Let op: zomerdip bij varkens
De zomer komt eraan, voor veel mensen het favoriete seizoen. Bij varkens is dat zeker niet het geval!
Een bekend verschijnsel is de zomerdip. Varkenshouders moeten op tijd actie ondernemen om dit te
voorkomen, zoals het bekende spreekwoord zegt; voorkomen is beter dan genezen.
Hieronder tips op het gebied van water, voer, management, klimaat en hygiëne.
Water
Zorg dat er voldoende koel water beschikbaar is en de waterleidingen schoon zijn. Controleer de
nippelopbrengst:
 Biggen: 0,6 l/min.
 Vleesvarkens: 0,7 l/min
 Dragende zeugen: 1l/min
 Lacterende zeugen: 2l/min
Geef extra water rondom het werpen, drie dagen vóór en drie dagen na. Voeg vitamine C aan het
drinkwater toe.
Verder kan het drogestofgehalte van brijvoer worden verlaagd.
Voer
Op het gebied van voer is het belangrijk om voerresten in voerbakken te voorkomen om bederf door
hoge temperaturen tegen te gaan. Pas voertijden- en schema aan: voer ’s morgens wat vroeger en ’s
avonds wat later, voer niet op het warmst van de dag.
Controleer of de wintercorrectie van het voerschema is afgehaald, stel een zomervoerschema in en
bied kleinere porties aan, met name brijvoer en vloeibare voeders in verband met bederf.
Klimaat
Houd de weerberichten in de gaten zodat u, bij voorspelling van zeer warm weer, de temperatuur in
de stal langzaam kunt laten oplopen om de varkens te laten wennen.
Reinig kokers, filters, ventilatoren, openingen voor onderafzuiging e.d.
Pas de klimaatinstellingen aan (alarmgrenzen en bandbreedtes) i.v.m. grote
temperatuurschommelingen tussen dag en nacht.
Management
Ook hier zijn een aantal zaken van belang. Begin op tijd met vliegenbestrijding, controleer de
ventilatieregeling en het noodstroomaggregaat.
De conditie van de zeugen moet goed zijn. Voorkom te vette zeugen zodat de voeropname niet
beperkt word. Te magere zeugen ook voorkomen, die hebben niks bij te zetten als hogere
temperaturen zorgen voor lage voeropname.
Stel niet noodzakelijke werkzaamheden uit tot vroege ochtend of later in de avond uit.
Zorg na de langste dag voor minstens zestien uur licht en maximaal acht uur donker. Dit voorkomt
najaarswerpen.
Hygiëne
Op het hygiënisch vlak zijn extra maatregelen erg belangrijk tegen gisting en schimmelvorming van
voer. Zorg voor schone silo’s en een goede ontluchting, behandel de silo’s met een silo-shot.
Gevolgen zeugen
De voeropname in de kraamstal gaat omlaag als de temperatuur stijgt. Minder melkproductie,
dalend speengewicht en een verslechterde conditie.
Vleesvarkens
Bij zeer hoge temperaturen nemen vleesvarkens minder voer op waardoor ze langzamer groeien.
Onbeperkt gevoerde varkens kunnen later gaan compenseren waardoor ze meer spek gaan
aanzetten. De groei en het vleespercentage komen lager uit.
Kortom; neem op tijd de nodige maatregelen en geniet van een mooie zomer!
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