literatuurstudie-pluimvee
Samenvatting literatuurstudie Pluimvee.
Literatuurlijst is bijgevoegd
De invloed van licht op gedrag en welzijn van pluimvee.
Uit de literatuurstudie blijkt dat pluimvee een voorkeur heeft voor een hoge
lichtintensiteit tijdens activiteit (eten, scharrelen etc.). In het onderzoek dat hiernaar
gedaan is, was 200 lux de hoogste variant. Daglicht heeft echter nog een veel hogere
intensiteit (gemiddeld 5000 lux). Het blijkt uit onderzoek dat bij
vleeskuikenouderdieren het aantal paringen en de inspecteertijd die aan de paring
vooraf gaat, bij UV-licht toeneemt ten opzichte van licht zonder UV. Verder zijn er
indicaties dat de kippen die gehouden worden in UV-licht minder stress hebben en
potentieel een beter welzijn dan kippen zonder UV- licht . Verder blijkt dat pluimvee
daglicht ook gebruikt tijdens de oriëntatie op hun omgeving.
Relatie daglicht en gezondheid
In eerste instantie is voor deze literatuurstudie gezocht in onderzoeken die gericht
zijn op pluimvee en vogels in bredere zin. Omdat er op het gebied van kunstlicht
versus daglicht nog weinig onderzoek verricht is op het gebied van pluimvee, werd
het onderzoek uitgebreid naar andere diersoorten en de mens. Vooral bij de mens
zijn veel onderzoeken gedaan naar de heilzame werking van daglicht op de
gezondheid en het welbevinden in het algemeen. Mensen die bijvoorbeeld leiden
aan depressies of voorjaarsmoeheid worden vaak erg geholpen met daglicht en
daglichtlampen die Uva en Uvb bevatten. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen die
voortdurend onder standaard kunstlicht werken, hogere gehaltes aan
stresshormoon in hun bloed hebben dan mensen die met daglicht of daglichtlampen
werken die Uva en Uvb bevatten. Ook blijkt daglicht en goede daglichtlampen een
positief effect te hebben op de productiviteit van mensen, dat het de tevredenheid
over het werk bevordert en het ziekteverzuim vermindert. Medisch onderzoek heeft
aangetoond dat voortdurend gebrek aan daglicht gezondheids- problemen kan
veroorzaken variërend van slaap en prestatie problemen tot depressies.
Pluimvee
Puimvee is zeer visueel ingesteld: ze kunnen meer soorten licht onderscheiden dan
mensen en nemen hogere lichtfrequenties waar als flikkeringen wanneer mensen dit
als een continue lichtstroom zien. Pluimvee dat een buitenuitloop hebben, komt
daar in elk geval in contact met daglicht, dat een veel uitgebreider spectrum heeft
dan de typen kunstlicht die in de stal aanwezig zijn. Daarnaast moeten biologische
pluimveestallen volgens de EU-regelgeving ruimschoots voorzien zijn van daglicht. In
de Skal regels staat hierover het volgende: "Voor legkippen mag het daglicht met
kunstlicht worden aangevuld tot een maximum van 16 uur licht per dag, met een
ononderbroken nachtelijke rust-periode zonder kunstlicht van tenminste 8 uur"
(www.skal.nl). Voor de opfok van jonge zijn geen regels met betrekking tot
(dag)licht.
In de meeste pluimveestallen wordt daglicht aangevuld met kunstlicht, enerzijds om
de hoeveelheid licht te vergroten, anderzijds om de dag te verlengen. Het is niet
altijd mogelijk om kippen het hele jaar door de gehele dag daglicht te geven. Tijdens
de opfok komt het lichtschema zeer nauw en in de zomer is de voorgeschreven
daglengte voor opfokhennen een stuk korter dan de natuurlijke daglengte. Terwijl
buiten de zon schijnt, zitten de opfokhennen binnen in het donker. Er zijn
pluimveehouders die om deze reden alleen opfokken in een seizoen waarin het te
hanteren lichtschema wèl overeenkomt met de natuurlijke daglengte.
De vraag is wat het belang is van daglicht, in hoeverre hier met goede

daglichtlampen aan voldaan kan worden en wat de rol van daglichtlampen kan zijn in
de opfok en tijdens de leg.
Voor onderstaande gegevens is er gebruik gemaakt van PraktijkRapport Rundvee 34
Studie Biewinga en Winkel, 2003 en Alterra rapport 778 Studie de Molenaar, 2003.
