
 

Counter de najaarsdip en bereidt uw Danbred zeugen optimaal voor op 

aankomende seizoenen. 

Hoewel we het aantal zonnige zomerse dagen op één hand konden tellen, loopt de zomer reeds op 

zijn einde en is het aangewezen om onze Danbred zeugen optimaal voor te bereiden op komend 

najaar en winter.  

Hierna volgen enkele tips die u op weg kunnen helpen om een maximaal rendement uit uw Danbred 

dieren te halen: 

1. Licht 

Voorzie voldoende licht in uw dekstal; een dag-nacht ritme is onontbeerlijk, maar zeugen hebben 

nood aan 16 uur onafgebroken licht van minimaal 120 lux per dag, dit vanaf het spenen tot aan het 

dekken.  

Voorzie 1 TL lamp per 3 zeugen en indien nodig reinig de TL lampen opdat het licht maximaal benut 

kan worden door de zeug. 

2.  Bronststimulatie en -controle 

Start met bronststimulatie onmiddellijk na het spenen. Gebruik hiervoor driftige actieve zoekberen. 

Gebruik bij voorkeur meerdere beren, zeugen reageren anders per beer. Zorg dat de zoekberen 

gehuisvest worden buiten de dekafdeling. 

Ga voor extra aandacht en geduld bij de gelten, zij moeten nog veel leren en ondervinden en 

reageren soms nerveus of angstig bij gebruik van de zoekbeer.  

De ideale dekleeftijd van de gelten is tussen 250-260 dagen, bij de 3de bronst. Start tijdig met het 

stimuleren van de eerste bronst bij de gelten. 

Ook het gebruik van allerhande technische snufjes; berengeur verspreiders, CD met beergeluiden kan 

een extra stimulatie voor uw Danbred dieren betekenen. 

3. Voeding 

Zorg voor een smakelijk en hoog energetisch flushing voer voor uw gespeende dieren. Gelten dienen 

minimaal 3.5-4 kg en multipare zeugen 4-4.5 kg per dag op te vreten. Probeer dit zo lang mogelijk na 

het spenen aan te houden. Voorzie eventueel extra suiker (200g/dag) of B-caroteen die de bronst 

positief beïnvloeden. 

Belangrijk: na het insemineren van de gelten op 250-260 dagen leeftijd en 160 kg aandekgewicht 

dient er voor de gelten gebruik gemaakt te worden van een opbouwend voerschema (2.2-2.4 kg dag 

tot dag 35). Dit komt uw productie en langleefbaarheid van uw Danbred gelt ten goede. 

Zorg tevens voor voldoende en smakelijk drinkwater, een halfjaarlijkse controle is aangewezen 

Laat de voersilo’s regelmatig leeg komen en ontsmetten, condens en temperatuursveranderingen 

verhoogt het risico op schimmelvorming in de silo. 



 
4. Klimaat 

Zorg voor een rustig en zacht klimaat, vermijd elke vorm van tocht, controleer uw instellingen van uw 

klimaatcomputers (minimum/maximumventilatie, bandbreedte), de luchtinlaten en de voelers. 

Laat deze tips een leidraad zijn om een maximaal rendement uit uw Danbred fokgelten te halen. 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet om ons te contacteren via 

onderstaande gegevens. 

 


