
n mi jn hoedanigheid als docent dierverzorging op
het Aeres lVB0 in Barneveld kr i jg ik vaak vragen van
hobbyisten, co ega sport fokkers,  studenten en cursisten
over hoe te broeden met een (hobby)broedmachine,
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Op dezeen anderevragen hoop ik in dit artikelantwoord te geven.
Belangr i jk  b i jbetbroeden met een broedmachineis albet ui t
gangsmateriaal dat ie gebruikt. Daibegint al met de vitdlitett van je
foktoom, maar dat is nietwezenlijk anders dan bij natuurbroed. Het
isopvallend dat het uitbroedenvan eieren van commerciele leghybri
den of slachtkuikenhybriden duideliik betere resultaten oplev€n dan
het uitbroeden van eieren van meestal sterkingeteelde raskippen.
Ten tweede is de kwaliteitvan een broedei belangrijk. Het gaat hierbij
om eivorm, schaalkwaliteit. versheiden reinhe'd. H ierover verderop

En dan de broedmachine. We onderscheiden vlakbro€ders en notor-
broeder, .  HFr !er  -chi l  bpsrddr ur l  her dlddn nrFr ddnwe/ ig z i ,n \dn
een ventilator die het klimaat in de hele machine gelijk maakr.In een
vlakbroeder kun je in stilstaande lucht slechis 66n laas eieren in de
broedmachine kwijt en stel je de temperatuur precies afop de boven.
kant van deeieren. lndeze machines zul len deeieren net als onder
een kip, aan debovenkant ietswarmer zijn dan aan de onderkant. In
een motorbroeder kunnen eventueel meer lag€n eieren teselijkertijd
worden gebloeden hier is de (omgevings)temperatuur aan de boven-
en onderkant van het eigel i jk . ln een vlakbroeder is hetmoei l ' jker
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om de temperatuur op alle plaatsen (links, rechts, vooren achterin
de machine) selijk te houden. In deze nachines is de temperatuur
van deeieren die aan debuitenkant en bij de deuropenins ligsen
tiidens het broeden vaak net iets lager. Het omleggen van buiten naar
binnen van deeieren in deze machineskan ervoor zorgen dat alle
eieren in deze machines dan min ofmeer selijk uitkomen. ln zowel
vlakbroeders als motorbroeders kan nen sebruik maken vaneen
automatische keerinrichting. Bij handmatig keren is 66n oltweemaal
keren per dag genoeg.

Het vomen van een compleet ei duurt in de kip vanafde (eisprons),
helvrijkonen van dedooier, ongeveer25 uur. De bevruchting vande
eiceldie zich in de k'emscbijf van de dooier bevindt, gebeun in het
eerslekwa(iernahetvr i jkomenvandedooier,zorondhetmoment
dat de doo'er in de trechter van de eiieidervalt. Directdaarna
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beginneD dedelingen en start de ontwikkelingvan het embryo. Het
broedproces, de ontwikk€ling van het embryo, beginl dus alin d€ kip
en stopt tijdelijkna het leggen van het ei, als het eiis afgeko€ld.

Wanneeru dedooier van een vers gelegd eibekiikt, zi€tu aan de
bovenkant een klein wit stipje met een doorsnedevanr'l nm (onbe

vrucht!). Wanneer d€ stip wat groter is (4 6 mm) en min ofme€r de
vormvan een'donuf beeft, is het eibevrucht en de complele donut.
vorm implicee(datbet embryocompleet is en nu in dewachtstand
staatrotbet moment dat het broedenbeginl. Echterop hetmomenl dat
bet ei wordt gelosd is de donuiring nog nietgesloten. Datduurt nog
ongeveer l% uur, naardit gebeurtalleen goed als hetei niet tesnel
afKoelt- Cevolg is dan dat de enbry.r3 al in dAI studium afstewen en
dan hebje ieiteUjk een onb€vrucht ei, of je hebt meer kans op kuikens
met aa ngeboren ah{ijkingen. Zaak isdusdat de hennen de beschik_
king hebbenovereen niet te koude tochtvrije nestplaats en biihet
leggen voldoende rust hebben, zodat ze na hel leggen nog even op het
eiblijven zitten, zodat het einiet te snelafkoelt. Probee
aantal zogenaamde builonnesteieren, eieren die zonaarop devlo€r
van het hok ofnr de weiziin gelegd, uit le broeden. U zult zien dal u
beduidend lagere uitkomstpercenlages behaald.

