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Klimaatbeheersing bij jonge 
vleeskuikens is zeer belangrijk



GOED STALKLIMAAT BIJ JONGE 
VLEESKUIKENS IS SYNONIEM  
VOOR GOEDE START
Een goede start niet missen

In de professionele vleeskuiken-houderij is het vooral de pluimveehouder die het klimaat 
in de stal bepaalt. Een ongunstig stalklimaat leidt bij de dieren tot mindere technische 
prestaties, uitgesproken entreacties na vaccinaties en verhoogde gevoeligheid voor 
diverse aandoeningen. Problemen die zich op latere leeftijd uiten zoals buikwaterzucht 
en voetzoollesies, vinden vaak hun oorsprong bij een slecht stalklimaat in de eerste 2 
levensweken. De pluimveehouder heeft er dus alle belang bij om omgevingsfactoren 
reeds van in het begin nauwgezet onder controle te houden. 

Thermisch comfort: temperatuur en vochtigheid

Jonge kuikens beschikken nog niet over een isolerend verenkleed of grote 
energiereserves. Om hun lichaamstemperatuur op peil te houden zijn ze daarom sterk 
afhankelijk van omgevingswarmte. De temperatuur bij opzet moet ongeveer 33°C 
bedragen en mag slechts geleidelijk aan, zonder grote temperatuurschommelingen, 
afgebouwd worden met een 3-tal °C per week  (1). De stal moet voldoende lang op voorhand 
opgewarmd worden, zodat zowel de lucht als de bodem op temperatuur zijn wanneer de 
kuikens toekomen.

Verschillende factoren dragen bij tot de vochtigheidsgraad in de stal. Bij tomen in de 
eerste levensweken zijn vooral de vochtuitscheiding van de kuikens zelf via mest en 
ademhaling van belang, naast waterdamp die bij het verbrandingsproces door interne 
verwarmingsbronnen gevormd wordt.
Een hoge luchtvochtigheid dient vermeden te worden aangezien dit natter strooisel en 
condensvorming tot gevolg heeft. Verder zal een hoge vochtigheidsgraad de kuikens 
het gevoel geven dat het warmer is dan de werkelijke temperatuur. Dit kan leiden tot 
gedragsaanpassingen zoals hijgen. Aangezien dat gepaard gaat met energieverliezen en 
dus mindere prestaties, is het aangewezen om de kuikens in hun thermische comfortzone 
te houden. 

(1)  Ref: Technische brochure 64, december 2011, “Huisvesting van vleeskippen”, Vlaamse Overheid, 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij.
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De thermische comfortzone bij jonge kuikens wordt bereikt wanneer ze bij de optimale 
temperatuur gehouden worden en de som van temperatuur en relatieve vochtigheid 
tussen 85 en 95 ligt (1). Op heel wat vleeskuiken-bedrijven wordt de maximumwaarde 
echter overschreden (Figuur 1b).

Schadelijke gassen

Koolstofdioxyde (CO2), ammoniak (NH3) en koolstofmonoxyde (CO) zijn 3 gassen die in 
hogere concentraties schadelijk zijn voor kippen.

CO2 en NH3 worden door de kuikens zelf geproduceerd en uitgescheiden via de 
ademhaling of de mest. Ook verwarmingsbranders brengen CO2 voort. Bij een onzuivere 
verbranding kan CO ontstaan. Installaties met verbranding buiten de stal en/of externe 
afvoer van verbrandingsgassen zijn daarom aangewezen.

Voor alle genoemde gassen werden limieten die niet mogen overschreden worden, vast-
gelegd. Onder Belgische omstandigheden zullen de maximaal toelaatbare concentraties 
voor CO2 en NH3 meestal niet bereikt worden indien de vochtigheidsgraad correct wordt 
beheerst. Bij klimaatregeling moet dus vooral gefocust worden op beheersen van de 
vochtigheidsgraad, eerder dan van de gassenconcentraties.

Klimaat regelen via verwarming en ventilatie

In de eerste 2 levensweken zou klimaatbeheersing in geen enkele stal een probleem 
mogen vormen. Men kan zich immers beroepen op 2 regelmechanismen: verwarming en 
ventilatie. 

Vooreerst moet een correcte omgevingstemperatuur aangehouden worden met behulp 
van de verwarmingsinstallatie. Die zal de stallucht opwarmen wanneer sensoren aan-
geven dat het te koud is.
De ventilatie vervangt stallucht door verse buitenlucht om opstapeling van vocht en 
schadelijke gassen te voorkómen. Het minimale ventilatiedebiet dat nodig is om dit doel 
te bereiken -de minimumventilatie- mag niet te laag worden ingeschat.
Temperatuursverloop en ventilatiedebiet worden gestuurd via de regelaar. Continue 
monitoring van temperatuur en vochtigheidsgraad is erg nuttig om het stal klimaat te 
evalueren (Figuur 1).

Een ongunstig stalklimaat bij jonge vleeskuikens is bijna steeds het gevolg van te laag 
ingestelde waarden voor temperatuur en/of minimumventilatie. Ook technische defecten 
zoals versleten nippels die water verliezen of slecht werkende branders die CO produ-
ceren, kunnen een rol spelen.



Figuur 1. Verloop van temperatuur (Temp) en relatieve vochtigheid (RV) in 2 vleeskuikenstallen. 
De roze band duidt de thermische comfortzone(1) aan.

(a)  Stal met geschikte waarden voor temperatuur en RV waardoor kuikens zich meestal 
in de comfortzone bevinden.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RV

Temp (°C)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RV

Temp (°C)

(b)  Stal met lagere temperatuur bij opzet en opbouw van hogere RV waarden waardoor 
kuikens zich geregeld buiten de comfortzone begeven.



1.  Kan ik de temperatuur verlagen om stook-
kosten uit te sparen?

NEEN. Kuikens hebben een grote behoefte aan omgevingswarmte. Bij een 
lagere temperatuur in de stal zal energie uit het voeder gebruikt worden om 
de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit kan leiden tot lagere groei 
en/of hogere voederconversies. Koudestress verhoogt verder de kans op 
ziekte en zwaardere entreacties bij vaccinaties.

2.  Kan ik de minimum-ventilatie verlagen om 
stookkosten uit te sparen?

NEEN. Bij een te lage minimumventilatie stijgen de relatieve vochtigheid en 
de concentraties aan schadelijke gassen in de stal. Dit gaat gepaard met 
natter strooisel, lagere prestaties en verhoogde kans op allerlei aandoenin-
gen zoals infectieziekten, pootproblemen en buikwaterzucht. Deze komen 
vaak pas op latere leeftijd tot uiting.

3.  Moet ik de stallucht continu monitoren op 
schadelijke gassen?

NEEN. De lucht monitoren op aanwezigheid van schadelijke gassen is  
interessant maar het is zinvoller om de vochtigheidsgraad goed op te vol-
gen. Onder Belgische omstandigheden zal de concentratie aan schadelij-
ke gassen zelden afwijkend zijn wanneer de relatieve vochtigheid onder  
controle is.

4.  Ben ik voor klimaatbeheersing in de eerste 
2 weken sterk afhankelijk van de weers-
omstandigheden?  

NEEN. In de eerste 2 weken kan het stalklimaat zeer goed gestuurd worden 
door middel van verwarming en ventilatie. Enkel wanneer het buiten tegelijk 
erg warm en erg vochtig is, komt de sturing in het gedrag. Dit komt onder 
Belgische omstandigheden echter weinig voor. Een slecht stalklimaat is 
doorgaans het gevolg van een te laag ingestelde temperatuur of te lage 
minimumventilatie.
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