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Op dezeenanderevragenhoopik in dit artikelantwoordte geven.
Be l a n g r ijk
bijbet br oed e nme te e nb ro e d ma c h i n eai sl b e t ui t
gangsmateriaal
dat ie gebruikt.Daibegint al met de vitdlitettvan je
foktoom,maardat is nietwezenlijkandersdan bij natuurbroed.Het
isopvallenddat het uitbroedenvaneierenvan commercieleleghybri
den of slachtkuikenhybriden
duideliik betereresultatenoplev€ndan
het uitbroedenvan eierenvan meestalsterkingeteelderaskippen.
Ten tweedeis de kwaliteitvan eenbroedeibelangrijk.Het gaathierbij
om eivorm,schaalkwaliteit.versheidenreinhe'd.Hieroververderop
En dan de broedmachine.Weonderscheiden
vlakbro€dersen notorb ro e d e r ,HF
. r! er- c hilbp s rd durrl h e rd l d d n n rF rd d n w e /igzi ,n\dn
eenventilatordie het klimaat in de helemachinegelijkmaakr.In een
vlakbroederkun je in stilstaandelucht slechis66n laas eierenin de
broedmachinekwijt en stel je de temperatuurpreciesafop de boven.
ka n tva ndeeier en. lnd e zma
e c h i n e zs u l l e nd e e i e re nn e tal sonder
een kip, aan debovenkantietswarmerzijn dan aan de onderkant.In
een motorbroederkunneneventueelmeerlag€neierenteselijkertijd
wordengebloedenhier is de (omgevings)temperatuur
aan de bovene n o n d e r k ant
v an heteig e l i j k .l ne e nv l a k b ro e d ei sr h e tm oei l ' j ker
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om de temperatuurop alle plaatsen(links, rechts,vooren achterin
de machine)selijk te houden.In dezenachines is de temperatuur
van deeierendie aan debuitenkanten bij de deuropeninsligsen
tiidenshet broedenvaaknet iets lager.Het omleggenvan buitennaar
binnen van deeierenin dezemachineskanervoor zorgendat alle
eierenin dezemachinesdan min ofmeer selijk uitkomen.ln zowel
vlakbroedersals motorbroeders
kan nen sebruikmakenvaneen
automatischekeerinrichting.Bij handmatigkerenis 66noltweemaal
kerenper dag genoeg.

Het vomen van eencompleetei duurt in de kip vanafde(eisprons),
helvrijkonen van dedooier,ongeveer25
uur. De bevruchtingvande
eiceldiezich in de k'emscbijfvan de dooierbevindt,gebeunin het
eersl ekw a(i ernahetvri j komenvandedooi er, zor ondhet m om en
dat de doo'erin de trechtervan de eiieidervalt.Directdaarna
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beginneDdedelingenen startde ontwikkelingvanhet embryo.Het
de ontwikk€lingvan het embryo,beginl dus alin d€ kip
broedproces,
tijdelijkna
het leggenvan het ei, als het eiis afgeko€ld.
en stopt
Wanneerudedooiervan eenversgelegdeibekiikt, zi€tu aan de
bovenkanteenklein wit stipjemet eendoorsnedevanr'l nm (onbe
vrucht!).Wanneerd€ stip wat groteris (4 6 mm) en min ofme€rde
vormvaneen'donuf beeft,is het eibevruchten de compleledonut.
is en nu in dewachtstand
vormimplicee(datbet embryocompleet
moment
dat
het
broedenbeginl.
Echterophetmomenldat
staatrotbet
bet ei wordtgelosdis de donuiring nog nietgesloten.Datduurt nog
ongeveerl% uur, naardit gebeurtalleengoedals hetei niet tesnel
afKoelt-Cevolgis dan dat de enbry.r3 al in dAI studium afstewen en
dan hebje ieiteUjkeenonb€vruchtei, of je hebtmeerkansop kuikens
metaangeborenah{ijkingen.Zaakisdusdat de hennende beschik_
king hebbenovereenniet te koudetochtvrijenestplaatsen biihet
leggenvoldoenderust hebben,zodatzena hel leggennogevenop het
eiblijvenzitten,zodathet einiet te snelafkoelt.Probee
builonnesteieren,
eierendie zonaarop devlo€r
aantalzogenaamde
gelegd,
de
weiziin
uit
le broeden.U zult ziendal u
van het hok ofnr
behaald.
beduidendlagereuitkomstpercenlages