krfert{s eoo urilh blastoolS0 = snallurhiie

fertile blastooERM = bullsege eppe.rqhoe

Bijnatuurbroed spaa(een hen soms wel vier weken, vooldat ze
beginl metbroeden en dan Dog komen alleeieren uit. Hoe kan dat?
Welnu, vanafde eerstedag nadateen ei gelegd is begint een embryo
te degenereren,' d.wz. dat ar c€llen afsteruen.ledele dag gaatde

hen weer even op de Selegd e eiercn Litren, keett ze en \lamt ze aok
even op. Dat opwarmen zorgt ervoor dat het embryo steedsweer
'gerepareerd' wordt. Jekunt ditook net kunstmatig tebloeden eieren
naboolsen, biivoorbeeld doorde eieren, als d€ oudste ongeveel lo
dagen oud zijn, even in de broedmachine te l.ggen en een paar uur
aan lebroeden lotdat deeieren helemaal zijn door gewarmd. Daarna
laat u de eieren weerlangzaam afkoelen en kunt u ze nogwelweer
ro dagen bewaren. op deze manier kijgt u ook van drieweken oude
bro€deieren nog goede uitkomsrresultaten. (Bronrdr. Marleen Boer
jan, dir€ctor, lectorUniversiteitWageningen).

Vrijwel alle srondbroeders, Gaiiifornes (hoenderach tigen ), 4rseri

/ornes (watervosels), maarook kieviten, sruiio\, scholekstels en
meeuwensoorten, leggen een ovaal eimet cen stompe kant waar
de luchikamer zit en aan de andere kanl m'n ofmee! een punt. jlen

ideale verhouding tussen bteedte en lenqrc van het ei is 3:4, wat ovel
eenkamt net een votnindex van o,75 of 75%. ten ei net een votmin lex
yan <7,% naemen we een lang ei en bij>79% spreken Ne van een rcn)
ei. Dievorm is belangdjk omdat dievorm precies past biide vorm
van een opgevouwen kuiken, vlakvoordat hetkuiken uitkomt. Het
kuiken ligtop dat noment precies met beidehakjes in de punt van
her eiteruijl (bijde kip althans) het kuiken metde kop
doorsebogentotweer(dlhJdl)onderdelechtervleugel,waarbij hel
snaveltje lerhoogtevan de schouder onder het vleugeltie uitkomt-
Eigenlijk bijzonder knap dat het kuiken in die houding in staat is om
het einiet  a l leen aan te pikken maarook nog eensdoorzich in het ei
rond re wurmen, het hele kapje los te pikken.

Hierkomen we ook aan het onderwerp luchtvochtigheid bijhel
broeden. Tijdens het broeden dient de luchtkamel zo sroot te
worden, dat het kuiken bij Ditkomsl ruimte genoeg heeft on zich
te kunnen bewegen om ui thel  e i te komen. Heteimoet daarom
vocht verdampen waardoor het in 18 dagen. ongeveer t2 14% van
z n gewich I verliest. Het volume van de luchtkamer is dan op het
moment van uitkomst 15-2o'lo van het totaleeivolume. Daarn€e
heeft het kuiken voldoende ruimte om hel ei aan ie pikken en ook
vlot het hele kapje los te pikken.

Bewaaruweieren, zolang u aan hel sparen bent op een koele plaac
(7r4'c), bijeen redelijk hose relarieve vochtigheid, zodat de oudste
eieren niet te veel indrogen en wijwel alle eieren op het moment van
inleggen even grore lurhlkdrer.  hebb.n.  U kunr uw erercn rn p '  r
cipe 4 dagen opsparen, maarzorg er doorregelnatig keren (1x pel

dag) wel voor dat de eidooiers niet aan d€ schaalvli€zen verkleven.



