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Pluimveeteams zijn klaar voor Alpe d’HuZes

Omdat de gevolgen van verenpikkerij bij
hennen met onbehandelde snavels grotere
gevolgen kunnen hebben dan bij hennen
met snavelbehandeling, is het nòg belangrijker om stress bij ongekapte hennen te
voorkomen. Mede daarom leggen voerfabrikanten de lat voor de samenstelling en
structuur van het (leg)voer voor onbehandelde hennen wat hoger. Om daarmee wat
veiligheden in te bouwen. Dit bleek onlangs
in Ede tijdens een studiebijeenkomst over
het houden van hennen met onbehandelde
snavels van eierhandel Kwetters. Die had
voor de bijeenkomst de voerfirma’s De
Heus voeders, AgruniekRijnvallei en ForFarmers gevraagd hun visie te geven op opfokvoer, voerstructuur en darmgezondheid
in relatie tot onbehandelde snavels.
AGE NDA

Zie ook de agenda op de website
www.boerderij.nl/pluimveehouderij
2 juni: Alpe d’HuZes 2016, Frankrijk.
Fietsevenement ten behoeve van KWF
Kankerbestrijding met deelname van BIG
Challenge met drie pluimveeteams.
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‘Veilig’ voer voor
ongekapte hennen

Pluimveedeelnemers hebben al bijna een ton ingezameld voor Big Challenge

Big Challenge gaat dit jaar met 242
deelnemers naar Frankrijk om de berg
Alpe d’Huez fietsend, rennend of wandelend te bedwingen. Onder de deelnemers zijn drie pluimveeteams van leg- en
vleespluimveehouders en mensen uit de
periferie.
Tijdens de trainingstocht op 9 april in
Oirlo werd een tussenstand van
€ 666.666 bekend gemaakt. Inmiddels is
door allerlei acties, zoals open dagen, eien vleesverkoop, en ludieke acties waarbij de agrarische sector goed werd promoot, de tussenstand opgelopen tot
ruim € 850.000. Het doel is om op 2 juni

3 juni: open dag Gebroeders Huizinga,
Langedijk 40 in Minnertsga (Fr.). Twee
nieuwe stallen voor scharrelvleeskuikens
met gecombineerde uitloop. Van 14.00 tot
19.00 uur.
17 juni: 2e Nationale Pluimvee-golfdag in
Geijsteren (L). Aanvang: 13.00 uur. Informatie en aanmelden: www.visconhatcheryautomation.com/golfdag/.
25 juni: open dag Pluimveehouderij V.O.F.
Huisman, De Wymerts 5 in Molkwerum
(Fr.). Nieuwe bofkippenstal van 20 x 80 m
plus renovatie van twee bestaande stallen.
Totaal voor 100.000 vleeskuikens. Van
11.00 tot 18.00 uur.
27 juni: studiemiddag vleeskuikenhouderij
van Proefstation Pluimveehouderij en het
PraktijkCentrum Pluimvee in Tielt (Bel.).
Thema: Voeding, technische prestaties en
darmgezondheid van vleeskuikens’.
30 juni: studiemiddag vleeskuikenhouderij
van Proefstation Pluimveehouderij en het
PraktijkCentrum Pluimvee in Geel (Bel.).
Thema: zie 27 juni.
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met een cheque met zeven cijfers over
de finish te gaan. De drie pluimveeteams
hebben samen al bijna een ton opgehaald. Alles gaat naar KWF voor de strijd
tegen kanker.
Een overzicht van de deelnemers staat
op www.bigchallenge.eu (bij zoeken op
pluimvee verschijnt een overzicht van de
pluimveedeelnemers).
Ter promotie wordt op 2 juni een actie
opgezet om trots zijn op de agrarische
sector uit te dragen. Volg voor meer informatie over die actie social media, de
Alpe d’HuZes-app en de landelijke media.
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