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TE KOOP GEVRAAGD: Alle soorten slachtkippen

www.gebroedersvanhunnik.nl 
Wij wensen u Fijne Paasdagen

Het eerste praktijkkoppel Novogen White, op de foto op 24 weken oud, inmiddels 60 
weken oud, legt veel  eieren van bovengemiddeld goede kwaliteit

Eerste koppel Novogen White presteert op topniveau

De Novogen White-hen heeft een goed 
nestgedrag (slechts 0,03% buitennesteie-
ren), vrijwel geen stress en een redelijk 
veren kleed. De eikwaliteit is bovendien 
boven gemiddeld, zo bevestigt eierhandel 
Gebr. Van Beek. In de 59e levensweek werd 
slechts 1,9 procent als tweede soort uitge-
selecteerd en dat is echt goed.

Het koppel is veelvuldig bezocht door 
pluimveehouders, studieclubs, voerleve-
ranciers, dierenartsen en overige geïnteres-
seerden uit binnen- en buitenland. De ver-
wachtingen waren hooggespannen. Hoe 
de hennen zich houden is te volgen op de 
website van Verbeek, de importeur van 
deze Franse legkip: www.verbeek.nl.

Het eerste praktijkkoppel Novogen White 
(Novowhite), dat vorig jaar mei is opgezet 
bij Cor Manders in Volkel (N-B), presteert 
goed. Het koppel zit in twee stallen en 
bestond bij opzet uit bijna 5.800 dieren. 
Inmiddels is het koppel 60 weken oud. 
Het legpercentage zit al 38 weken boven 
de 90 procent. Nu, op 60 weken leeftijd, 
ligt het legpercentage op 92,90 procent 
met  eieren van 65 gram. 

Op 32 weken leeftijd deed zich in het 
koppel een worminfectie voor die tot een 
verhoogde uitval en een productiedaling 
leidde. Het koppel herstelde zich vlot van 
de infectie en herpakte de productie van 
96,30 naar 97,85 procent leg.
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Naturalis Pluimvee

Bijzondere expositie in het 
Pluimveemuseum
Het Nederlands Pluimveemuseum in Bar-
neveld heeft op 8 maart de wisselexpositie 
2013 geopend. Voor deze wisselexpositie 
Naturalis Pluimvee heeft het museum een 
deel van de unieke collectie pluimvee uit 
lang vervlogen tijden van museum Natura-
lis in Leiden kunnen lenen. Deze collectie 
bevat kippen, kwartels, eenden en zelfs een 
opgezette struisvogel.

Mevrouw F.M.A. Rietberg-Baas, die der-
tig jaar geleden nauw betrokken was bij de 
oprichting van de stichting die het Pluim-
veemuseum tot stand bracht, verrichtte de 
opening van de wisselexpositie. Tijdens de 
opening was voor het eerst ook een uitge-
breide collectie haantjes te zien uit een 
groot aantal landen, een schenking van ver-
zamelaar Friedhelm Nowak uit Essen (D).

Het museum besteedt met een fraaie col-
lectie foto’s aandacht aan Het jaar van de 
Barnevelder. Dit bekendste Nederlandse 
hoenderras bestaat dit jaar 110 jaar. 

LPAI-uitbraken in Lochem en Zeewolde

LTO/NOP wil met spoed 
ophokgebod
Het hoofdbestuur van de vakgroep pluimvee 
LTO/NOP heeft het ministerie van EL&I 
met spoed verzocht een ophokgebod in te 
stellen voor al het buitenlopende pluimvee, 
vrije uitloop én biologisch. Kort na aanvang 
van de bestuursvergadering vorige week 
woensdagmiddag, schorste voorzitter Eric 
Hubers de vergadering om het verzoek na-
mens zijn achterban te melden aan de CVO. 
„We verzoeken om een ophokgebod voor 
twaalf weken, met zo snel mogelijke ingang.’’

Nadat op dinsdag 12 maart bekend 
werd dat een uitloopbedrijf in Lochem 
LPAI-besmet was, had NVP-voorzitter 
Gert-Jan Oplaat in de pers al gepleit voor 
een ophokplicht. De LPAI-uitbraak op een 
biologisch bedrijf in Zeewolde, die een 
week later bekend werd, heeft de roep tot 
een (tijdelijke) ophokplicht versterkt.
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Mevr. Rietberg-Baas en Cees Florijp, 
 voorzitter van het Nederlands Pluimvee-
museum, openen de expositie


