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Inhoud 

• Inleiding 

• Preventieve maatregelen opfok 

• Preventieve maatregelen leg 

• Reactieve maatregelen  

• Aanbeveling 



Inleiding 

• Snavelbehandeling door de jaren heen 

• Soorten pikkerij  

• Hoe ontstaat pikkerij? 

• Hoe herken je pikkerij? 

 

 

 
!” 

 



Ingrepenbesluit 

• Nederland: 1 september 2018 

• Duitsland (Mecklenburg Vorpommern, 
Niedersachsen): 1 januari 2017? 

• Invloed retailers ? 

• Discussie: 

– Datum voor opfokhen of leghen ? 

– Mogelijk eerder stoppen met behandelen ? 



Geschiedenis: Snavelbehandeling 

door de jaren heen 
Eerst brillen 

Daarna branden/kappen 

Laseren 

Gehele snavel 



 

Waarom snavels behandelen 
 

Om pikkerij te voorkomen. 

Hennen blijven met de bril in het gaas 

hangen. 

Minder voervermorsing. 

Onbehandeld opzetten geeft een gelijke 

kans op pikkerij (dominantie), maar 

schade door pikkerij is groter. 



Soorten pikkerij? 

• Zacht veren pikken 
– Zacht verenpikken zonder reactie (sociaal gedrag)  

• Veren trekken 
– Veren trekken met reactie slachtoffer 

– Rangorde  

• Agressief pikken 
– Agressief pikken met reactie slachtoffer (pikorde) 

– Veren uit trekken of beschadigen, stress 

– Kan overgaan in kannibalisme 

• Object pikken 
– Pikken naar delen van het systeem  

– Nieuwsgierig naar blinkende  en/of gekleurde delen 

• Veren eten 
– Veren oppikken vanaf het strooisel 

– Tekorten in voeding en/of darmstoornis 

 



Hoe ontstaat pikkerij? 

• Rangorde (pikorde vast stellen) 

• Aangeleerd gedrag (opfok) 

• Ongenoegen / vitaliteit (darmgezondheid) 

• Stressmomenten (wormen, 

voerschakelingen, ziektes, hormonen etc.) 

 



Hoe herken je pikkerij? 
Kop 

Nek 

Borst 

Ondernek 

Cloaca 

Romp 

Couverts 

Poten 

Vleugels 

Rug 



Cloaca pikkerij 

veren pikkerij 



Inhoud 

• Inleiding 

• Preventieve maatregelen opfok 

• Preventieve maatregelen leg 

• Reactieve maatregelen  

• Aanbeveling 



Preventieve maatregelen! 
(opfok) 

Raskeuze 

Bezettingsdichtheid 

Inrichting opfokstal  verlichting!! 

Stalklimaat 

Voer (structuur) overgangen 

Vitaliteit (darmgezondheid) 

Verwijderen van dode dieren meerdere malen per 
dag 

Vóór geboorte de opfok afstemmen op de legstal.  
Juiste lichtschema, licht intensiteit 

 

 



Voermanagement 

Voer in blokken! 

Uniforme groei 

Voeropnamecapaciteit 

Gering selectief eten  
juiste nutriëntenopname 

Geen rangorde bij 
eetperiode 

1x per dag voerketting leeg 

 



Preventieve maatregelen! 
(opfok) 

Signaleren en reageren 

 



Inhoud 

• Inleiding 

• Preventieve maatregelen opfok 

• Preventieve maatregelen leg 

• Reactieve maatregelen  

• Aanbeveling 



Preventieve maatregelen! 
(Leg) 

Inrichting stal 

 Zorg voor vluchtroute, ook in wintergarten 

Gescheiden functie gebieden (strooisel/systeem) 

 Verlichting goed verdeeld in de stal. Geen inval direct 
zonlicht 

Management 

 Transport overplaatsing 

 Stalklimaat 

 Voersoort en structuur 

 Lichtintensiteit 

 Vitaliteit 

 Stalverdeling 

Meten is weten 

 

 

 

 



Overgang opfokstal  legstal 

 



Inhoud 

• Inleiding 

• Preventieve maatregelen opfok 

• Preventieve maatregelen leg 

• Reactieve maatregelen  

• Aanbeveling 



Noodmaatregelen 
 

– Verbeteren voer (darmgezondheid): 
• Eiwitbronnen > Licht verteerbaar!   

• Structuur 

• Ontmenging 

• Voldoende natrium% 

– Parasieten 
• Ontwormen 

• Bloedluizen 

– Klimaat 
• Ventilatie 

• Temperatuur 

• Strooiselkwaliteit (droog) 

 

 

 

 



Noodmaatregelen 
 

– Angstreductie: 

• Radio in de stal 

• Regelmatig controleronde 

• Maak geluid 

– Hygiene 

• Lijkpikken / kannibalisme voorkomen. 

• Drinkwater/voer mycotoxine “vrij”. 

• Zieke dieren afvoeren /apart zetten. 

 

 

 

 



Noodmaatregelen 
 

– Afleiding: 

• Ruwvoer verstrekken (schoon) 

• Graan strooien 

• Cellenbetonblokken verstrekken 

• Blinkende voorwerpen (CD’s)  

• Bosjes stro touw 

– Verlichting 

• Verlaag lichtintensiteit 

• Rood-licht (nood) 

 

 

 

 



Aanbeveling 

– Vitaliteit en gezondheid bepalen of pik-gedrag 

abnormale vormen aanneemt.  

– Beter voorkomen dan genezen! Zorg dat 

preventieve maatregelen worden genomen. 

– De fokkerij zal op positief gedrag moeten 

blijven fokken. 

 

 

 

 



Ten slotte…: 

‘Kijk naar je kippen, die vertellen je alles’ 
 

 

Bedankt voor uw aandacht 