Lux en lumen
Eenvoudig verwoord, de verlichting van de omgeving, dat wil zeggen de hoeveelheid
licht gemeten op een plat vlak. Dit bepaalt of we onze omgeving kunnen zien en wat
we daarin kunnen onderscheiden. De illuminantie wordt gemeten in lux (= lumen per
m2).
Situatie
Daglicht bij volle zon midden zomer
Daglicht bij betrokken hemel
Daglicht gemiddeld
Schemering

Verlichtingssterkte (lux)
50.000-100.000
1.000-10.000
5.000
10

De invloed van daglicht op de mens en dier
Bij het leven van mens én natuur speelt licht een essentiële rol, licht is
verantwoordelijk voor vele levensprocessen (Studie Matze, 1996). Bijna alle levende
planten en dieren op deze aarde leven in ritmen. Belangrijke dierlijke activiteiten als
bijvoorbeeld het ruien van het verenpak, het verharen van de vacht, groeien en met
name het voortplanten, vinden plaats op het meest gunstige tijdstip. Het zijn deze
ritmen die de dieren beschermen tegen voedseltekorten en zorgen voor de
overleving van de soort. Deze afstemming van levensprocessen op het geschikte
moment of seizoen vindt bij de meeste warmbloedige dieren plaats via het
waarnemen van de daglengte. Het waarnemen van de daglengte en de
veranderingen, kenmerkend voor een bepaald seizoen, prikkelt het
hormoonsysteem en zet daarmee het dier aan tot lichamelijke activiteit (Studie
Biewenga en Winkel, 2003).
Het derde oog
Bij gewervelde dieren met een dun schedeldak, van vissen tot vogels, gebeurt de
waarneming van licht en donker door het zgn. pariëtale orgaan, een oogachtig
orgaan vlak onder het schedeldak tussen beide hersenhelften boven de epifyse en
daarmee verbonden via een zenuw. De epifyse reageert op de waarneming door dat
'derde oog' van duisternis met de afscheiding van het hormoon melatonine. Dit
hormoon stuurt de hypofyse aan, die weer op zijn beurt de activiteit van
hormoonklieren zoals de schildklier, bijnierschors en de geslachtsklieren aanstuurt.
Melatonine speelt een sleutelrol bij de afstemming van de biologische klok met de
buitenwereld ( Studie De Molenaar, 2003).
Melatonine (slaaphormoon)
Melatonine, dit hormoon wordt ook wel het slaaphormoon genoemd, heeft een
fundamentele betekenis voor al wat leeft. Dit blijkt o.a. uit het feit dat dit hormoon
is aangetroffen in alle daarop tot nu toe onderzochte planten en dieren, zelfs in
primitieve algen, en bij alle een herstelfunctie, vergelijkbaar met slaap, vervult of lijkt
te vervullen (studie De Molenaar, 2003). Veel biologische functies zijn niet slechts
afhankelijk van licht op zich, maar ook van licht van verschillende golflengtes en
intensiteiten ( compleet spectrum) (studie Matze, 1996). Bij de lichtintensiteit zoals
die in de meeste kantoren te vinden is, gaat de melatonine (slaaphormoon)
productie dóór omdat het kunstlicht geen volspectrum daglichtkleur zijn en geen
Uva en Uvb bevatten. Een te hoge intensiteit standaard kunstlicht veroorzaakt een

toename van de uitscheiding van ACTH1 en cortisol (stress-hormoon) binnen de
variatie die er binnen de seizoenen al is.
Vorming van vitamine D3
Naast dat de lichtduur voor mens en dier van belang is, speelt daglicht ook een
belangrijke rol in andere levensprocessen. Zo wordt bij de mens in de huid onder
invloed van daglicht (UV-B licht) 7- dehydrocholesterol gevormd. Dit is nodig voor de
vorming van vitamine D3, dat essentieel is voor de absorptie van calcium en fosfor
vanuit de darm (Studie Matze, 1996). In een natuurlijk dieet voor vogels is vitamine
D3 nooit in voldoende mate aanwezig. Echter vogels kunnen, net als de mens de
voorloper van vitamine D3 (7-dehydrocholesterol) aanmaken wanneer ze
blootgesteld worden aan zonlicht. Elf minuten direct zonlicht per dag schijnt
hiervoor voldoende te zijn. Wanneer de dieren geen toegang hebben tot daglicht
moet vitamine D3 aan het voer worden toegevoegd om de opname van calcium en
fosfor uit het voer mogelijk te maken (anonymus, 2004a) en moet er gebruik
gemaakt worden van volspectrum daglichtlampen die Uva en Uvb bevatten.
