
 
 

Varkens in de warme dagen 

We hebben al enkele warme dagen gehad, maar binnenkort is de kans groot dat er nog heel warme 
dagen komen. Varkens kunnen niet goed tegen hitte, daarom is het belangrijk om tijdig enkele 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Bij hoge temperaturen loopt de staltemperatuur serieus op, en dit 
heeft een nefast effect op de groei, voeropname, melkgift en vruchtbaarheid. 

 

Enkele aandachtspunten: 

Voor alle diergroepen: 

· Zorg voor een goede luchtdoorlaat door  de luchtwasser schoon te maken. 
· Maak luchtinlaten, ventilatiekanelen en dergelijke proper. 
· Voorkom lekken in de isolatie, door losgekomen isolatie. 
· Voorkom directe zoninstraling, bijvoorbeeld door het wit kalken van de ramen. 

Kraamzeugen: 

· Geef voeder in kleinere porties. 
· Zorg dat er zeker geen restvoeder blijf, bederf treed nog sneller op bij extreme hitte. 
· Verhoog het voederschema in de kraamstal niet zo snel als gebruikelijk. 
· Verplaats voederbeurten naar koelere periodes, ’s morgens vroeg en ’s avonds. 
· Controleer ook de watervoorzien, voldoende debiet! 
· Schakel warmtelampen tijdig uit (liggedrag biggen bekijken) en verlaag de vloerverwarming. 

Deze extra warmtebronnen voorkomen de afkoeling ’s avonds. 
· Geef indien mogelijk tijdelijk extra vitamine C rond het werpen. Vitamine C is een 

wateroplosbare vitamine die belangrijk is voor de weerstand, en ook stress verlagend werkt. 
· Debiet van de nippels moet minimaal 2,5 liter per minuut zijn 

Drachtzeugen: 

· Voederschema einde dracht goed opvolgen, indien zeugen het voeder niet opeten 
voederschema tijdelijk iets lager zetten. 

· Debiet van de nippels in de drachtstal moet minimum 1 liter per minuut zijn. 
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