
 
 

Beste klant, relatie: 

 

De zomer heeft afscheid genomen en de oogstwerkzaamheden zijn volop gestart. Weldra zal de 

winter zijn intrede doen, het moment om in de zeugenstal een aantal “critical points” van naderbij te 

bekijken om een maximaal rendement van uw Danbred dieren te behalen. 

Enkele tips en adviezen voor een gezonde winter: 

1. Zorg voor voldoende licht in de dekstal. Na spenen dienen de zeugen aan minstens 16 

uur per dag 100 Lux aan lichtintensiteit worden blootgesteld. Behoudt evenwel altijd een 

dag- en nachtritme. Reinig indien nodig de armaturen van de lampen. Licht heeft een 

grote invloed op de cyclus en vruchtbaarheid van uw Danbred zeugen. 

 

2. Het opwekken van bronst vergt extra aandacht gedurende deze periode. Dit begint reeds 

in de lactatie door het nastreven van een optimale voeropname, bespreek deze met uw 

Danbred adviseur.  Zorg na het spenen voor extra suiker in het voer, hou de zoekbeer 

alert en fit, voorzie eventueel berenspray en zorg voor minstens 2 keer per dag 

intensieve bronstcontrole van daags na spenen tot dekken. Schenk extra aandacht aan 

de 1ste worps zeugen.  

 

3. Voorzie tussen spenen en dekken voldoende energie voor uw zeugen. Toediening van 

extra suikers (200 gram/dag/zeug) en/of B-caroteen na spenen strekt tot aanbeveling. 

 

4. Zorg dat de temperatuur in de dekstal niet onder de 21°C komt, ook niet ’s nachts. Hou 

de stal droog. Voorzie indien nodig extra stalstrooisel, dit komt uw klauwgezondheid, 

beenwerk en langleefbaarheid van de Danbred zeugen ten goede. 

 

5. Bepaal het soortelijk gewicht van uw voeder en controleer uw voerdosator. Indien nodig 

pas de dosator aan naar de winterstand (+200 gram). Check of uw voerhoeveelheid 

overeenkomst met uw curve. Vraag uw voerschema aan uw voer- en geneticaleverancier. 

Recente studies van SEGES toonden aan dat de voercurve in de lactatie bepalend is voor 

het gewichtsverlies van de zeugen en bijgevolg voor het aantal gespeende biggen in 

volgende pariteit (www.danbred.com). 

 

6. Herbekijk de ventilatie. Verlaag indien nodig de begintemperatuur ventilatie of verhoog 

de bandbreedte. De verschillen tussen de dag- en nachttemperatuur worden groter en 

dit kan leiden tot tocht in de stallen.  

Bekijk tevens de luchtinlaat van de ventilatie en pas indien nodig aan volgens de 

hoeveelheid lucht die gedurende de winterperiode wordt gevraagd.  

Zorg dat de windinvloeden uitgeschakeld zijn, controleer uw windbreekschermen. 

 

 

http://www.danbred.com/


 
 

 

7. De hoog-vruchtbare Danbred zeugen werpen veel biggen. Belangrijk hierbij is een 

hygiënisch en warm biggennest. Controleer de temperatuur van het biggennest met een 

minimum-maximum thermometer. Biggen hebben een temperatuurbehoefte van 32-

35°C, beneden deze temperatuur zal de biestopname dalen. Check het liggedrag van de 

biggen (zoeken ze de lamp en mat op of kruipen ze weg) 

 

Het Danapig team staat steeds ter beschikking om samen met u de nodige 

voorbereidingen te maken om uw Danbred zeugen optimaal te laten presteren. U kan 

ons contacteren via info@danapig.be 
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