Onderstaande gegevens zijn onttrokken aan Studie Prescott, 1999 en Studie Jones,
e.a., 2001.
Vogels zien licht bij andere golflengtes dan mensen. Zo kunnen vogels ook licht zien
met een langere golflengte (infrarood licht) en ook licht met een kortere golflente,
het zogenaamde ultraviolet (UV) licht
Hoe neemt pluimvee licht waar?
Pluimvee ziet licht anders dan mensen. Niet alleen kunnen ze elektromagnetische
golven waarnemen die wij niet kunnen zien, ook kan een vogel tot wel 250 beelden
per seconde verwerken, terwijl de dat bij mens ophoudt bij 30 beelden per seconde
(studie Thiele, 2004). Uit onderzoek blijkt dat licht afkomstig van laagfrequent
armaturen ( tot 100 Hz) door de kippen als flikkerlicht wordt ervaren. De
onderzoekers pleiten voor vervolg onderzoek naar het gedrag en de productie van
kippen in pluimveestallen die verlicht worden met hoog- en laag frequentie
fluorescerende lampen (studie Nuboer et al, 1992).
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt PLE energiezuinige lampen en ook deze
hebben een frequentie van 50 tot 60 Hz .
Lichtkleur

Doordat pluimvee 4 typen kegeltjes2 in het netvlies van het oog heeft en de mens
maar drie typen, ziet pluimvee waarschijnlijk kleur anders dan de mens. Het lijkt er
op dat pluimvee licht van verschillende lampsoorten als een andere intensiteit
waarneemt de mens, omdat pluimvee gevoeliger is voor de blauwe en rode delen
van het
kleurenspectrum (figuur 1). Hoewel in de meeste experimenten kleureffect is
verstrengeld met lichtsterkte, blijkt dat golflengte ongetwijfeld een effect heeft op
productie en gedrag van pluimvee (studie Lewis and Morris, 2000).
Bij kalkoenen en kippen is de groei bij rood licht minder goed dan bij groen of blauw
licht. Dit kan komen doordat vogels bij rood licht actiever en agressiever zijn dan
vogels bij licht met een kortere golflengte. Aan de andere kant zorgt een
gemakkelijker doordringen van lange golven in de hypothalamus3 ervoor dat rood
licht meer een seksuele stimulans geeft dan groen of blauw licht. De hoeveelheid
geproduceerde eieren blijkt echter minimaal beïnvloed te worden door de golflengte
van het licht.

Gebruik Hoogfreqent armaturen
Pluimvee is gevoeliger voor flikkeringen dan mensen
In een proef (studie Taylor, 2002) werden 13 ISA Brown hennen getraind om tussen
twee knopjes te kiezen. De één met een flikkerend lampje de ander met een
constante lamp. De conclusie was dat kippen gevoeliger zijn dan de mens voor
flikkerend licht. Dus als de verzorger een flikker ziet in de lamp kan de kip het zeker
ook zien en dit kan stress en ongemak veroorzaken. Daarom worden hoogfrequent
armaturen aangeraden bij pluimvee.
Lichtintensiteit
Het visuele systeem van pluimvee is in een omgeving met natuurlijk licht ontstaan.
Deze omgeving verschilt in vele opzichten van het kunstlicht in pluimveestallen. De
huidige verlichtingssystemen zijn voornamelijk ontworpen rond menselijke zicht en
productie waarbij het zicht van de kip en de functionele ontwikkeling van
gezichtsmogelijkheden tijdens de opfok uit het oog verloren zijn (studie Prescott,
1999).
Een (te) lage lichtintensiteit in de stal is om de volgende redenen ongewenst (studie
Davis et al., 1999):
• - Het is moeilijk dan wel onmogelijk om bij een lage lichtintensiteit alle
dieren te bekijken of te inspecteren.
• - Lage lichtintensiteit kan een mate van gevoeligheid voor licht verminderen
waardoor de voeropname afneemt.
• - Lage lichtintensiteit kan een invloed hebben op de functionele ontwikkeling
van het oog.
