken
Het is gemaakt van metaal en glas en breekt snel
De lampen zijn niet gemaakt om te dimmen, en gaan eerder kapot wanneer ze gedimd worden
terwijl het lijkt op wit licht, is TL -verlichting afhankelijk van het kleurenspectra dat gebrek
Maakt van fosfor in de lamp
Het duurt enkele minuten voordat de maximale lichtintensiteit is bereikt wanneer de lamp is ingeschakeld
Slechte prestaties bij koud weer
Niet ideaal in situaties waarin het licht meerdere keren per dag moet worden in- en
uitgeschakeld worden
Er is een elektronisch voorschakelapparaat nodig om stroom en spanning op de lamp te
reguleren

Light Emitting Diode (LED=verlichting)
Voordelen
- Biedt een volledig lichtspectrum
- De meest efficiënte lamp, gemeten in lumen per watt
- Omdat LED geen infrarood (hitte) uitstoot, kan het gemaakt worden van niet-glazen materialen die waterdicht en onbreekbaar zijn.
-

Vervaardigd van niet-toxische materialen
Ontworpen om het licht te concentreren op gewenste gebieden
Kleurspectrum van het licht kan worden aangepast naar het aantal fosfor dat nodig is
Gemakkelijker te dimmen dan TL-verlichtin
Dimmen kan de levensduur van de lamp te verlengen
Zeer lange levensduur - tot 10 jaar bij 16 uur per dag (50.000 - 60.000 uur)
Snel bereikte piek in lichtintensiteit na het inschakelen
Ideaal voor gebieden waar het licht frequent in- en
uitgeschakeld moet worden efficiënt bij koud weer zonder verandering in het
prestatievermogen
Nadelen
Prijzig
Je hebt een goede dimmer nodig, anders kan het licht gaan flikkeren en gaat de lamp eerder kapot
LED-verlichting is direct en vereist een passende lens om het licht te focussen of er zijn
passende diffusers om een breder gebied bestrijken.
Het kan nodig zijn om de bedrading in huis te veranderen om de ideale LED-omstandigheden te creëren.
De verlichting zal nog wel branden na verwachte levensduur, maar de oorspronkelijk
lichtopbrengst zal zijn verminderd met zeker 30%.
Hierdoor is het verstandig om het aantal lux in de basis te testen in huis, om te bepalen
wanneer de verlichting moet worden veranderd.

5. Inzicht in kosten en efficiency
Tabel 1

TL-verlichting
Gloeilampen

(CFL)

LED
(Light-Emitting Diode
Light Bulbs)

Levensduur (in uren)

1,500

10,000

50,000

Watts

100

42

18

Kosten

€ 1.34

€ 5,62

€ 15,21

KWh elektriciteit gebruikt na
50k hours

3,000

1,250

400

Elektriciteitskosten (@ €
0,27 per KWh)

€ 617,48

€ 257,28

€ 82,33

Aantal lampen nodig voor
50K uren gebruik

33

5

1

Equivalent 50k uur lamp
kosten

€ 44,30

€ 28,10

€ 15,21

Totaal 50.000 uur verlichting betaald

€ 661,78

€ 285,38

€ 106,49

# normale huisverlichting

30

30

30

Uw verwachte dagelijkse
gebruik (in uren)

5

5

5

30

30

30

Bereken uw energiebesparing

Aantal dagen in de maand

Huishoud besparingen na 50.000 uren (energie en vervanging)
Huishoudkosten

€ 19.853,43

Besparing door het
€ 0.00
wisselen van gloeilamp TL-verlichting naar LED-verlichting

€ 8.561,54
€ 11.291,89

€ 2.926,33
€ 16.927,00

Maandelijkse huishoudelijke energiebesparing
KWh gebruikt per maand

270

113

36

Elektra kosten (@ € 0,21
per KWh)

€ 55,16

€ 22,98

€ 7,36

€ 32,17

Besparing door het
€ 0.00
wisselen van gloeilamp TL-verlichting naar LED-verlichting

€ 47,80

Jaarlijkse huishoudelijke energiebesparing
KWh gebruikt per jaar

3,285

1,369

438

Electricity Cost (@ € 0,21
per KWh)

€ 671,02

€ 279,58

€ 89,47

Besparing door het
€ 0.00
wisselen van gloeilamp TL-verlichting naar LED-verlichting

