
 

Nieuwsbrief 2022-7 Beren 
De VIPs (very important pigs), ofwel de (zoek)beren, op het bedrijf krijgen vaak niet de 
aandacht die ze verdienen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over het belang van 
deze varkens.  

Van alle varkens die op een zeugenbedrijf aanwezig zijn ontmoet de (zoek)beer het grootste 
aantal individuele varkens, in 4 maanden tijd heeft hij de gehele zeugenstapel voorbij zien komen. 
Zowel in de dekstal als in/naast de drachtstal kan de beer op een dag vele neus-neuscontacten 
hebben. Het is dan ook niet vreemd dat de beer gemakkelijk kiemen kan verspreiden in uw 
zeugenstapel. Dit kan wanneer de beer zelf ziek is en het pathogeen actief uitscheidt. Of hij een 
(stille) drager is omdat hij zelf voldoende afweer heeft, maar als tussenpersoon(/beer) fungeert 
waardoor het pathogenen van de ene groep zeugen/gelten naar de andere groep zeugen/gelten 
kan worden overdragen. 

Maatregelen om te voorkomen dat een beer infectiebron of drager wordt  

• Vaccineren van de beren  
o Neem de beren mee tijdens een koppelvaccinatie  
o Overleg met uw dierenarts voor een juist vaccinatieschema voor de beren  

▪ Bijvoorbeeld parvo/vlek, PRRS, Mycoplasma, etc.  
• Gebruik de beer niet bij ziekte of luchtwegklachten  

o Behandel het dier adequaat en gebruik deze beer pas weer als zoekbeer wanneer 
hij hersteld is. Noteer ook goed wanneer de beer verschijnselen vertoond heeft.  

o Overleg met uw dierenarts of aanvullend onderzoek raadzaam is.  
• Introductie van nieuwe beren: hanteer een goed vaccinatie en quarantaine schema of laat 

deze met de fokgelten meelopen in het vaccinatieschema.  
• Maak gebruik van bijvoorbeeld een kalender speciaal voor de beren, waarop de 

vaccinaties geschreven worden en andere bijzonderheden.  

Zoekberen  

Beren hebben invloed op de berigheid van uw zeugen. Net als vrouwen vinden zeugen niet elke 
beer even aantrekkelijk. Daarom is het verstandig om minimaal 2 verschillende zoekberen te 
gebruiken, op grote bedrijven zijn meer beren raadzaam. Naast een natuurlijke voorkeur voor een 
beer, is het ook bij ziekte of zelfs sterfte van een beer goed om een reserve beer te hebben.  

Daarnaast is de leeftijd van de beer belangrijk. Zeugen vinden in de meeste gevallen jonge beren 
niet aantrekkelijk. Vanaf 11 maanden leeftijd beginnen de beren voldoende te "stinken" om in de 



 
smaak te vallen bij de dames. Oude beren hebben vaak een verminderd libido of verminderde 
interesse in zeugen waardoor zij ook minder geschikt zijn.  

Tip:  

Bewaar het sperma ten alle tijden op 17 graden, dus ook tussen voorraad koelkast en transport 
naar en in de dekstal. Wees hier extra alert op tijdens de warme dagen. Wist u dat de ideale 
drinktemperatuur van rode wijn ook 17 graden is?  

 

Herfstverwerpers 
Ook al verkleuren de bladeren nu nog niet, de dagen beginnen al daadwerklijk korter te worden. 

• Begin augustus is de tijd tussen zonsopgang en -ondergang 15,5uur, maar eind augustus 
is dit al minder dan 14uur. Om te voorkomen dat de zeugen al een herfstdip krijgen, is het 
goed om nu al te controleren of de tijdsklokken in de dekstal (en wacht- en drachtstal) op 
16uur licht en 8uur donker staan. 

• Zorg ook dat op zeughoogte de lichtintensiteit op 100-150lux staat in de dekstal.  
• Als u de zeugen tegen griep vaccineert als koppelenting, plan deze dan al in enkele weken 

voordat de herfst begint.  

Voor meer tips en informatie over herfstverwerpers, zie onze nieuwsbrief van vorig jaar.  

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem contact met ons op! 

https://www.daczuidoost.nl/storage/uploads/Nieuwsbrief%20varken%202021-7%20Herfstverwerpers%20website.pdf