• - Sterfte, pootproblemen en gekneusde karkassen komen in hogere mate
voor bij gedempt licht.
• In de praktijk wordt soms geadviseerd om de stal te verduisteren wanneer er
sprake is van verenpikken. Dit lijkt echter meer een vorm van
symptoombestrijding, dan een daadwerkelijke oplossing van het probleem.
Verenpikken hangt namelijk samen met stress en die wordt niet
weggenomen, de dieren worden hooguit wat inactiever. Vaak raken de
dieren op den duur gewend aan de lagere lichtintensiteit en pikken dan
alsnog. Uit proeven blijkt dat kippen voor bepaalde activiteiten, met name
eten en scharrelen, grote voorkeur hebben voor een hoge lichtintensiteit met
daglicht.
Voorkeur voor helder licht
Wanneer leg- en vleeskuikens (6 weken oud) kunnen kiezen tussen ruimtes
waarbinnen respectievelijk een lichtsterkte heerst van 6, 20, 60 en 200 lux, kiezen ze
voor een hoge lichtintensiteit (200 lux) om te eten, te drinken en te bewegen en
voor een lage lichtintensiteit (6 lux) om te rusten (studie Davis et al, 1999). Op 6
week leeftijd is er ook al een patroon te ontdekken in het gedrag van de dieren:
tussen 23:00 uur en 10:00 uur zaten de meeste dieren bij 6 lux te rusten. Uit dit
onderzoek, maar ook uit andere in dit artikel aangehaalde onderzoeken blijkt er een
relatie te bestaan tussen lichtsterkte en activiteit van de dieren. Bij een hogere
lichtintensiteit zijn de dieren actiever en eten en drinken ze meer (studie Davis et al,
1999). Verder blijkt uit onderzoek dat de kuikens veel moeite willen doen om bij een
hoge lichtsterkte (te kunnen eten (studie Prescott, 1999). Uit een onderzoek met
leghennen bleek dat ook deze een grote voorkeur hebben om bij helder licht te eten

(studie Prescott and Wathes, 2002). Verder lieten de hennen in dit onderzoek zien,
dat ze erg gemotiveerd waren om bij helder licht te eten en er twee tot drie keer zo
hard voor willen werken dan voor eten bij zwak licht.
Lichtintesiteit in opfok en verenpikken
In een onderzoek is gekeken naar het verenpik gedrag in relatie tot de lichtintensiteit
in de stal gedurende zowel de opfok als de legperiode (studie Kjaer and
Vestergaard, 1999). Hierbij werd een lichtintensiteit van 3 lux vergeleken met 30 lux.
Hieruit blijkt dat bij een lage lichtintensiteit meer wordt verengepikt, dan bij een
hogere lichtintensiteit. Het zogenaamde zacht verenpikken, wat niet schadelijk is,
komt bij deze lage lichtintensiteit relatief meer voor dan bij de hogere
lichtintensiteit. De effecten van lichtsterkte tijdens de opfok op verenpik gedrag
verdwijnen gedurende de leg. In dit onderzoek is een lichtsterkte van 3 lux
vergeleken met 30 lux. Echter 30 lux is nog steeds erg donker (vergelijk tabel 1,
leeslicht 400 lux). Het is jammer dat in dit onderzoek niet met meer licht is gedaan.
Lichtkleur (golflengte)
Lichtkleur en lichtintensiteit hebben invloed op de activiteit van de dieren en de
verdeling van dieren over de stal (studie Rodenburg et al, 2003). Bij groen licht
groeien vleeskuikens sneller. Bij rood en wit licht zijn de dieren actiever. Dit leidt tot
minder pootproblemen. Verder is gekeken naar het paringsgedrag van kippen bij een
onderdeel van het ultraviolette licht, het Uva licht. Dit licht kunnen mensen niet zien,
vogels echter wel. In kunstlicht komt deze straling nagenoeg niet voor. Verder neemt
ook de tijd die hennen besteden aan het bestuderen van de hanen toe. Deze
zogenaamde inspecteertijd is waarschijnlijk gerelateerd aan de partnerkeuze en deze
wordt dus beïnvloed door de aanwezigheid van Uva straling in het licht (Prescott,
1999). Een ander onderzoek concludeert dat UVa licht duidelijk betrokken is bij de
overdracht van seksuele signalen of communicatie en dat het gevolgen kan hebben
voor het welzijn en de productie van vleeskuikenouderdieren (studie Jones, 2001).
