Overlegstrategie
Zeug met te
weinig ‘goede’
spenen

Onvoldoende
ruimte binnen
afdeling

Overleggen binnen
afdeling zoveel mogelijk
binnen 3 dagen

Biggen zoveel mogelijk
bij eigen moeder groot
laten brengen

*

Overleggen binnen
weekgroep zoveel
mogelijk binnen 3 dagen
Onvoldoende
ruimte binnen
weekgroep

Gebruik van kunstzeug
alleen voor biggen
ouder dan 3 weken

Colofon:

Deze advieskaart is een product van het
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Overleggen over
weekgroepen zoveel
mogelijk binnen 3 dagen

Alleen als het niet
anders kan een
pleegzeug gebruiken
Voor het maken
van een
pleegzeug is
mogelijk een
kunstzeug nodig

Onvoldoende
ruimte over
weekgroepen

gezondheidsoogpunt is het 		
*Vanuit
overleggen van biggen binnen en 		
over weekgroepen af te raden

Hoe verlaag ik mijn biggensterfte?
Stem de voergift van zeugen af op het aantal zogende biggen.
Vuistregel: 1% van lichaamsgewicht aan onderhoudsvoer + 0,5 kg per big

Zorg voor goede voerovergangen
tussen dracht- en kraamperiode.
Bespreek dit regelmatig met uw
mengvoeradviseur.

dracht

Voer niet teveel energie aan het
einde van de dracht, dit kan
ertoe leiden dat de zeugen
slecht vreten na werpen.

Strategische keuzes
• In kraamhokken met 			
gietijzeren rooster onder
de zeug en verder
kunststofroosters is de
biggensterfte gemiddeld lager
dan bij een vloeruitvoering van
beton en ijzeren roosters.
• Durf van eindbeer te wisselen. 		
Overleg met uw fokkerijorganisatie 		
welke keuze het beste bij uw 		
omstandigheden past.

biggen

Zorg voor voldoende fris water in het kraamhok.
Controleer regelmatig de kwaliteit van het water.
Vlotterbakken zijn een potentiële bron van kiemen.
Monteer spoelkranen zodat waterleidingen vlot
doorgespoeld kunnen worden.
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Zorg voor voldoende frisse lucht bij de
zeug. Bij bestaande plafondventilatie
met matige luchtverversing kan het
aanbrengen van een 160 mm PVCbuis boven de kop van iedere zeug
uitkomst bieden

Zorg dat biggen direct na de geboorte
zo min mogelijk afkoelen.
Gebruik indien nodig werpmatjes of
een lamp achter de zeug
(let op hygiëne).
Behandel biggen op 3-4 dagen na geboorte en voer
alle handelingen het liefst in één keer uit. Dit voorkomt
stress bij biggen en is arbeidsefficiënter
(behandel tomen met diarree later).
Sleep geen smerige behandelkratten
of andere materialen van de ene naar
de andere afdeling. Dit verhoogt de
kans op verspreiding van ziektekiemen.
Beperk zoveel mogelijk het overleggen van
biggen. Dit voorkomt veel stress en beperkt de
overdracht van ziektekiemen (z.o.z.).

zeu g
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Schakel 5 tot 7 dagen voor het werpen
over op lactovoer. Bij een soepele
voerovergang blijft mest
smeuïg.

Voor goede inseminatieresultaten
geldt: durf te wachten met
insemineren van berige zeugen.
Te vroeg insemineren geeft
lagere reproductieresultaten.

Sla zeugen die schraal uit de
kraamstal komen bij de eerste
berigheid over.
Dit betaalt zich vaak uit in meer en
vitalere biggen.

Insemineer pas gelten bij een gewicht
van rond 150 kg en met een spekdikte
van 11 - 14 mm (P2).

Voer zeugen in begin van de
dracht relatief hard. Dit zorgt voor
uniformere tomen.

