
Naast hun ruime kennis over pluimvee 
beschikken onze pluimveespecialisten 
over een uitgebreid assortiment meet
apparatuur. Op deze twee pagina’s vindt 
u een overzicht van de apparaten en 
meters die onze pluimveespecialisten 
ter beschikking hebben om uw 
bedrijfsmanagement te optimaliseren.

Met goede meetapparatuur is het tegen woordig 
mogelijk om snel en nauwkeurig inzicht te 
krijgen in de daadwerkelijke situatie op uw 
bedrijf. Meten is weten. Naast het verzamelen 
van meetgegevens is het zeker zo belangrijk om 
die gegevens goed te interpreteren. Wat zeggen 
de resultaten en belangrijker nog: wat kun je 
doen, mocht het nodig zijn, om de situatie te 
verbeteren? De instelling en afstemming van 
klimaatsystemen is een vak apart en kan een 
grote impact hebben op de resultaten in de stal. 
De pluimveespecialisten van De Hoop weten 
wat nodig is om het stal klimaat te optimaliseren. 
Maak gebruik van de apparatuur waarover wij 
beschikken en vraag uw pluimveespecialist naar 
de mogelijkheden op uw bedrijf. 

 Klimaatmeter en 
luchtsnelheidsmeter 

Een klimaatmeter meet, analyseert en 
legt alle klimaat-, ventilatie- en behaaglijk-
heidsparameters vast: temperatuur, CO2 
en luchtvochtigheid. Het apparaat werkt 
draadloos waardoor je een meting tussen 
de dieren kunt uitvoeren zonder er zelf 
tussen te staan. Dit geeft een juist beeld 
van de daadwerkelijke situatie. De Testo 
400 is uitgerust met een applicatie om de 
luchtsnelheid van binnenkomende lucht te 
meten en de luchtsnelheid op dierniveau. 

Wanneer in te zetten? 
Regelmatig om een goed beeld te krijgen 
van het stalklimaat en om de sensoren in stal 
te ijken.

 Infrarood thermometer
Met een infrarood thermometer kun je 
eenvoudig de temperatuur van de stalvloer 
meten. Zeker bij de start van de ronde 
is het belangrijk dat de vloer voldoende 
warm is. De kuikens verliezen anders teveel 
energie via hun pootjes aan een te koude 
ondergrond. Ook gaat een te koude vloer 
condenseren wat slechte strooiselkwaliteit 
geeft. De vloer moet overigens ook niet te 
warm zijn. 

Wanneer in te zetten?
Regelmatig, zeker bij de start van de ronde 
ter controle en als de dieren niet gelijkmatig 
over de stal zijn verdeeld. 

 Hato lichtspectrummeter
De Hato professionele lichtspectrummeter 
geeft inzicht in de verlichting van de stal, een 
aspect dat op veel bedrijven onvoldoende 
aandacht krijgt. Licht heeft onder andere 
impact op het gedrag en welzijn van de 
dieren. Een kip ervaart licht anders dan 
mensen en daarom is het lastig om de 
stalverlichting met blote oog goed te 
beoor delen. De Hato kan ook de Gallilux 
meten; dit is de lichtsterkte zoals een kip die 
ervaart. De Hato meet naast lichtintensiteit 
(uitgedrukt in lux) ook kleurechtheid 
(uitgedrukt in CRI), lichtwarmte/kleur-
temperatuur (uitgedrukt in Kelvin) en 
constateert eventuele flikkeringen die het 
menselijke oog niet registreert maar die 
kippen wel ervaren. 

Wanneer in te zetten? 
Regelmatig om de stalverlichting te beoor-
delen. Als de dieren afwijkend gedrag 
vertonen (pikkerij) of zich ongelijkmatig 
over de stal verdelen. 

 MultiRae stalluchtmeter 
inclusief ammoniak

De MultiRae is een van de meest geavan-
ceerde instrumenten om de kwaliteit van 
stallucht te meten Het handzame apparaat 
meet naast het CO2-gehalte ook het zuurstof- 
en ammoniakgehalte in de stal. 

Wanneer in te zetten? 
Regelmatig een meting uitvoeren om de 
kwaliteit van de stallucht te monitoren. 

 Warmtebeeldmeter
Met deze meters (twee verschillende typen 
meters) meten we temperatuurverschillen in 
de stal. Het maakt inzichtelijk hoe de tempe-
ratuur verdeling is en of er koudebruggen 
zijn die het stalklimaat verstoren. In de 
wintermaanden is de warmtebeeldcamera 
ideaal om leklucht op te sporen. Naast het 
meten van de temperatuur verdeling in de 
stal kunnen we hiermee ook meten of lades 
met broedeieren de juiste temperatuur 
hebben. 

Wanneer in te zetten?
Regelmatig om eventuele fouten op te 
sporen, als er natte plekken in de stal zijn en 
als de dieren niet gelijkmatig zijn verdeeld. 

 Rookapparaat
Een rooktest met een rookapparaat maakt 
luchtstromen in de stal zichtbaar voor het 
oog. Dit maakt eenvoudig duidelijk op welke 
manier verse lucht de stal binnenkomt, zich 
verder verspreidt over de stal en zich mengt 
met de stallucht.

Wanneer in te zetten?
Wanneer dieren niet gelijk verdeeld zijn in de 
stal, wanneer natte plekken ontstaan of om 
nieuwe instellingen van de klimaatcomputer 
te controleren. 

 Endoscoop met 
watercamera

Met een endoscoop voorzien van een 
camera is het mogelijk de binnenkant van 
het drinkwatersysteem te inspecteren en te 
beoordelen op vervuiling en aanwezigheid 
van een biofilm. Aanslag van de leidingen is 
een bron van bacteriën, schimmels en gisten. 
De speciale watercamera laat zien hoe het 
met de vervuiling aan de binnenzijde van de 
leidingen staat. 

Wanneer in te zetten? 
Regelmatig om drinkwaterkwaliteit en 
beschikbaarheid te monitoren

 Elektronisch ei
Met een elektronisch ei is het mogelijk om 
risico’s in beeld te krijgen waar ei-beschadi-
gingen of haarscheurtjes kunnen optreden. 
Het ei met ingebouwde elektronica door-
loopt, net als de andere eieren, het traject 
van legnest tot inpakmachine en registreert 
nauwkeurig hoe dit traject eruit ziet. 

Wanneer in te zetten?  
Bij een bovengemiddeld aandeel bescha-
dig de eieren of haarscheutjes zonder 
aanwijsbare reden. 
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