Bewaaruweieren,zolangu aan hel sparenbent op een koeleplaac
(7r4'c), bijeen redelijkhoserelarievevochtigheid,zodatde oudste
eierenniet te veelindrogenen wijwel alle eierenop het momentvan
i n l e ggen
ev engr or elurh l k d re r. h e b b .n .U k u n ru w e rercnrn p' r
cipe 4 dagenopsparen,maarzorger doorregelnatigkeren(1xpel
verkleven.
dag)wel voordat de eidooiersniet aan d€ schaalvli€zen

Bijnatuurbroedspaa(een hen somswel vier weken,vooldatze
beginl metbroedenen dan Dogkomenalleeierenuit. Hoekan dat?
Welnu,vanafde eerstedagnadateenei gelegdis beginteenembryo
d.wz. dat ar c€llenafsteruen.ledele
dag gaatde
te degenereren,'
e eiercnLitren,keettze en \lamt ze aok
hen weerevenop de Selegd
evenop. Dat opwarmenzorgtervoordat het embryosteedsweer
'gerepareerd'
wordt. Jekunt ditook net kunstmatigtebloedeneieren
naboolsen,biivoorbeelddoorde eieren,als d€ oudsteongeveello
dagenoud zijn, evenin de broedmachinete l.ggen en een paaruur
aan lebroedenlotdat deeierenhelemaalzijn door gewarmd.Daarna
laat u de eierenweerlangzaamafkoelenen kunt u ze nogwelweer
ro dagenbewaren.op dezemanierkijgt u ook van driewekenoude
(Bronrdr.MarleenBoer
bro€deierennog goedeuitkomsrresultaten.
jan, dir€ctor,lectorUniversiteitWageningen).

tigen), 4rseri
Vrijwelalle srondbroeders,
Gaiiifornes(hoenderach
(watervosels),
kieviten,
scholekstels
en
maarook
sruiio\,
/ornes
meeuwensoorten,
leggeneenovaaleimet cen stompekant waar
de luchikamerzit en aan de anderekanl m'n ofmee! een punt. jlen
idealeverhoudingtussenbteedteen lenqrcvan het ei is3:4, wat ovel
eenkamtnet eenvotnindexvan o,75of 75%.ten ei net eenvotmin lex
yan <7,% naemenwe eenlangei en bij>79% sprekenNe van eenrcn)
ei. Dievorm is belangdjkomdatdievorm preciespast biide vorm
van eenopgevouwenkuiken,vlakvoordathetkuiken uitkomt. Het
kuiken ligtop dat noment preciesmet beidehakjesin de punt van
her eiteruijl (bijde kip althans)het kuiken metde kop
hel
doorsebogentotweer(dlhJdl)onderdelechtervleugel,waarbij
snaveltjelerhoogtevan de schouderonderhet vleugeltieuitkomtEigenlijkbijzonderknap dat het kuiken in die houding in staatis om
in hetei
hetei ni etal l eenaante pi kkenmaarooknogeensdoor zich
rond re wurmen,het helekapjelos te pikken.
Hierkomen we ook aan het onderwerpluchtvochtigheidbijhel
broeden.Tijdenshet broedendient de luchtkamelzo sroot te
worden,dat het kuiken bij Ditkomslruimte genoegheefton zich
te kunnenbew egen
om ui thel ei te komen.H et eim oetdaar om
vocht verdampenwaardoorhet in 18dagen.ongeveert2 14%van
z n gewichI verliest.Het volume van de luchtkameris dan op het
van het totaleeivolume. Daarn€e
momentvan uitkomst 15-2o'lo
heefthet kuiken voldoenderuimte om hel ei aan ie pikken en ook
vlot het hele kapjelos te pikken.

Zo kan het gebeurendat ei€reDvan Maranskippen die minderen
kleinereporidnhebben,de besteuitkomstresultaten
latenzien wan.
neeru zezonde!exhawaler,duszeerdroog,in de broedmacbineuit
broed.U moetdan denkenaan 30%RVoflager tijdenshet broeden,
andersdrogende eierenniel genoegin. Andezijds kuntu meteieren
die ers poreuzeschalenhebben,nos welredelijkeuitkomstenhalen
als u met eenwai hogervochtgehalle(>55%RV)broedt.(Maat heter
is het onl dezeeierenhelenaalniet in te leggen,ondat u hietmeeeen
kwaliike eigenschapin uw faktam k\\,eekt).
IIet zosenaandevastdrogen
in het eibijuitkomst,beeftdanook niet re
makenmet herle droogbroeden,
maariuist doordatbetkuikenrelang
werkheeftnet het helemaallospikkenvan het kapje.Endat komtdus
dooteenb klei'1e
luchtkamer
op hetmanentnn uitko'nst,wat juistvel
oarzaakt\rordtdoatte vochtigrroedenlHetregelmatig
latenindrogen
van deeiinhoud is eensamenspel
tussenvochtgehalte
in uw machine
en de kwalileitvan deeierschalen.
Omdaarbeterinzichlin te kriigen.
is het zaakom de eierenin de broedmachineeen
aantalkerente wegen,
om zo het gewichtsverlies
te kunnenbepalen.Ishet gewichtsverlies
goed,dan h€btu ookmel het goedeluchtvochtigheidsgehalte
gebroed.
Samengevat kotnthet er dusap neet dat de yotn van hetei in conbi
natienet wldoenderui,nlevoorhet kuikenin hetei de roonaanste
voanyaardenzijn voar cenvlotte uitkonst zandet wst te plakken.

