
Maatregelen
1	 Bezetting
  Verlaag aantal vleeskuikens per m2 naar 

het niveau dat past bij de stalinrichting 
en voorzieningen. Overleg tijdig met 
slachterij/broederij over aantallen, 
gewichten en (uit)laden.

 
2 Voer en water
  Praktijkervaring heeft geleerd dat ook 

in warme perioden het belangrijk 
is voor vleeskuikens om 24 uur per 
etmaal de beschikking te hebben 
over voer en water. Met name voor 
lichaamsprocessen zoals temperatuur 
regulatie zijn voedingsstoffen 
noodzakelijk. Langere perioden zonder 
voer geeft slappe kuikens.

  Wel is het raadzaam om per 24 uur 
tweemaal een voerbeurt te starten. 
Advies is een voerbeurt tussen 08.00 
en 10.00 uur en ’s avonds tussen 
20.00 en 22.00 uur. Voerbeurt starten 
op het heetst van de dag is niet 
verstandig! Zorg voor voldoende en 
fris drinkwater. Uitbreiding tijdsduur 
waterverstrekking en/of verhogen 
waterdruk kan nodig zijn.

3	 Ventilatie	en	koeling
  Zorg dat ventilatoren, inlaatopeningen 

en kokers goed schoon zijn. 
Vervuiling geeft snel 10 – 20% 
capaciteitsverlies. Test regelmatig 
noodstroomvoorzieningen. Koel– en 
nevelsystemen vroegtijdig controleren. 
Vervang direct lekkende en verstopte 
nippels. Koeling ’s morgens op tijd 
inschakelen voordat de warmte in de 
stal zit.  

  Wanneer er sprake is van 
grote temperatuurswisselingen 
kan met behulp van de 
meeste klimaatcomputers de 
onderdrukregeling en/of bandbreedte 
automatisch worden geregeld. Als 
richtlijn hiervoor geldt:

 -  Onderdruk: verhogen met  
0,1 pascal per gr. C daling van de 
buitentemperatuur lager dan  
15 gr. C.

 -  Bandbreedte: verhogen met  
0,1 gr. C per gr. C daling van de 
buitentemperatuur lager dan  
15 gr. C.

  Zorg voor blijvende onderdruk 

(10 – 15 Pa) met voldoende hoge 
luchtsnelheid (60 cm / sec) en sturing 
van de lucht naar de dieren toe.

4	 Diverse	tips
  Tijdens warme perioden zorgen dat 

vleeskuikens regelmatig bewegen om 
zodoende de warmte tussen de dieren 
kwijt te worden.

  Om de kuikens tijdens warme 
dagen zo vitaal mogelijk te houden 
is verstrekking van Vitamine C 
gedurende de dag (10.00 – 20.00 uur) 
op het drinkwater aan te bevelen. 
Ook het verstrekken van extra Ca 
en P mengsel (bijv. Nutrifoscal en 
Microfoscal), in combinatie met 
Vitamine AD3, via drinkwater is ook 
belangrijk voor fitte kuikens.  

  Gebruik regelmatig silo-shot indien 
de voersilo leeg is. Dit zuur mengsel 
werkt ontsmettend en voorkomt 
vorming van gisten en schimmels 
tijdens warme, vochtige periodes. 
Opgave bij voerbestelling; wordt door 
bulkchauffeur uitgevoerd.
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Hittestress, wat u wél en níet moet doen!

Pluimvee is extra gevoelig voor hittestress omdat deze dieren veel moeite 
hebben om lichaamswarmte kwijt te raken bij hoge omgevingstemperaturen. 
Daarom is het belangrijk dat u op tijd aanvullende maatregelen neemt. 

VLEESKUIKENS IN DE ZOMER

In de thermoneutrale zone functioneert de kip, als warmbloedig dier, het 
meest efficiënt. Wanneer de omgevingstemperatuur hoger wordt dan de 
thermoneutrale zone, zal het dier proberen zoveel mogelijk warmte kwijt te 
raken door vochtafgifte en aanpassing van het gedrag.

Dit	uit	zich	in:
• Minder eten en drinken.
• Minder bewegen en meer zitten.
• Snelle en diepe ademhaling.


