Eerst en vooral willen we iedereen een gezond en gelukkig
2016 wensen!
We kunnen samen een glaasje drinken op het nieuwe jaar tijdens Agro-Expo in Roeselare. Dit gaat
door van 23 tot en met 25 januari in de Expo Hallen Schiervelde. Ons stand nummer is 37

Nadien zijn we ook aanwezig op de Agri Dagen. Deze gaan door van 12 tot en met 14 februari. De
locatie is Geeneinde 54 in 2381 Ravels, daar kun je ons vinden op stand 4522.

Verder willen we een aantal belangrijke punten aanhalen voor de opvang in de quarantainestal. Een
voldoende ruime quarantaine is uiteraard zeer belangrijk. Ideaal is om de gelten minimum 6 weken
in quarantaine te laten alvorens ze naar de regumate afdeling of naar de dekstal gaan.
In deze periode zijn een aantal punten van groot belang.
1. Een eerste is voldoende licht tijdens de dag in de afdeling. Gelten worden berig in de
quarantaine stal en extra licht helpt deze bronsten extra te stimuleren. Extra licht in de
dekstal is algemeen ingeburgerd in de dekstal, hetzelfde principe is eigenlijk van toepassing
voor de quarantaine stal. Voldoende licht in de hokken en dit 16 uur per dag, dit is makkelijk
te sturen met een tijdschakelaar.

2. Een 2de punt is de adaptatie van de gelten aan de huidige zeugenstapel. De laatste tijd zien
we steeds meer zeugenhouders gebruik maken van kauwtouwen. Door gebruik te maken van
kauwtouwen komen de gelten in contact met speeksel van andere dieren op het bedrijf.
Hierin zitten de belangrijkste kiemen die op het bedrijf aanwezig zijn, en zo bekom je dus een
goede adaptatie van de gelten. De kauwtouwen worden in de batterij gehangen bij
verschillende leeftijden van biggen. Eens de touwen nat zijn kunnen ze in de quarantaine stal
gehangen worden. Het is uiteraard belangrijk om kauwtouwen te nemen die zeer goed vocht
opnemen. Niet alle touwen doen dit, terwijl dit net het belangrijkste punt is van deze
toepassing. Om een goed effect te hebben moet dit minimaal 2 maal gedaan worden in de 6
weken quarantaine.

Verder willen we nog eens benadrukken dat het belangrijk is om de gelten tijdig te bestellen. Zo
kunnen we altijd voldoende gelten voor u voorzien en hebt u steeds het benodigde aantal op uw
bedrijf aanwezig. Reeds vele klanten werken met een vaste planning. Wilt u helemaal gerust zijn?
Vraag ons dan om voor u een planning op te stellen, voor een periode van 6 maand, 9 maand of 1
jaar, dit volledig in functie van uw bedrijf.

Met vriendelijke groeten van het volledige DANAPIG -team