€ 391,42

€ 581,55

6. De ogen van de kip

7. Welke kleur is goed voor kippen?
Inzicht in het kleurenspectrum dat wordt afgegeven door een lichtbron, helpt producenten bij het
selecteren van een lamp die de juiste hoeveelheden rood, groen en blauw licht kan leveren. De kleur
van de lamp kan worden uitgedrukt in graden Kelvin (K) en kleurweergave-index (CRI).
Echter, geen van deze metingen geeft de spectrale piek-intensiteit weer in de rode, groene en blauwe
spectra, die juist zo belangrijk is voor de groei en productie van pluimvee.

Kippen hebben vier kegel cellen, dat zo typisch is voor vogels: UV-kegel (ultraviolet - topgevoeligheid
= 420 nm), S-kegel (kleine golflengte, topgevoeligheid = 470 nm), M-kegel (gemiddeld golflengte topgevoeligheid = 540 nm) en de L-kegel (grote golflengte, peak gevoeligheid = 600 nm).
Witte kleur:
Het "witte" zichtbare licht ontstaat op natuurlijke wijze door zowel de zon als door kunstlicht en is
eigenlijk samengesteld uit een tal van kleuren, een waaier van kleuren, rood, groen en blauw. Het is
beschikbaar van 2700K tot 6500K. Volgens onderzoek kunnen hennen worden gehouden met zowel
warme en koele lichten, maar legkippen moeten lampen met een voldoende rood spectrum (2700K3000K) hebben.
Rode kleur:
Bij pluimvee is rood licht van vitaal belang voor het stimuleren van de seksuele rijpheid en de productie
van eieren. Vogels die worden blootgesteld aan rood licht versus die worden blootgesteld aan blauw,
groen of wit licht, hebben een consequent hogere eierproductie dan de andere kleurgroepen.

Rood licht is in staat om de schedel in te dringen en hiermee de extra netvliesphotoreceptors stimuleren. Rood licht (rond 650 nm) dringt de schedel en de hersenen (hypothalamus) vier tot 50 keer
efficiënter binnen dan blauw en groen licht. De hypothalmus is belangrijk bij het reguleren van de
productie van hormonen wat belangrijk is voor de eierproductie.
Rood licht vermindert ook de hoeveelheid voerverbruik per gelegd ei en zonder verschillen in
grootte, gewicht van de schaal, wanddikte, dooier en de proteïne in het ei.
Het is aantoonbaar dat rood licht de periode van piekproductie verlengd en het de productie van
eieren met maximaal 38 eieren per kip verhoogd, terwijl de voedselconsumptie wordt verminderd
met in potentie tot 20%.
Groen licht:
Groen licht verhoogt de groeisnelheid op jonge leeftijd door verbetering van de verspreiding
van satelliet cellen in de skeletspieren.
Blauw licht:
Blauw licht verhoogt de groei op latere leeftijd door het opvoeren van plasma androgenen en
het houdt vogels rustiger zodat de inname van voedsel wordt verbeterd.
Blauw en groen licht
Samen bevorderen groen en blauw licht de groei van spiervezels als gevolg van efficiëntere
stimulering door de afscheiding van testosteron en een verbeterde inname van voeding.

8 Dierenwelzijn - RSPCA
8.1 Introductie

Beginselen van de RSPCA Approved Farming Scheme Standards
De standaarden worden ondersteund door de 'Vijf Vrijheden’:
Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een
comfortabele rustplaats;
Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose
en behandeling;
Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk
lijden voorkomen;
Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.
Deze 'vrijheden' bieden een uitgebreid kader voor de beoordeling van het welzijn van dieren op de
boerderij, tijdens het vervoer en bij de slacht. Dit kader wordt als volgt weergegeven:

-

Inkoop en het beheer van de kuikens
Voedsel en water
Milieu en huisvesting
Bezettingsdichtheid
Beheer
Gezondheid
Euthanasie op de boerderij
Vangen
Vervoer
Slachten

