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Bereid je voor op de zomer
Tekst: Vinod Shankar - adVee dierenartsen
Beeld: Twan Wiermans

De zomers worden warmer en dat is niet de meest fijne periode voor varkens. Om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk
te bevorderen en de technische resultaten in de benen te houden, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om de
warmte uit de stal te houden.
Het voorjaar is begonnen en we zijn hard op weg naar de zomer! Het vooruitzicht spreekt de meesten van ons aan, lekker met z’n allen een biertje
pakken op het terras, lekker barbecueën, festivals, noem het maar op.
Alles natuurlijk afhankelijk van de corona-restricties. De zomermaanden,
voor velen om naar uit te kijken.
Helaas zijn de zomermaanden en de varkenshouderij niet altijd goede
vrienden van elkaar. Zeker op de dagen dat het kwik behoorlijk oploopt,
geeft dit natuurlijk nadelige effecten op de voeropname en daarmee op
de prestaties van onze varkens. We kennen allemaal wel de acute uitval
bij zware vleesvarkens en zeugen, maar er zijn ook meerdere sluimerende
gevolgen van deze warme maanden. Het is dus zeer van belang om ons
te wapenen tegen de steeds warmer wordende zomers in Nederland.
Want warmer worden ze. Kijk maar naar de grafiek van de gemiddelde
temperaturen in de diverse jaargetijden in Nederland (KNMI).

Varkens en warmte

Om te weten wat we kunnen doen, moeten we eerst weten wat er precies
gebeurt met het varken als het klimaat in de stal warmer wordt. Over het
algemeen proberen varkens de effecten van overmatige hitte op twee
manieren te bestrijden:
1. door toenemende warmteafvoer. De varkens liggen op de grond
en proberen hun lichaamsoppervlak zo groot mogelijk te maken. Ze
versnellen ook hun ademhaling door te hijgen. Deze verhoogde ademhalingssnelheid resulteert ook in een verhoogde verdamping van water
in de longen (dit proces wordt verdampingskoeling genoemd). Onthoud
dat varkens geen zweetmechanisme hebben.
2. door warmteproductie te verminderen. Alle stofwisselingsprocessen,
inclusief opname, vertering en opname van voedingsstoffen, genereren
warmte. Varkens zullen dus hun voeropname verminderen om de
hoeveelheid warmte, die ze moeten afvoeren, te verminderen. Bij
varkens ± 50 kg begint deze verlaging van de voerconsumptie wanneer
de effectieve temperatuur hoger is dan 20 °C. Dit betekent dat we de
ergste gevolgen vooral zien bij zeugen en vleesvarkens vanaf halverwege de groeiperiode.

Het koelen van inkomende lucht is een goede manier om de dieren te
koelen.
Bij vleesvarkens kennen we natuurlijk de lagere groei gedurende de
warme maanden. Wat echter ook een behoorlijke schadepost kan geven,
is de wisselende voeropname, mede als gevolg van de schommelende
temperaturen. Dit geeft ook een wisselende belasting op het maagdarmsysteem met als gevolg meer risico op ‘oplopers’ of andere darm
gerelateerde problemen zoals PIA.
Bij zeugen lijkt de acute uitval het ergst, maar onderschat de lange
termijngevolgen van een verminderde voeropname niet. We hebben nou
eenmaal te maken met seizoengevoelige dieren en die kunnen we niet
het hele jaar door op dezelfde manier behandelen. Als u een uitdraai uit
uw managementsysteem maakt, komt u ongetwijfeld de seizoenvariatie
tegen in uw technische resultaten. De kunst is dan ook hier vooraf op
te anticiperen. Altijd hetzelfde doen zal dan ook niet altijd hetzelfde
resultaat geven. Naast zaken als temperatuur, huisvesting, genetica,
beercontact, sociale interactie (stress) en voeding, speelt natuurlijk ook
de daglengte een rol in het hormonale spel bij de zeug.

