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DEKSTAL: Samenvatting protocol 
 

 
ALGEMEEN: - Klimaat: Temperatuur dekstal: 18 - 21°C en geen tocht 

- Licht: Lichtintensiteit: 100/150 lux - lichtregime: constant 16-18 licht/24 uur 

- Management: Noteer STEEDS de dag en tijdstip van; spenen, begin en einde bronst, 

1ste en 2de inseminatie, welke beer, tijdstip van terugkomen en eventuele opmerkingen 

- Conditie: Beoordeling door wegen, conditiescore en/of spekdiktemeting. Beperk 

gewichtsverlies tot 12% (3-4mm spek). Gelten bij werpen 210 - 220 kg en als 1ste worps 

zeug ± 170-180 kg bij insemineren. Sterk conditieverlies tijdens lactatie geeft een langer 

interval spenen-bronst, verlaagd ovulatiegetal, minder kwalitatieve eicellen en stijging 

embryonale sterfte. Bronst overslaan bij sterk vermagerde zeugen = noodmaatregel 

- Voer: Na spenen tot insemineren: Hoog voerniveau met flushvoer. Ad libitum; minimum 

4 kg lactatievoeder. Na insemineren: hoog genoeg voeren om de vruchten te behouden. 

30% boven normale schema: 3.3 -3.6kg/dag 

- Huisvesting: Zeugen individueel huisvesten en geen beer permanent in de dekstal. 

Huisvest te dekken en pas gedekte zeugen apart. 

 
GELTEN: Correcte aanvoer en opfok! De hele adaptatie moet minimaal 8 tot 12 weken duren. Voor 

eigen opfok dient een goede selectie te gebeuren. Bronststimulatie in opfok vanaf 5 a 6 

maanden. Bronstcontrole vanaf 180 dagen. Introductie gelten in dekstal: >145 kg en >240 

dagen oud en best 2-3 x berig geweest. Spek; 13-15 mm. 

 

ZEUGEN: Conditie van de zeug is bepalend voor de fertiliteit. Streef naar een goede verdeling van 

pariteiten, voorkom kreupelheid. 

 

BEREN: Goede zoekbeer is minimaal 11 maanden oud met goed libido, moet hevig ruiken, grommen, 

kwijlen en interesse tonen in de zeugen 

 

BRONST: Stimulatie en controle. Stimulatie door direct beercontact 2 x 15 min /dag (kort en intensief). 

Controle best 2 x daags met beer op vaste tijdstippen. Maar beter 1 x goed dan 2 x half werk. 

 

INSEMINEREN: Insemineer NOOIT na de bronst en zet de beer voor de zeug tijdens inseminatie. 

 

 

 

 

Het volledige protocol vindt u bij: ardol.nl > onze producten > Lianol Ferti > “Download de dekstal checklijst”  
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Checklijst Fertiliteit 

Per 100 zeugen Doel Niveau wanneer actie nodig is 

Aantal gelten continue 

beschikbaar voor 

inseminatie 

6 4 

Leeftijd 1ste inseminatie in 

dagen 

220-240 (+/- 10) Niet meteen probleem als 

conditie goed is: 140 kg 17mm 

spek: hoe vroeger productief 

hoe meer biggen tijdens 

levensduur 

Aantal productieve zeugen 100 95 

Interval spenen - 1ste ins. 5 10 zeugen met SBI >10 

% regelmatige terugkomers 5 6     >15 waarvan 2/3 regelmatig 

% onregelmatige 

terugkomers 

2 5 

Niet productieve 

dagen/zeug 

12 14 

% abortus <1 >4 

% niet drachtige zeugen 1 >2 

% uitval drachtige zeugen <1 >2 

Afbigpercentage 89 85 

Vervanging % 36 45 

Pariteit bij vervanging 6 8 

Uitval % kraamstal 10 12 

Aantal zoekberen 5 4 

% doodgeboren biggen 5 7 

% mummies 1 1,5 

 


