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OORBIJTEN
Oorbijten is een vervelend probleem en
kan tot grote schade leiden. Zeker als het
oorbijten zo ernstig is, dat de handelaar
de biggen niet meer wil afnemen.
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen,
zoals overbezetting, de afwezigheid van
afleidingsmateriaal, gezondheidsproblemen en in een enkel geval een slechte vertering.
Maar in de praktijk zien wij dat klimaatproblemen in de stal de hoofdoorzaak
zijn. In het voor- en najaar zijn de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur vaak
groot. Dit is de belangrijkste verklaring
waarom er in die seizoenen meer problemen zijn.
Daarom enkele tips:
 Probeer de luchtsnelheid te beperken,
vooral op het moment dat het ’s avonds
afkoelt. Dit kan op meerdere manieren:
 Verlaag het ventilatieniveau door de
temperatuur enkele graden omhoog te
zetten. De ventilator zal dan eerder
weer teruggaan naar een lager niveau.
 Vergroot de bandbreedte naar 6˚C.
 Vergroot (overdag) de luchtinlaat aan
de buitenzijde van de stal. Bij sommige
stallen is dit automatisch geregeld door
middel van een beweegbaar gordijn. Bij
veel stallen moet dit echter handmatig
geregeld worden.
 Vergroot de luchtinlaat van de afdeling
door de schuiven in de deur / kleppen in
het plafond verder open te zetten
(Oolman-systeem).
 Zorg voor een goede verdeling van de
lucht. Door de afdeling een keer uit te roken kan de luchtverdeling goed in beeld
worden gebracht. Meerdere factoren bepalen de verdeling:



De grootte van de luchtinlaat; deze
mag niet te klein maar ook niet te
groot zijn.
 De breedte van de voergang / diepte
van de hokken.
 Windinvloeden.
 Voorkom putventilatie; dit speelt
vooral bij een volledige roostervloer. Putventilatie kan een gevolg zijn van een verkeerde luchtverdeling of een te groot
temperatuurverschil tussen de binnenkomende lucht en de lucht in de afdeling.
 Probeer allereerst te zorgen voor een
betere luchtverdeling; soms kunnen
schotjes in de voergang helpen.
 Eventueel kunnen flappen in de put
gehangen worden, zodat de lucht zich
niet meer kan verplaatsen onder de
roosters.
Natuurlijk willen wij u graag helpen om
problemen met oorbijten op te lossen.
Alarm!
Als de stroom in een varkensstal uitvalt,
dan stopt ook de ventilatie. Afhankelijk
van de stalbezetting en van de mogelijkheid van natuurlijke ventilatie, zal het korte of langere tijd duren voordat de varkens in de problemen komen.
Onlangs viel tijdens een hevige onweersbui de stroom uit bij een klant van SUVITA varkensartsen. Helaas ging het alarm
niet af, omdat het niet meer goed functioneerde. De volgende morgen trof de varkenshouder meer dan 200 zware vleesvarkens dood aan in de stal.
Check regelmatig of het alarm werkt en
laat uw installateur mankementen direct
herstellen. U kunt daarmee een flinke financiële strop voorkomen en bovenal uw
varkens een nare dood besparen.

