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LOHMANN Deutschland installeert SELEGGT Circuit voor geslachtsbepaling in 
het broedei in Duitsland 
 
LOHMANN Deutschland GmbH & Co.KG mag sinds 1 januari 2022 geen kuikens meer doden  in 
zijn broederijen. Tot nu toe is dit op verschillende manieren opgelost, inclusief het opfokken van 
broederhanen. Om een groter aanbod van “zonder kuikendoden” kuikens te bieden, wordt in de 
zomer van 2022 een SELEGGT Circuit systeem geïnstalleerd in broederij Ankum. LOHMANN 
Deutschland vervolgt hiermee de ingeslagen route van openheid voor alle technieken, om zo zijn 
klanten te voorzien in hun behoeften. 
 
“We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met LOHMANN Deutschland. Ondanks de 
onzekerheid over de mogelijke beperkingen in 2024, hebben we samen besloten dat dit het juiste 
signaal geeft aan de sector. Met de installatie van het SELEGGT-proces in Duitsland, wordt een 
duurzame en zo vroeg mogelijke technologie beschikbaar. Economisch haalbare oplossingen 
zijn nodig in Duitsland om het kuikendoden op een duurzame manier te kunnen stoppen,” aldus 
Dr Ludger Breloh, managing director van respeggt group. 
 
“Met de samenwerking tussen LOHMANN Deutschland en respeggt group, bieden we onze 
klanten een geaccepteerde en erkende technologie om het geslacht van kuikens in het broedei 
te bepalen. Dit betekent dat we nu ook zo vroeg mogelijk gesekste henkuikens van bruine en 
witte rassen kunnen aanbieden. Bovendien garandeert de Duitse oorsprong een wettelijke 
zekerheid bij de claim dat de keten ‘zonder kuikendoden’ is,” aldus Tobias Ferling, managing 
director van LOHMANN Deutschland GmbH & Co.KG. 
 
Door samenwerking tussen LOHMANN Deutschland en respeggt wordt het mogelijk om in 
eerste instantie jaarlijks 3 miljoen ‘respeggt’ leghennen uit te broeden, die ca. één miljard 
‘respeggt’ eieren zullen leggen voor de Duitse en andere KAT-certificeerde markten. De 
samenwerking tussen deze twee bedrijven is een belangrijke stap in het promoten van 5xD1 in 
de Duitse eierproductie. 
 
LOHMANN Deutschland GmbH & Co.KG is de grootste vermeerderaar voor kuikens en hennen 
van de LOHMANN genetica in Duitsland. Met zijn eigen ouderdieren, broederijen en 
opfoklocaties, beheerst het bedrijf de hele supply chain in Duitsland. Daarnaast is LOHMANN 
Deutschland de enige Duitse broederij waar geslachtsbepaling in het broedei mogelijk is. 
 
respeggt group is een dienstverlener voor geslachtsbepaling in het broedei. In opdracht van alle 
ketenpartners, kan het geslacht van broedeieren direct in de broederij worden bepaald als 
onderdeel van de full service dienstverlening. Met dit doel installeert en beheert respeggt group 
de SELEGGT Circuit-technologie, die ontwikkeld is door zusterbedrijf SELEGGT, om zo te zorgen 
dat elke legbroederij toegang heeft tot geslachtsbepaling van zijn broedeieren. Eind 2022 heeft 
respeggt group al meer dan 10 miljoen gesekste henkuikens geproduceerd met het SELEGGT-
proces. 

 
 
 
1Broederij, opfokstal, veevoerproducent, leghennenbedrijf en pakstation gelegen in Duitsland. 

 



 

 
Daarnaast verzekert respeggt de extra waarde van “zonder kuikendoden” door controle van de 
supply chain bij elke uitkomst. In meer dan 6,000 supermarkten in Duitsland, Nederland, 
Frankrijk en Zwitserland kunnen klanten al eieren vinden met het hartvormige respeggt-label 
“zonder kuikendoden”. 
 
 
Voor meer informatie: 

 
https://lohmann-deutschland.de/   - De website van LOHMANN Deutschland Group 
https://www.mehrwert-henne.de/.  - De website van het 5xD concept voor eieren 
https://www.respeggt.com/    - De website van respeggt group  
https://www.seleggt.com     - De website over SELEGGT technologie 
 
 

 
Voor persaanvragen: 
 
respeggt GmbH- committed to “Free of Chick Culling“ 
Hildeboldplatz 15-17 | 50672 Köln | Duitsland 
presse@respeggt-group.com 
Kristin Höller, Tel: +49 151 52062110 
 
LOHMANN Deutschland GmbH & Co. KG  
Druchhorner Str. 35 | 49577 Ankum | Duitsland 
presse@lohmann-deutschland.de 
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