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SCHAALKWALITEIT-ANALYSE
Met de Schaalkwaliteit-analyse bekijken we alle aspecten die 

te maken hebben met de eischaalkwaliteit. Op basis daarvan 

maken we een rapport met verbeterpunten. Dit gehele proces 

bestaat uit een aantal onderdelen: 

Voor een pluimveehouder loont het enorm om goed op de eischaalkwaliteit te letten. 
Een goede eischaalkwaliteit gedurende de gehele ronde resulteert in meer eerste 
soort eieren, een langere aanhoudingsduur van het koppel en dus een hoger saldo. 
Naast het nemen van algemene maatregelen om de eischaalkwaliteit op peil te 
houden, is het efficiënter om te kijken wat de aandachtspunten van het koppel en op 
het bedrijf zijn om nog gerichter te sturen. De Heus heeft daarom, als onderdeel van 
het TopFit Rondeplan, de Schaalkwaliteit-analyse ontwikkeld.

TOPFIT-RONDEPLAN
De Schaalkwaliteit-analyse is onderdeel van het TopFit 

Rondeplan van De Heus. Dit is een proactieve totaalaanpak. 

Het TopFit Rondeplan bestaat uit vier essentiële factoren voor 

het realiseren van topprestaties van uw koppel: 

voer, water, licht en klimaat.

1. INFORMATIE

2. ANALYSEREN EN METEN

3. BESPREKING TUSSENRAPPORTAGE

4. EINDRAPPORT EN PLAN VAN AANPAK

EEN HOGER SALDO 
MET EEN BETERE
EISCHAALKWALITEIT

SCHAALKWALITEIT-ANALYSE

Er wordt een eindrapport opgemaakt met hierin een 

overzicht van de resultaten en conclusies. Er worden 

concrete verbeterpunten beschreven die zorgen dat de 

eischaalkwaliteit verbetert. Dit zal leiden tot meer eerste 

soort eieren en dus een hoger saldo.

Voordat het eindrapport wordt opgemaakt, wordt 

getoetst of alle informatie en data overeenkomen met de 

visie van de pluimveehouder. In deze tussenrapportage 

worden ook externe factoren meegenomen. Mochten 

er extra metingen nodig zijn, dan wordt hiervoor een 

afspraak met de technisch specialist ingepland.

Om een compleet beeld te krijgen van de actuele status 

van de eischaalkwaliteit wordt relevante bedrijfs- en 

koppelinformatie verzameld en geanalyseerd:  

• Koppelinformatie 

• Technische data 

• Voersamenstelling 

• Status eerste en tweede soort eieren

De tweede stap in het proces is het uitvoeren van 

enkele metingen en analyses. Met behulp van een 

rekentool wordt de calciumbehoefte en het aanbod 

hiervan via het voer in kaart gebracht. Daarnaast 

wordt informatie met betrekking tot de ei-kwaliteit, 

zoals ei-gewicht en de breuksterkte gemeten.