Over het algemeen is de mening dat deze 'vrijheden' beter zullen worden nageleefd als
diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van kippen, ook verantwoordelijk zijn
voor:
- De zorg en verantwoordelijkheid voor planning en beheer
- Bekwaam, deskundig en nauwgezet veehouderij-personeel
- Passende ruime omgeving.
- Zorgzame behandeling en vervoer
- Humaan slachten.
Verkiesbaarheid
Deze normen gelden voor vlees van kippen die in Australië gehouden worden. Definities van
deze huisvestingssystemen zijn onder meer:
- Indoor systemen waar de kippen worden gehuisvest in een schuur waarvan de specificaties
aan deze normen voldoet
- Outdoor systemen waar de kippen worden gehuisvest in een schuur, maar hebben, naar
keuze, toegang tot een buitenruimte. Zowel de schuur als de buitenruimte moet voldoen aan de
specificaties van deze normen
Producten die in aanmerking komen voor goedkeuring volgens de RSPCA Approved
Farming Scheme, zijn gebaseerd op de huisvesting van vleeskuikens in systemen die aan de
bepalingen van deze normen voldoen.

RSPCA Australia heeft discretionaire bevoegdheid om de geschiktheid van het betreffende behuizing
systeem goed dan wel af te keuren.
Toepassing
De documentatie die de RSPCA Approved Farming Scheme ondersteunt, bestaat uit:
Operations Manual - Gegevens van de werking van de regeling voor zowel de erkende producentenorganisaties en licentiehouders, met inbegrip van de aanvraagprocedure en de beoordelingsprocedure
Standaarden (specifiek voor elk soort) - De eisen voor het opfokken, verwerking, transport en/of
slachten van het soort.
Sjablonen - voor beoordeling en rapportage.
Aanvullende informatie wordt verstrekt in lege ruimtes aan het begin van elk hoofdstuk. Deze bevatten
de redenering achter een standaard, welke de RSPCA met specifieke zorg over de productie en / of een
gebied waar een standaard kan herbeoordelen in de toekomst.

Eisen van de RSPCA Approved Farming Scheme
Het is een vereiste van het systeem dat:
1. De RSPCA Goedgekeurde Farming Scheme Standards - Vleeskippen, wordt nageleefd.
2. De eisen en gedragscodes en normen voor dierenwelzijn in de desbetreffende staat of gebiedswetgeving
worden
nageleefd,
waaronder:
- Australian Model Code of Practice voor het welzijn van dieren - Gedomesticeerd pluimvee (of
gelijkwaardig
aan
Australian
standaard
of
staatcode
indien
deze
bestaat)
- Australische normen en richtlijnen voor het welzijn van dieren - Transport van vee (of een
gelijkwaardige
code
van
de
praktijk,
voor
zover
dit
bestaat)
- Australian Model Code of Practice voor het welzijn van dieren - Vee in slachthuizen (of een
gelijkwaardige
Australische
standaard
of
staatcode
indien
deze
bestaat)
- alle andere eisen in een staat of gebiedswetgeving om de agrarische onderneming, met inbegrip
van landgebruik, transport, verwerking, duurzaamheid van het milieu, voedselveiligheid en etikettering van producten.
RSPCA Australia heeft de bevoegdheid om het bewijs van de naleving van wet- en regelgeving te vragen
door het verstrekken van documentatie van de desbetreffende gemeente, staat / grondgebied overheid, kwaliteitszekerheid programma of een andere bevoegde instantie.
3. De volgende zijn voltooid en vervolgens bijgewerkt op jaarbasis:
• Animal Care Statement - met vermelding van beheer en de Standard Operating Procedures
• Veterinaire Health Plan - met vermelding van gezondheidsmanagement protocollen en procedures.
Bestaande handleidingen voor programma's en accreditatie regelingen en / of bestaande standaard
operationele procedures, HACCP tafels of dossiers om de productie-activiteiten te ondersteunen, kunnen
worden gebruikt om aan de eisen van deze standaarden te voldoen, op voorwaarde dat de specifieke
bepalingen en doelstellingen van deze normen worden gedemonstreerd. Gelijkwaardigheid, op deze basis, wordt bepaald door de RSPCA Australia
4. Elke onderneming heeft een verantwoordelijke persoon die:
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de werking van het boerenbedrijf
de verantwoordelijkheid heeft over het toezicht op het beheer en de vereisten van de regeling.
De eigenaar van de vogels opgeworpen onder de RSPCA Goedgekeurde Farming Scheme Standards heeft
te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor het waarborgen van voortdurende naleving van deze standaarden en het welzijn van de vogels

