DE PRODUCTIEKETEN
1. Fokkerij
De fokkerijen leggen de basis voor
sterke, productieve en efﬁciënte dieren.
De belangrijkste rassen in de vleeskuikensector zijn Ross, Cobb en Hubbard.

2. Opfok
In de opfok worden jonge ouderdieren
grootgebracht tot ze 20 weken oud zijn.

4. Broederijen
3. Moederdieren (vermeerdering)
Onder de vermeerderingsbedrijven
verstaan we onder andere de bedrijven
met moederdieren. Deze dieren leggen de
eieren waar de vleeskuikens uit geboren
worden.

5. Vleeskuikenhouderij
De kuikens groeien op in stallen waar zij
vrij kunnen scharrelen en de hennen en
hanen door elkaar lopen. Ze blijven hier
ongeveer 6 tot 10 weken, afhankelijk van
het type kuiken en het concept waar zij
voor opgroeien.

7. Vleesverwerkers
Na de slacht kan het vlees verschillende
eindbestemmingen krijgen. Slachterijen of
uitsnijderijen snijden het vlees verder in
delen, zoals borstﬁlet en drumsticks.
Separatorvleesproducenten zijn
gespecialiseerd in het verwijderen van de
laatste restjes vlees van botten, om
hiermee bijvoorbeeld een basis voor snacks
te maken. Tot slot kunnen producten verder
verwerkt worden in bijvoorbeeld
maaltijdsalades of op pizza’s.

De bevruchte eieren van moederdieren gaan
naar broederijen toe, waar zij onder perfecte
omstandigheden worden uitgebroed. Ook kan
er gekozen worden om broedeieren in de stal
uit te laten komen. Na ongeveer 21 dagen
kruipen de kuikens uit hun eieren.

6. Slachterijen
Wanneer de dieren op slachtgewicht zijn
worden ze naar de slachterij gebracht. Hier
worden ze volgens wettelijke richtlijnen
verdoofd en vervolgens geslacht.

8. Retail/foodservice/slager
In de supermarkt, in het restaurant, bij de
slager; door al deze verschillende kanalen
vindt het vlees uiteindelijk haar weg naar
de consument.

9. Consument
Alle voorgaande schakels hebben zorg
gedragen voor duurzame en verantwoorde
productie van kippenvlees. Dat geldt voor
veel aspecten zoals dierenwelzijn,
voedselveiligheid, traceerbaarheid, milieueisen en volksgezondheid. Voor u is er een
ruime keuze aan kipproducten in het schap,
die allemaal met zorg geproduceerd zijn.

Bovenstaand is een versimpelde weergave van de hele pluimveeketen. Uiteraard zijn nog veel meer bedrijven nodig om de keten draaiende te houden. Denk
bijvoorbeeld aan de diervoederbedrijven die gespecialiseerde diervoeders aanleveren, toegespitst op de verschillende behoeften van de dieren.
Of transportbedrijven die voor iedere stap in de keten het juiste transport leveren; geconditioneerde vrachtwagens voor eendagskuikens, gecertiﬁceerde
chauffeurs voor transport van levend pluimvee en gekoelde wagens voor het leveren van vlees naar supermarkten.
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