
 

Anticipeer tijdig op hittestress en voorkom productieverlies. 

Hoge temperaturen en verhoogde luchtvochtigheid zijn een potentieel gevaar voor onze hoog 

productieve Danbred fokgelten. De ideale temperatuur voor onze zeugen (de zogenaamde thermo 

neutrale zone) bevindt zich tussen de 18-22°C. Zowel hogere als lagere temperaturen kunnen 

aanleiding geven tot productieverliezen. 

Om deze verliezen zo goed mogelijk op te vangen geven we graag enkele nuttige tips mee voor de 

stal: 

Drachtstal 

1. Zorg voor voldoende vers en bacteriologisch gezond water. Een drachtige zeug heeft 

dagelijks minimaal 15 l water nodig. Zorg voor voldoende debiet en reinig en controleer 

regelmatig de waternippels. Het debiet van de drinknippels dient minimaal 1l/min te zijn. 

Voorzie indien nodig een extra drinkbeurt. 

 

2. Zorg voor voldoende luchtinlaat, controleer de curves van de ventilatiekasten en houd 

rekening met schommelingen (instelling van de bandbreedte) 

 

3. Verlaag de voercurve tijdelijk met 5-10%, voorzie voeders met extra ruwe vezel en vitamine E 

en C. 

Kraamstal: 

1. Geef het voeder in kleinere porties of voorzie een extra voerbeurt. Eventueel verplaats de 

voerbeurten naar koelere periodes, ’s morgens vroeger en ’s avonds later. 

 

2. Zorg dat er geen restvoeder blijft liggen, bederf treedt nog sneller op bij extreme hitte 

 

3. Schakel warmtelampen tijdig uit (liggedrag van de biggen bekijken) en verlaag eventueel de 

vloerverwarming.  

 

4. Geef tijdelijk rond de partus extra vitamine C. Vitamine C is een wateroplosbaar vitamine die 

belangrijk is voor de algemene weerstand van de zeug en stress verlagend werkt. 

 

Algemeen: 

1. Controleer regelmatig uw alarmmelder en sirenes 

2. Voorkom directe lichtinstraling door zonlicht door het witkalken van de ramen 

3. Schakel tijdig de vernevelingsinstallatie aan, vanaf 24°C en hou de RV in de gaten 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn, onze Danbred adviseurs staan steeds ter 

beschikking om u verder te informeren en te begeleiden. Aarzel niet om ze te contacteren. 


