Beste Klant,
Eind dit jaar organiseert Danapig 2 interessante info avonden:
·

Op woensdag 11 december in feestzaal Molenhof in Brecht

·

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

Meer info volgt later maar hou deze datums alvast vrij!

Hieronder enkele tips in verband met het dekmanagement. Binnenkort is het september en dit is
steeds de periode waarin meer herlopers voorkomen, het is dus uitermate belangrijk om alle basis
elementen goed te controleren:

1. Als een zeug uit de dekgroep niet bronstig is geworden terwijl alle andere zonder
problemen berig werden, ga dan alle opties na. Probeer verbanden te ontdekken met
gevallen uit andere dekgroepen. Het is belangrijk goed bij te houden met welke
zeugen dit voorkomt en wat de aanleiding(en) kan zijn:
a. Kraamstalbronst
b. Te groot conditieverlies, probeer het conditieverlies te beperken tot 4mm
spek tijdens de kraamstalperiode
c. Zit te dicht bij de zoekbeer.
2. Zorg voor veel, vers water, na spenen is het belangrijk dat de zeugen veel kunnen drinken, dit
is onder andere belangrijk om een voldoende hoge voeder opname te bekomen tijdens de
gustdagen

3. Voeder de zeugen tussen spenen en dekken 2 maal daags om zo een goede dagopname in
deze periode te bekomen

4. Controleer dagelijks de werking van de bewaarkast voor het sperma. Zorg dat er
altijd een goede minimum-maximum thermometer aanwezig is. Op deze manier kan
je controleren hoe constant de temperatuur in de kast is. Temperatuurschommeling
hebben een negatief effect op de bewaring van het sperma.
5. Check na grote veranderingen in de bedrijfsvoering opnieuw de bronstlengte. Met de

duur van de bronstlengte zal ook het inseminatiemoment veranderen. Renovaties of
aanpassingen in de dekstal kunnen meteen voor een verandering van bronstlengte

zorgen.
6. Controleer de gedekte zeugen één keer per dag met de beer. Start op dag 18 na de

inseminatie met deze controle. Zorg dat zeugen die gecontroleerd moeten worden,
als groep bij elkaar zitten

