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Novogen Brown-hennen in
een free range-stal met traditionele scharrelinrichting
(45 weken oud) en in colony cages (koloniekooien)
(41 weken oud) op Hatchwood Farm in Bridle, onderdeel van familiebedrijf
J. Rainfords & Sons Ltd. Op
Bridgewood Farm zitten
160.000 hennen in vier
stallen met colony cages
(twee koppels Novogen
Brown, één koppel Bovans
Brown en één koppel Lohmann Brown) en twee stallen met free range-hennen,
beide Novogen Brown. Het
bedrijf, dat ook een pakstation/eierhandel heeft, is
zeer te spreken over de
eikwaliteit, de productie,
de voeropname en de uitval
van de Novogen Brown.
Met Novogen Brown hebben ze de beste technische
resultaten behaald van de
laatste vier à vijf jaar

ductiedip het gevolg van problemen met
ventilatie of drinkwaterverstrekking. Die
vormen in Engeland geen uitzondering.
Ook wil een roofvogel bij free range-hennen weleens voor opschudding, uitval en
een productiedipje zorgen.
Vergeleken met productiecijfers van leghennen in Nederland vallen de getoonde
cijfers gemiddeld wel wat tegen, maar dat
ligt meer aan het niveau van de Engelse
legpluimveehouderij dan aan de Novogen.
Veel van de getoonde productiegegevens
zijn voor Engelse begrippen bovengemiddeld op minder dan gemiddelde bedrijven,
zegt Leeming.
Uit de grafieken blijkt dat de Novogenhennen de productie goed volhouden. Hoewel dat in Engeland van iets minder belang
is dan in Nederland, omdat in het Verenigd
Koninkrijk hennen op 72 weken weggaan.
De Lion Quality Code, een kwaliteitssysteem dat begin jaren negentig is opgezet om
salmonella terug te dringen, schrijft dat
voor. En retailers verkopen uitsluitend eieren die onder het Lion Quality Code-label
zijn geproduceerd. Mede om die reden heeft
Tom Barron gekozen voor de Novogen
Brown Classic en niet voor de Light-versie,
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die wat lichtere eieren legt. Die lichtere eieren zijn minder interessant voor de Engelse
markt; de eieren van de Classic worden vanwege het vroege ruimen niet snel te zwaar.
Over het algemeen zijn de klanten volgens sales manager Kirkby goed te spreken
over de voor hen nieuwe Novogen-hen. Dat
bijna alle klanten inmiddels al een volgend
koppel Novogen hebben besteld geeft hun
tevredenheid aan. En dat de grootste eierproducent van Schotland, met een half miljoen free range-hennen Novogen heeft omarmd, illustreert volgens Leeming dat het
merk de concurrentie met de merken van
Lohmann en Isa aankan.
Rustig en goed in de veren
Bij bezoeken aan enkele legpluimveebedrijven krijgen we positieve verhalen te horen
over gedrag, legvermogen en eikwaliteit,
door een van de pluimveehouders als ‘superb’ (prachtig) omschreven. Op Hatchwood
Farm van J. Rainford & Sons Ltd in Brindle,
waar twee koppels Novogen Brown in Valli
colony cages moeten concurreren met een
koppel Bovans en een koppel Lohmann, zijn
de broers Ian & Neil McHardy goed te spreken over de Novogen-hennen. Met nog twee

free range-koppels Novogen Brown heeft dit
meerleeftijdenbedrijf 160.000 hennen. Bovendien verwerkt en verhandelt het bedrijf
de eieren van eenzelfde aantal hennen van
toeleverende bedrijven. „Productie, voeropname en uitval van de Novogen-hennen
zijn beter dan we tot nu toe met andere merken hebben behaald. Bovendien is het een
rustige hen. De gemeten eikwaliteit op ons
pakstation is prima en we hebben van geen
enkele klant klachten over de kwaliteit van
onze Pennine Eggs gekregen.’’
Het rustige gedrag valt inderdaad op, zowel bij de opfokhennen op het eigen opfokbedrijf van Tom Barron (met 126.000
(grond)opfokplaatsen in vier houten stallen) als op de bezochte legbedrijven. Ook
de goede bevedering valt op, bij de opfokhennen, maar ook bij de koppels die de 50
weken al ruim zijn gepasseerd.
Na de productiecijfers te hebben gezien
en de praktijkervaringen te hebben gehoord, verbaas ik me niet over de positieve
verwachtingen van Leeming en Kirkby over
de afzet van de Novogen Brown Classic in
het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
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