Nieuwsbrief Oktober 2019

Het najaar is steeds een moeilijke peride voor zeugen.
Daarom geven we graag nog enkele tips die extra aandacht vereisen:

·

Maak de lichten in de dekstal regelmatig proper. Vuile lampkappen zorgen voor minder
intensiteit van het licht. In het najaar korten de dagen snel. Een correct lichtregime is hierin
heel belangrijk.

·

Overloop het voederschema en weeg de verschillende standen van de voederdosators nog
eens af. Het is belangrijk om op regelmatige tijdstippen het gewicht van de voeder te
controleren. Er moet te allen tijde voorkomen worden dat de zeugen te weinig voeder
krijgen (lichte biggen bij het werpen), of te veel voeder krijgen. In dit laatste geval worden de
zeugen te dik en dit zorgt voor problemen bij het werpen en een lagere melkgifte in de
lactatieperiode erna.

·

Laat geen restvoeder in de troggen van de zeugen in de dekstal. Meestal staat de dekstal
enkele dagen leeg voor het opnieuw vullen. Zorg dat er intussen geen restvoer is dat kan
beginnen met schimmelen.

·

Pas de inlaatopeningen aan van de ventilatie. Het kan in deze periode merkelijk kouder zijn ’s
nachts in vergelijking met overdag. Daarom is het belangrijk om de ventilatie correct te
hebben in deze periode. Op deze manier voorkom je dat bepaalde dieren in koude treklucht
zouden zitten.

·

Voor de zomer hebben we al extra vitaminering aangehaald voor de zeugen, zoals vitamine C
en vitamine E. Voor het najaar kan extra vitamines ook goed zijn. Een zeug met last aan de
poten kan éénmalig een extra toediening van vitamine AD3E goed gebruiken (vraag aan de
bedrijfsdierenarts voor dosering). Vooral D3 is hierin zeer nuttig.

Vergeet niet onze infoavonden:
·

Op woensdag 11 december in feestzaal Molenhof in Brecht

·

Op dinsdag 17 december 2019 in D’ oude Melkerij in Gits.

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief!

