Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel (België) is
het enige praktijkonderzoekscentrum voor pluimvee
in Vlaanderen met een internationale uitstraling.
Het
proefbedrijf
beschikt
over
een
unieke,
hoogtechnologische infrastructuur voor leg- en
vleeskippen, geschikt om onderzoeksresultaten en
nieuwe technologieën te testen op grote schaal.
Met ons praktijkgericht onderzoek zorgen we ervoor
dat de pluimveesector een rendabele bedrijfstak
kan blijven die optimaal inzet op de vragen
van de maatschappij (kwaliteitsvolle voeding,
dierenwelzijn, diergezondheid en milieuvrijwaring).
De kennis die we hierrond opbouwen wordt
gedeeld met de nationale en internationale
pluimveesector.
Naast eigen onderzoek staan we open
om samen te werken met partners die
actief zijn in de pluimveesector. Dit kan
zowel op gezamenlijke projectbasis als
voor vertrouwelijke proeven. Zo bieden
we ook anderen de kans om innovatieve
technieken, nieuwe technologieën
en producten te laten testen in
praktijkomstandigheden.

Neem contact met ons op voor meer informatie
T +32 14 56 28 70
E proefbedrijf@provincieantwerpen.be
Voor praktijkonderzoek leg- en vleeskippen
Johan Zoons
inhoudelijk manager
T +32 14 56 28 84
E johan.zoons@provincieantwerpen.be
Sofie Cardinaels
operationeel manager
T +32 14 56 28 74
E sofie.cardinaels@provincieantwerpen.be
Voor internationale projecten
Leen Gielis
T +32 487 24 49 27
E leen.gielis@provincieantwerpen.be

Antwerpen

Geel

Hasselt
Brussel

PROEFBEDRIJF PLUIMVEEHOUDERIJ VZW
Departement Economie, Streekbeleid
en Europa
Poiel 77, 2440 Geel
T 014 56 28 70 - F 014 56 28 71

Jouw partner voor

PRAKTIJKONDERZOEK
BIJ PLUIMVEE

Lid van www.aghrant.be
en www.agrolink-vlaanderen.be

ONZE TROEVEN
VOOR

PRAKTIJKONDERZOEK
LEGKIPPEN
• 4 compartimenten
volière type 2
(Big Dutchman)
• 2 rijen met 2 niveaus
+ nesten
• 2 experimentele
eenheden per
compartiment
• 1325 kippen per
experimentele eenheid

• 4 compartimenten
volière type 1
(Vencomatic)
• 1 rij met 2 niveaus
+ nesten
• 2 experimentele
eenheden per
compartiment
• 960 kippen per
experimentele eenheid

• 4 compartimenten
verrijkte kooien
(Specht)
• 2 rijen met 4 niveaus
per compartiment
• 8 kooien per niveau
• 48 kippen per kooi
• 384 kippen per
experimentele eenheid

Verrijkte kooien

Verrijkte kooien

Volière (type 1)

Volière (type 1)

BEZOEKERSGANG

WERKGANG

BEZOEKERSGANG

Volière (type 2)

Volière (type 2)

VLEESKIPPENSTAL MET VOORCONDITIONERING
• 8 compartimenten van 112,5 m² (circa 2300 vleeskippen)
• 2 experimentele eenheden per compartiment
• 16 experimentele eenheden van 56,25 m² (circa 1150 vleeskippen)

UITLAATTOREN
+ NABEHANDELING

CENTRALE AFZUIGKANAAL

CENTRALE AFZUIGKANAAL

LUCHTINLAAT - WERKGANG

LUCHTINLAAT - WERKGANG

EXPERIMENTELE EENHEID
VAN 56,25 M²

COMPARTIMENTEN VAN
112,5 M²

VLEESKIPPENSTAL MET NOKVENTILATIE
• 4 compartimenten van 300 m² (circa 6120 vleeskippen)
• 4 experimentele eenheden per compartiment
• 16 experimentele eenheden van 75 m² (circa 1530 vleeskippen)

COMPARTIMENT
VAN 300 M²

BEZOEKERSGANG MET
TECHNISCHE RUIMTE

BEZOEKERSGANG MET
TECHNISCHE RUIMTE

EXPERIMENTELE EENHEID
VAN 75 M²

‘ONDERZOEK BIJ
LEG- EN VLEESKIPPEN
OP ÉÉN LOCATIE’

ONZE STANDAARDMETINGEN
Leg

Vlees

• Voerverbruik
• Waterverbruik
• Eigegevens per proefgroep
(aantal, gewicht, breuk en
vuilschaligheid)
• Breuksterkte
• Inwendige eikwaliteit
• Uitgebreide rode vogelmijt
monitoring
• Vederscores
• Borstbeenscores
• Hengewichten
• Klimaat (temperatuur,
relatieve vochtigheid,
ventilatie)
• Uitval, sterfte, selectie

• Voerverbruik
• Waterverbruik
• Kuikengewichten
• Uitval, sterfte, selectie
• Klimaat (temperatuur,
relatieve vochtigheid,
ventilatie)
• Strooiselkwaliteit (droge
stofgehalte, rulheid …)
• Beoordeling voetzool en
hakken
•…

OOK ANDERE METINGEN ZIJN BESPREEKBAAR
Stofmeting, kuikentemperatuur, Pasgarscore, vloeren strooiseltemperatuur, mestkwaliteit, autopsie,
slachtrendement, emissiemeting …

