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Pro Dromi oogst lof
Het welzijnsvriendelijke kraamhok Pro  Dromi krijgt de goedkeuring van onder meer Dierenbescherming, de
commissie Van Doorn en het ministerie van EL&I. Het kraamhok is uitgedacht door veertien zeugenhouders
en is sinds kort op de markt. In december werd het concept gepresenteerd aan een groot publiek.
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Sterksel (VIC) is inmiddels een
jaar proefgedraaid met de Pro
Dromi. Het meest in het oog
springt de ‘losse zeug’ in het
ruime kraamhok. Zij staat niet meer ingeklemd
tussen beugels, maar kan zich vrij bewegen. Uit
onderzoek is gebleken dat zeugen die ‘vrij staan’
gemakkelijker afbiggen. Het geboorteproces verloopt gemiddeld anderhalf uur sneller. Ook laten
de zeugen gemakkelijker de melk schieten en
kunnen biggen makkelijker bij de spenen komen
om te drinken. Voordat de zeug werpt, wil zij een
nest bouwen. Daarom krijgt de zeug in de Pro
Dromi nestbouwmaterialen aangeboden. Met
name een jutezak bevalt haar opperbest. Doordat
de zeug flink bezig is met de zak, neemt de jute
haar geur aan. Wanneer de zak bij de geboorte van
de biggen in het biggennest wordt gelegd, gaan de
jongen op de geur af en kiezen het biggennest als
veilige en behaaglijke ligplek.

Op het VIC wordt tevens geëxperimenteerd met
de ‘easy play’, speelgoed dat de biggen bezig
moet houden. Verder is het concept uitgerust
met een ‘easy catch’ voor het gemakkelijk vangen
van de biggen, een ‘easy clean’ die de mest snel
afvoert en ‘easy air’ voor een goede luchtverdeling.
Volgens berekeningen van Adviesbureau DLV
liggen de totale meerkosten van het Pro Dromikraamhok op zo’n 2 euro per gespeende big in
vergelijking met het gangbare kraamhok. Naar
verwachting zullen deze kosten deels terugverdiend kunnen worden door lagere gezondheidskosten en een langere levensduur van de zeugen.
Maar alle meerkosten terugverdienen wordt
moeilijk als ‘de markt’ geen meerprijs betaalt
voor het varkensvlees. De gevreesde hogereuitval
door doodliggen lijkt ongegrond, volgens de eerste
onderzoeken.
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De jutezak ruikt naar de zeug
en trekt zo de biggen aan.

Speelgoed voor ‘de jeugd’.
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