Studie Maddocks e.a., 2001
Kippen die gehouden worden zonder UV-licht hebben significant hogere basaal
plasma corticosteron (stress hormoon) concentraties en zijn geneigd minder te
exploreren dan kippen die onder volledig spectrum licht worden gehouden. Kippen
die gehouden worden in volledig spectrum licht hebben andere aantallen
corticosteron in hun bloed als reactie op stress dan kippen die zonder UV opgefokt
waren Hieruit blijkt dat ze beter met stress situaties om weten te gaan en hier beter
op reageren dan kippen die zonder UV-licht worden gehouden. In een vervolg
onderzoek werd gekeken of de afwezigheid van UV golflengtes ook op lange termijn
effect heeft op kippen die opgefokt werden bij volledig spectrum en licht zonder UV.
Hieruit bleek dat volledig spectrum verlichting samen met regulier menselijk contact
het stress niveau vermindert en daarmee het potentieel welzijn verbetert.
Uit de literatuurstudie blijkt dat kippen een voorkeur hebben voor een hoge
lichtintensiteit tijdens activiteit (eten, scharrelen etc.).
Het blijkt dat UV-licht het voortplantingsgedrag beïnvloedt. Verder zijn er indicaties
dat de kippen die gehouden worden in UV- licht minder stress hebben en potentieel
een beter welzijn dan kippen zonder UV-licht.
Effect van licht op levensprocessen
De Amerikaanse onderzoeker John Ott heeft veel onderzoek gedaan naar de
verschillen in het effect van kunstlicht en dat van daglicht op levensprocessen. Hij
vergeleek de effecten van de zogenaamde Ott-daglichtlamp (in Europa bekend als
True-Light), met die van ander ('gewoon') TL-licht.. Volgens het onderzoek van John

Ott leggen kippen langer, blijven ze gezonder (geen kippengriep) en vertonen ze
geen kannibalisme bij een daglichtlamp. Bovendien zouden de eieren 20-40% minder
cholesterol bevatten dan wanner de kippen bij gewoon TL-licht worden gehouden.
Kunstlichtveroorzaakt stress bij de mens
Bij de mens is een onderzoek gedaan naar de invloed van kunstlicht op gezonde
personen. Hierbij is kunstlicht met een hoge lichtsterkte (3500 en 3200 lux) met een
aanzienlijk verschillend spectrum dan daglicht vergeleken met kunstlicht met een
minimaal verschillend spectrum dan daglicht (studie Hollwich and Dieckhues, 1980).
De personen uit de eerste groep hadden op stress lijkende niveaus van ACTH en
cortisol in hun bloed. Deze resultaten verklaren aldus de auteurs het verstoorde
mentale en fysische gedrag van kinderen die de hele dag in school zijn, verlicht met
kunstlicht met een sterk spectrum verschil met daglicht. Dus, om mentale en
fysische veranderingen te voorkomen moet het spectrum van kunstlicht grotendeels
overeenkomen met dat van daglicht.
Conclusies
• Als men spreekt over licht spelen zowel de lichtsterkte (hoeveelheid lux) de
lichtkleur (golflengte) de lichtfrequentie (hoeveelheid Hz) en de duur van
blootstelling aan licht een belangrijke rol. Deze factoren bepalen samen het
effect van licht.
• Onder invloed van daglicht wordt bij mens en dier het levensritme bepaald.
Hierdoor ‘weet’ het lichaam wanneer het dag en nacht is, maar wordt ook
het seizoensritme bepaald.
• Kippen zien licht anders dan mensen. Kippen zien de kleuren anders, ze
kunnen bijvoorbeeld ook ultraviolet licht zien en kippen zien licht met een
frequentie lager dan 100 Hz als een flikkering.
• Tijdens activiteit (eten, scharrelen etc.) hebben kippen voorkeur voor een
hoge lichtsterkte.
• Ultraviolet licht heeft bij kippen een positief effect op het paringsritueel en
het vermindert stress.
• De lampsoort (gloeilamp, TL-lamp, spaarlamp) lijkt bij een lage lichtintensiteit
weinig effect te hebben op de productie en gezondheid van pluimvee.
• Bij de mens heeft daglicht een positief effect op de productiviteit en de
tevredenheid.
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