Afbigpercentage

Gemiddelde temperaturen van de afgelopen jaren in Nederland (bron:
KNMI).
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Op veel bedrijven zien we elk jaar ongeveer in dezelfde periode in het
jaar een dip in het afbigpercentage. De neerwaartse trend begint veelal
in augustus/september en kan soms tot het eind van het jaar duren. In
de grafiek een voorbeeld van een bedrijf met elk jaar een flinke dip in de
maanden augustus-september. Dezelfde trend zien we ook terug in het
totaal geboren. Onderzoek heeft aangetoond dat hittestress in de eerste
5 dagen na inseminatie een lager aantal levensvatbare embryo’s geeft op
dag 27 van de dracht. Hittestress kan het risico op groeiachterstand in de
baarmoeder ook vergroten.

Afbigpercentage op een bestaand bedrijf (bron pig333.com).
In de praktijk kunnen gevolgen van een lagere voeropname bij warm
weer bij zeugen variëren, afhankelijk van het stadium waarin de zeug
zich op dat moment bevindt:
• lagere geboortegewichten door een lagere voeropname in de dracht.
• door de lagere geboortegewichten, meer kans op dood geboren en
minder vitale biggen bij geboorte;
• lagere melkproductie als gevolg van een te lage voer- en dus ook
wateropname. De biestopname van de biggen kan hierdoor ook
minder zijn, met als gevolg ook minder maternale immuniteit;
• door minder biest op te nemen krijgen de biggen een lagere immuniteit en daardoor ook meer kans op infecties zoals diarree en streptokokken-achtige verschijnselen en ook meer uitval vóór spenen;
• lagere speengewichten;
• negatieve gevolgen in het traject tussen spenen en de volgende worp
kunnen bij elke zeug anders zijn: slechtere berigheid als gevolg van
een negatieve energiebalans, langere interval spenen-dekken, meer
terugkomers, meer embryonale sterfte, meer mummies, minder vitale
biggen, meer dood geboren biggen en minder totaal/levend geboren
biggen.
Met name de vruchtbaarheidseffecten kunnen een vergelijkbaar beeld
geven bij een infectie met bijvoorbeeld PRRS of influenza. Belangrijk is
dus hier goed onderscheid in te maken! Overleg met uw dierenarts of
onderzoek nodig is, om dit dan ook uit te sluiten.

Hoe te voorkomen?

Er zijn diverse manieren en aandachtspunten, om de risico’s van warm
weer aan te vliegen. Hieronder volgen er enkele.

verneveling, pad-cooling, enz.). Een goed werkend systeem brengt de
investering dubbel en dwars op! Bent u toevallig een nieuwe kraamstal
aan het bouwen? Informeer naar mogelijkheden om een koelsysteem
(b.v. schouderkoeling) onder ligplaatsen van de zeugen te bouwen.

Voeding

Pas de startvoertijd aan bij voerstations zodat alle zeugen vóór de middag
de portie voer op hebben. Zeker op de extreem warme dagen! Overleg
met uw voervoorlichter om een zomervoer in te zetten, vanaf medio juni
tot eind augustus. Dit zijn voeders met minder interne warmteproductie
(minder vezels, meer vet, meer geconcentreerd in zowel energie, als
vitaminen en mineralen), extra natriumbicarbonaat (om verzuring tegen te
gaan). Het toevoegen van extra vitamine C werkt ook ondersteunend op de
advertentie
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Varkens vol leven door
een optimale darmgezondheid en hoge
drinkwaterkwaliteit!

