
 
 

 

Goed voorbereid tegen hittestress. 
 

De hoge temperaturen laten zich terug voelen. Iets wat voor de meeste mensen een periode van zon, 
zee en strand aankondigt, is voor varkenshouders een periode van stress.  
Dit om de dieren te beschermen tegen deze extreme warmte. Tijdig ingrijpen en de juiste 
voorzorgsmaatregelen nemen kan hittestress voorkomen. Zo kunnen ze de resultaten en gezondheid 
op het bedrijf handhaven. 

Bij deze warmte loopt de staltemperatuur serieus hoog op. Iets wat een nefast effect heeft op de 
groei, voeropname, melkgift en vruchtbaarheid.  

Zorg daarom bij warme dagen voor zeker voldoende luchtcirculatie. Dit zorgt voor een betere 
zuurstofaanvoer rond de zeug. Er wordt gestreefd naar 19-20°c in elk seizoen. Overweeg eventueel 
een aanpassing van het ventilatiesysteem.  

Voorkom ook zeker directe instraling van zonlicht bij warme temperaturen. Geef de zeug wel 
voldoende kunstlicht voor bronststimulatie en voeropname.  Onbeperkt gevoederde dieren laat je 
best ook ’s nachts de verlichting aan om de voederopname te verhogen. 

Voederen op de koelste momenten van de dag is een aan te bevelen strategie.  Het hele rantsoen in 
1 keer ’s morgens vroeg of bij 2 x voederen zeker de 2e voederbeurt voor de middag geven, kan hier 
een serieus stuk helpen. 

Voorkom ook bederf van het voer, hou de voederbakken schoon en werk het restvoer weg. 

Verhoog het voederschema in de kraamstal zeer geleidelijk en geef de biggen extra melk bij. Dit om 
zo het speengewicht op peil te houden en de spijsvertering verder te ontwikkelen.  

Geef de zeugen in de kraamstal, 3 dagen voor en 3 dagen na werpen, voldoende vers water bij in de 
kraamstal. Water van een goede kwaliteit. Dit wordt ook regelmatig gecontroleerd en samen met 
uw bedrijfsdierenarts geanalyseerd. Dit kan niet voldoende herhaald worden.  

Geef indien mogelijk rond het werpen extra vitamine C. Vitamine C is een wateroplosbare vitamine 
die belangrijk is voor de weerstand, en werkt ook stress verlagend. Dit kan zeer nuttig zijn rond het 
werpen, aangezien dit zorgt voor extra stress bij de zeugen. 

De drinknippels controleren op voldoende debiet is ook een aan te bevelen actie. Min. 2.5 
liter/minuut in de kraamstal, 0.8 in de dracht en 0.6l/minuut bij de gespeende biggen. 



 
 

 

Ook uw dekmanagement dient goed onder de loep genomen te worden. Bij een meerwekensysteem 
is het van belang dat de bewaarkast niet aan en uit wordt gezet? Probeer deze bij niet gebruik ook op 
17°c te houden. Bij afleveren de dosis zo vlug mogelijk, open in de kast leggen en kleine 
hoeveelheden meenemen in de stal gaat temperatuurschommelingen tegen gaan en het sperma 
beschermen tegen schade van te hoge temperaturen. 

Blijf zolang mogelijk normaal te werk gaan. Respecteer de normale dekplanning, ook tijdens de 
extreme temperaturen. Zo blijft het overzicht voor u op punt staan en blijven de zeugen in hun ritme.  

Noteer deze warme dagen wel in uw dekdagboek. 

Al deze tips helpen mee om ook voor jullie, varkenshouders, deze warme dagen vrolijk en stress loos 
door te brengen. 

Aarzel niet bij vragen uw DANAPIG Vertegenwoordiger te raadplegen. 

Zomerse groeten vanwege DANAPIG BVBA 

 