Zo kan het gebeuren dat ei€reD van Marans kippen die minderen
kleinere poridn hebben, de beste uitkomstresultaten laten zien wan.
neer u zezonde! exhawaler, duszeerdroog, in de broedmacbine uit
broed. U moet dan denken aan 30% RV oflager tijdens het broeden,
anders drogen de eieren niel genoeg in. Andezijds kuntu meteieren
die ers poreuzeschalen hebben, nos welredelijke uitkomsten halen
als u met een wai hoger vochtgehalle (>55% RV) broedt. (Maat heter
is het onl deze eieren helenaal niet in te leggen, ondat u hietmee een
kwaliike eigenschap in uw faktam k\\,eekt).
IIet zosenaande vastdrogen in het eibijuitkomst, beeftdan ook niet re
maken met her le droogbroeden, maar iuist doordatbet kuiken relang
werk heeft net het helemaal lospikken van het kapje. En dat komt dus
doot een b klei'1e luchtkamer op het manent nn uitko'nst, wat juist vel
oarzaakt \rordt doat te vochtig rroedenl Het regelmatig laten indrogen
van deeiinhoud is een samenspel tussen vochtgehalte in uw machine
en de kwalileit van deeierschalen. Om daar beter inzichl in te kriigen.
is het zaak om de eieren in de broedmachineeen aantalkeren te wegen,
om zo het gewichtsverlies te kunnen bepalen.Is het gewichtsverlies
goed, dan h€btu ookmel het goede luch tvochtigheidsgehalte gebroed.
Samen gevat kotnt het er dus ap neet dat de yotn van het ei in conbi
natie net wldoende rui,nle voor het kuiken in het ei de roonaanste
voanyaarden zijn voar cen vlotte uitkonst zandet wst te plakken.

Bevuildeeieren zijn in een broedmachine een bron van infecties
doo! hpr idpdlp l r l  mddr voor dF on'wi l le l ing vdn mi(  ro olgdnFmFn.
Pas uitgekomen kuikens kunn€ndan via hun navel semakkelijk
worden geinfecteerd.
'Ronde'eieren hebben niet desoedevorm voor een kuiken. D€ hakjes
liggen bii uitkomst niet in de punt van het ei. Het kuiken kanzijn
pooljes gemakkelijk in ande!e ricbtingen plaatsen! waardoorzeaan her
eind niel mooi parallel naast elkaar lisgen. Ook zie je biideze eiercn
vaak dat bet kopje niet onderde rechtervleugel ligt. Dit alles bijelkaar
isde oorzaakdal het kuiken zich bijuitkomst nier goed kan iond,
draaien. Je ziet bij deze eier€n neer spreidpootjes! vaker op een andere
plek aansepikte eieren en meer 'dood in de dop. fBt spreidpoorT-,cs
spelen ook zaken ak etetiikheid, inteelt en broedtenperatuw een rcI.)
'Lanse' eieren ziin uireindelijk te smal(te nauw) voor een kuiken om
zich tiidenshet uitkomen re kunnen ronddraaien in hel eiom het hele
lapjelosle pikken. Denk aan de bewesinssvriiheid die u,ou hebben
alsu in een ietste nauwebuisbent gekropen. lieren worden vaak nog
welaangepikt ,  maarverderkonthetkuikendanniel .

Wanneeru te vochtig hebt gebroed is de luchtkamer aan het eind nog
eryklein, maar een Sroterprobleen is dat hetkuiken in het eite groov
tezwaaris. Hierdoorheefthetkuiken teweinigbewegingsruimte.
Gevolg is dat deeierenvaak nog wel aangepikl worden, maaromdat
hetverder lospikken te langduurt oiteveel nroeitekost gaat het kui
ken doodof droogf hetvast.  Dus kr i jgt  u veelkuikensdood in dedopl
Als het eerste eiin de nachine is aangepikt, is het raadzaam om het

vochlgehalte in de machinewat teverhogen en de temperatuuriets
(o,5oc) tevedagen. Zelfs biinatuurbroed sebeurt dit laatste, doordat
de kloek, door hetgepiep en gepikonderzich, war minderzwaa!op
deeieren gaat zitten. Door het uitkomen en opdrogenvan ku'kensen
eieischalen gaat de luchtvochtigheid vanrelfonhoog onder de kloek.
In de broednachine is dat efiect wat kleiner ondat er veel meer ruimte
per ei is, waa rdoor de luchtvochtigheid minder snel toeneemt.
Eieren van vogelsoonen die nogwat dichter bij de wilde vari€teiten
staan hebben nauwelijks variatie ineivorm. Hoeanders is datbij
onze Gallus gallus donesti.6. Zaak dus om meer te gaan le(en en
te selecteren opde vorrn van de eieren diewewillen uitbroeden.
Natsproeienvan deeierenvoor het uitkomen heeft feitelijk geen
enkele z'n. De porien van de ei€ren kunnen erdoor verstopt raken
en de kalkschaal wordt er €cht niet zachtervan, zoals velen

Alles wat ik hierboven b€schreef over het broeden van kippeneier€n,
geldt in srote liinen ook voor elke andere voselsoort. Mocht u verder
nogvragen hebben overbroeden met de b.oedmachine, stuur ze dan
op naarde redactie van het Kleindier Magazine. Dan gaanweprobe,
ren die vragenin een volg€nd artikelte beantwoorden.
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