Klimaat en ventilatie

Controleer luchtinlaten: dicht lekken, maak filterdoeken en damwanden
vrij van stof (deze kunnen de inlaat behoorlijk beperken!). Maak luchtkanalen water- en mestvrij en vermijd obstakels. Controleer of de
ventilatoren schoon zijn en goed functioneren. Maak luchtwassers en
-kanalen schoon zodat ook de maximale hoeveelheid lucht kan worden
afgezogen. Zorg voor voldoende luchtsnelheden op hete dagen, door bv.
ramen en deuren open te zetten en eventueel verplaatsbare ventilatoren
te gebruiken op plaatsen waar onvoldoende luchtsnelheden gecreëerd
kan worden. Let wel op dat er geen tocht ontstaat, of dat er in elk geval
op dierniveau voldoende verversing plaatsvindt. Het is de bedoeling dat
de lucht daadwerkelijk bij de dieren komt en niet over de hokken trekt!
Controleer de werking of realiseer zo snel mogelijk een koelsysteem in de
stal. Er zijn diverse systemen op de markt, elk met hun eigen manier van
werken (nevelkoeling van inkomende lucht buiten of in de stal, grondkanaalventilatie/grondbuizen, hulpventilatoren in de stal met of zonder

Gezond, schoon en lekker drinkwater is de
basis voor vitale dieren. Dosers faciliteert
in gezondheid stimulerende middelen zoals
zuren die u doseert in het drinkwater. Dit
resulteert in een verbetering van de darmgezondheid en leidt tot hogere prestaties
én winstgevendheid van uw bedrijf.

Hopelijk tot snel. Marieke Bovee
bovee@dosers.nl | 06 161 681 98
www.dosers.nl | Healthy Farming
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Onderzoek heeft
aangetoond dat
hittestress in de
eerste 5 dagen
na inseminatie
een lager aantal
levensvatbare
embryo’s geeft
op dag 27 van
de dracht.
opbrengsten, vooral op moment dat dieren
tegelijkertijd (rondom het voeren) drinken!

Management

Tijdens de warme dagen kunt u ook een
‘tropenrooster’ inlassen, waardoor u naast de
eerder genoemde voertijden, ook rekening
houdt met de activiteiten in de stal en hiermee
ook rust voor de dieren. Ook kunt u zorgen
dat de hokken niet te vol zijn en dat inval van
zonlicht wordt voorkomen door bijvoorbeeld de
ramen wit te kalken.

Pas de startvoertijd van de voerboxen aan, zodat de dieren in de voormiddag hun portie voer al
op kunnen nemen.
hittestress, zowel als antioxidant als hulpmiddel
bij de vaatverwijding van bloedvaten en hiermee
ook in de calcium- en kaliumhuishouding, waardoor de warmteproductie wordt verminderd.
Dit kan het beste via het drinkwater toegediend
worden, daar de netto verstrekking via deze weg
beter is als gevolg van persverliezen via het voer
en de voeropname beperkt is.
Het drogestofgehalte in brijvoer kan verlaagd
worden; let hierbij wel dat de gehaltes aan
energie en nutriënten hiervoor gecorrigeerd
worden.
Bij vleesvarkens kan het gebruik van vrije
aminozuren in plaats van eiwitgebonden, zoals
o.a. lysine, ondersteuning bieden om de verminderde groei en vleeskwaliteit enigszins te
beperken.

Drinkwater

Zorg voor voldoende en schoon drinkwater! De
periode vóór de zomer is een mooi moment om
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alle drinklijnen te reinigen en te ontsmetten en
ze dus te ontdoen van de biofilm, die meestal
ontstaat aan de binnenkant van de leidingen.
De kiemen in deze slijmlaag gaan zich meestal
actief vermenigvuldigen en groeien in de
warme maanden, waardoor het drinkwater
verontreinigd wordt. Controleer ook de water

Met het oog op de steeds toenemende risico’s op
warmere en langere perioden van warme dagen
achter elkaar, is het zeker de moeite waard om
te investeren in de diverse mogelijkheden, om
de dieren te ondersteunen tegen hittestress. De
negatieve impact van de warme dagen kunnen
langdurige vruchtbaarheids-, technische en
financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Kunt
u het zich veroorloven niet te handelen?
<
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Alligator
mestopslag
Albers Alligator, al meer dan 40 jaar
kwaliteitsproducten voor opslag van
MEST, BIOGAS en industriële vloeistoffen.

Alligator Winbag ®
Wageningen, T 0317 419 144, info@albersalligator.com, www.albersalligator.com

