
Nieuwsbrief december 2018 

 

Langs deze weg willen we 
iedereen goede eindejaars- 
feesten toewensen. Een prettig 
kerstfeest en een gezond en 
gelukkig 2019. 
 
 

In de 2de week van 
januari zijn we 
aanwezig op 
Agriflanders. 
Iedereen is 
welkom op onze 
stand met nummer 1264, in hal 1. 

 

Bronststimulatie bij fokgelten (op jonge leeftijd): 

Een vaste regel bij 1ste dekking van fokgelten is dat het op de derde of vierde bronst is. Als je 
weet dat gelten een eerste keer bronstig worden rond de leeftijd van 24-25 weken dan kom 
je al snel dat gelten gedekt worden tussen een leeftijd van 33 (2de bronst) tot 37 (4de bronst) 
weken. Bij later aandekken van de fokgelt zal je een nog hoger levend geboren bekomen.  

Door gelten op een jongere leeftijd aan te dekken zal de kost om de gelten in te voegen 
zakken. Ze zullen minder voeder nodig hebben, minder mest produceren en zullen hun 
volledige carrière wat lichter zijn waardoor ze altijd wat minder voeder nodig hebben voor 
onderhoud. Ook de aankoopprijs zal zakken bij aankoop van jongere fokgelten. 

Er moet wel rekening mee gehouden worden dat je niet zomaar de gelten jonger mag 
beginnen dekken. Door te zakken in aandekleeftijd zal ook het levend geboren zakken.  
Om dit op te vangen is beercontact op jonge leeftijd van de gelten belangrijk.  

Door vroeg beercontact te geven zal de eerste bronst ook vroeger optreden, en zal je dus op 
jongere leeftijd aan de 4de bronst komen. Een zoekbeer voorzien speciaal voor de 
quarantaine of opfokstal is zeker nuttig. Let wel, de zoekbeer pas bij de gelten laten 2 weken 
na aankomst van de nieuwe fokgelten. Zorg dat de zoekbeer ook regelmatig de nodige 
vaccinaties krijgt. Hieronder zie je een grafiek van een onderzoek uit Amerika van Patterson 
en Foxcroft. Hieruit blijkt dat beercontact vanaf 20 weken leeftijd in vergelijking met 23 



weken leeftijd reeds een duidelijk gevolg had op leeftijd van de 1ste bronst. Hoe vroeger 
gelten gestimuleerd worden, hoe vroeger ze een eerste maal bronstig worden. 

 
 
Door vroeg met bronststimulatie te starten kan je de fokgelten vroeger inspannen en zal de 
kost om tot de eerste worp te komen lager zijn.  
Om een vlotte stimulatie te bekomen is het handig om hekkens te hebben als hokdeuren. 
Dan kan de zoekbeer in de gang lopen en kan er contact zijn met de gelten via hekkens. Zorg 
ook voor een aangepast lichtschema voor de gelten. Door voldoende licht zal de bronst ook 
beter optreden. Markeer de fokgelten ook die bronstig zijn geworden. 
 

Aanvoerplanning: 

Verder willen wij nog eens benadrukken, om tijdig door te geven wanneer en hoeveel 
zeugen u zal nodig hebben.  Zo kunnen wij altijd voldoende zeugen voor u voorzien en hebt 
u steeds de benodigde zeugen op u bedrijf aanwezig ter vervanging. Veel klanten werken 
reeds lange tijd met een vaste planning. Wilt u ook gerust zijn? Vraag ons dan om voor u een 
planning op te stellen in functie van jullie bedrijf.  