8.2 Normen voor verlichting in de pluimveestal
Verlichting: het aanbieden van daglicht wordt sterk aanbevolen, omdat het oogafwijkingen voorkomt en
het kwaadaardig pikken vermindert, omdat de kip wordt gestimuleerd om te eten en wordt uitgedaagd.
Ook heeft daglicht een positieve invloed op sociaal gedrag. Een geleidelijke overgang tussen lichte en
donkere periodes zal de vogels stimuleren om te eten en ze zullen tijdens een natuurlijke of gesimuleerde
periode van schemering, een zitstok of rustplaats voor de nacht vinden.
23. Na 7 dagen moet de verlichting in de stal minimaal 8 uur kunstlicht per dag leveren - tenzij vogels de
toegang tot natuurlijk daglicht hebben - en in elke periode van 24 uur een minimale periode van 4 uur
algehele duisternis (met alle lichten uit) in de nacht.
24. Vanaf 1 januari 2015 moet de lichtintensiteit tussen de periode van licht op een geleidelijke manier
kunnen worden aangepast (met behulp van dimmers of door het aan en uitschakelen van individuele
lampen) met tenminste 15 minuten.
25. Na 7 dagen moeten de lichtniveaus in de schuur (op vogel hoofdhoogte) ervoor te zorgen dat tijdens
de lichte periode:
- Geen enkel gebied van de stalvloer wordt verlicht minder dan 10 lux
De gemiddelde lichtintensiteit over de gehele stalvloer gelijk is aan of groter dan 20 lux (behalve
tijdens het vangen van het pluimvee).

9 Intensiteit en duur in relatie tot de groei van kippen
Intensiteit
Lichtintensiteit, gemeten in lux, Clux of in het Amerikaanse ‘voet kaarsen’, is belangrijk voor de
productie van pluimvee. In het algemeen; lichtintensiteit onder de 5 lux is te donker om een goede
groei en productie te stimuleren, terwijl hogere lichtintensiteit (boven 50 lux) nervositeit en afwijkend
gedrag kan veroorzaken.
Het verminderen van de lichtintensiteit kan gunstig zijn op boerderijen om hyperactiviteit te verminderen, pikschade en energiekosten te beperken zonder fysiologische stress-effecten op het welzijn van
vleeskuikens, aldus de USDA onderzoekers in Mississippi. Er waren enkele significante effecten van de
lichtintensiteit op een aantal skeletkenmerken.
Er zijn geen verschillen in conversie-ratio van voedsel gevonden, maar de vogels die onderworpen
werden aan gedimde verlichting werden rond 70g zwaarder dan de vogels blootgesteld werden aan
fel licht. De vogels in fel licht waren actiever en aten meer tijdens de dag, maar werden minder actief
en aten minder 's nachts dan die vogels die grootgebracht werden met weinig licht.
Vogels op een lage lichtintensiteit hadden grotere en zwaardere ogen dan diegenen die in fel licht
zaten. Deze resultaten suggereren dat lichtintensiteit, in tegenstelling tot de lichtperiode, meer
invloed op heeft op gedrag van vleeskuikens en de gezondheid van het oog. Een zeer lage intensiteit
lijkt de gezondheid van het oog te verslechteren en een zeer lage intensiteit lijkt het gedragsritme te
temperen.
Duur
Als algemene regel geldt; het verminderen van lichtduur wordt gebruikt voor de teelt van jonge hennen
en het vergroten van het lichtduur wordt gebruikt om legkippen te stimuleren.
Lichtstimulatie (gewoonlijk een toename van slechts één uur) heeft een onmiddellijk effect op de
productie van geslachtshormonen. Het standaard niveau van licht voor maximale productie is 16 uur.
De volgende tabellen geven een aantal van de meest voorkomende verlichtingsprogramma's voor
verschillende soorten pluimvee activiteiten:

Tabel 1 Lichtschema’s voor commerciële legkippen

Tabel 2 Lichtschema’s voor de fok (vleeskuikens en legkippen)