Wanneerute vochtighebtgebroedis de luchtkameraan het eind nog
eryklein,maareenSroterprobleenis dat hetkuikenin het eite groov
tezwaaris.Hierdoorheefthetkuiken
teweinigbewegingsruimte.
Gevolgis dat deeierenvaaknogwel aangepiklworden,maaromdat
hetverderlospikkente langduurt oiteveel nroeitekostgaathet kui
kendoodof droogfhetvast.D uskri j gtu veel ku ikensdood
in dedopl
Als het eersteeiin de nachine is aangepikt,is het raadzaamom het

vochlgehalte
in de machinewatteverhogenen de temperatuuriets
(o,5oc)tevedagen.Zelfsbiinatuurbroedsebeurtdit laatste,doordat
Bevuildeeierenzijn in een broedmachineeenbron van infecties
de kloek,doorhetgepiepen gepikonderzich,war minderzwaa!op
d o o ! hpridpdlplr l m dd rv o o rd Fo n ' w i l l e l i n g v d n mi (ro ol gdnFmFn. deeierengaatzitten.Doorhet uitkomenen opdrogenvanku'kensen
Pasuitgekomenkuikenskunn€ndan via hun navelsemakkelijk
eieischalengaatde luchtvochtigheid
vanrelfonhoogonderde kloek.
wordengeinfecteerd.
In de broednachineis dat efiectwat kleinerondat er veelmeerruimte
'Ronde'eieren
hebbenniet desoedevormvooreenkuiken.D€hakjes
per ei is, waardoorde luchtvochtigheid
mindersneltoeneemt.
liggenbii uitkomstniet in de punt van het ei. Hetkuikenkanzijn
Eierenvan vogelsoonendie nogwat dichter bij de wilde vari€teiten
pooljesgemakkelijkin ande!ericbtingenplaatsen!waardoorzeaanher staanhebbennauwelijksvariatie ineivorm. Hoeandersis datbij
eind niel mooiparallelnaastelkaarlisgen.Ookzieje biidezeeiercn
onzeGallusgallusdonesti.6. Zaakdus om meerte gaanle(en en
vaakdat bet kopjeniet onderderechtervleugel
ligt. Dit allesbijelkaar
te selecterenopde vorrnvan de eierendiewewillen uitbroeden.
isde oorzaakdalhet kuikenzichbijuitkomstnier goedkan iond,
Natsproeienvandeeierenvoor het uitkomenheeftfeitelijkgeen
draaien.Jezietbij dezeeier€nneer spreidpootjes!
vakerop eenandere enkelez'n. De porien van de ei€renkunnen erdoorverstoptraken
plek aansepikteeierenen meer'doodin de dop. fBt spreidpoorT-,cs
en de kalkschaalwordt er €cht niet zachtervan,zoalsvelen
spelenookzakenak etetiikheid,inteelten broedtenperatuw
eenrcI.)
'Lanse'eierenziin uireindelijkte smal(tenauw)vooreenkuikenom
Alleswat ik hierbovenb€schreefoverhet broedenvan kippeneier€n,
zich tiidenshetuitkomenre kunnenronddraaienin hel eiom het hele
geldtin sroteliinen ook voorelkeanderevoselsoort.Mochtu verder
lapjelosle pikken.Denkaande bewesinssvriiheid
die u,ou hebben
nogvragenhebbenoverbroedenmet de b.oedmachine,
stuurzedan
alsu in eenietstenauwebuisbentgekropen.
lieren wordenvaaknog
op naarde redactievan het KleindierMagazine.Dan gaanweprobe,
we l a a ngepikm
t ,aar v e rd e rk o n th e tk u i k e n d a n n i e l .
ren die vragenin eenvolg€ndartikelte beantwoorden.
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