Tabel 3 Lichtschema voor vleeskuikens en hanen

Tabel 4 Lichtschema voor kalkoenen

10. Waarom geven boeren de voorkeur aan Lohuis Lighting Pluimvee Verlichting?
Lohuis Lighting is al vier jaar een toegewijd partner in de Pluimveesector op het gebied van Verlichting. In 2013 lanceerden we het eerste pluimveehouderij dimsysteem en konden we geslaagde testen uitvoeren op Australische pluimveebedrijven.
Inmiddels hebben we vele klanten geholpen met het verhogen de omzet en zijn we trots op de positieve feedback van de pluimveehouders. Ervaring en de veeleisende Pluimveehouderij dwingt Lohuis
Lighting voortdurend om producten te ontwikkelen die beter geschikt zijn voor de groei van kippen.
Met behulp van Lohuis Lighting Pluimvee Verlichting, kunnen pluimveehouders:
-

De kosten voor verlichting verlagen tot 95% in vergelijking met gloeilampen
De musculoskeletale ontwikkeling verhogen en gewichtstoename bereiken van 5,06%
Het voerverbruik verlagen met 3,2%
De voederconversie verhogen met 5%
Het sterftecijfer verlagen van de kippen met 2,1%
Het eerder opwekken van de looptijd van kippen die bestemd zijn om eieren te leggen
De productie en kwaliteit van de eieren verhogen
Reguleren van voortplanting cycli
De lengte van het productieve leven vergroten

11. Lohuis

Lighting Pluimvee Verlichting

Onderzoek naar leghennen geeft aan dat het gebruik van LED-lampen met een substantieel groter
deel in het blauwe en groene spectra, resulteert in een betere lichaamsgewicht en uniformiteit in
vergelijking met gloeilampen, alhoewel er nog wel meer gegevens nodig zijn (Settar, ongepubliceerde gegevens). Over het algemeen mogen de jonge hennen opgroeien met warme of koele
lichten, maar legkippen hebben lampen met voldoende rood spectrum (2600K-3000K) nodig.

1.

2600K Pluimvee LED-verlichting voor legkippen

Color Parameters:

2700K Color Spectrum

Chromaticity Coordinate: x=0.4723 y=0.4177
Chromaticity Coordinate: u'=0.2673
v'=0.5319(duv=1.64e-03)
Tc=2588K Dominant
WL:Ld=584.3nm Purity=67.2% Centroid WL:600.0nm
Ratio: R=28.8%
G=69.
Render
Index:
Ra=86.1
2%
R1 =86
=95
R8 =61

R2 =95
R9 =18
R10=89

R3

B=2.
0%

Peak WL:Lp=610.0nm
HWL:10
6.2nm

R4
=86
R11
=88

R5 =87
R12=79
R15=77

Photo Parameters:
Flux: 2249.7 lm Fe: 7.0311 W Efficacy:96.76 lm/W

R6 =97

R7 =82

R13=89

R14=98

2.

5000K Pluimvee LED-verlichting voor kuikens

5000K Color Spectrum

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate: x=0.3431
y=0.3558
Chromaticity Coordinate: u'=0.2084
v'=0.4864 (duv=2.92e-03)
Tc=5089K Dominant WL:Ld=568.5nm
Purity=9.7% Centroid WL:554.0nm
Ratio: R=17.3% G=77.7% B=5.0% Peak WL:Lp=455.0nm HWL:27.1nm
Render Index: Ra=85.8
R1 =85 R2 =94 R3 =95
R4 =82 R5 =85
R6 =90 R7 =86
R8 =69 R9 =19 R10=84 R11=82
R12=64 R13=88 R14=98 R15=80
Photo Parameters:
Flux: 2596.6 lm Fe: 8.2134 W Efficacy:110.4 lm/W

3.

Volledig spectrum Pluimvee LED-verlichting voor legkippen en kuikens

Color Full Spectrum
Color Parameters:
Chromaticity Coordinate: x=0.2847 y=0.4129
Chromaticity Coordinate: u'=0.1542 v'=0.5032(duv=5.23e-02)
Tc=7070K Dominant WL:Ld=515.2nm Purity=16.6% Centroid WL:530.0nm
Ratio: R=11.4% G=83.5% B=5.2% Peak WL:Lp=525.0nm HWL:70.9nm
Render Index: Ra=77.1
R1 =67 R2 =74 R3 =93 R4 =69 R5 =69 R6 =71 R7 =89
R8 =86 R9 =51 R10=53 R11=60 R12=40 R13=63 R14=97 R15=67

