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Groepshuisvesting:
de do’s en don’ts
Groepshuisvesting bij zeugen is in Nederland ook verplicht
in de gevoelige periode van de eerste maand van de dracht.
Dat vraagt om extra aandacht, want uit onderzoek is bekend
dat groepshuisvesting in die periode een risicofactor is voor
vroeg opbreken.
Elk systeem heeft voor- en nadelen, de aandachtspunten zijn
dan ook per systeem verschillend. We hebben, naast enkele
algemene aanbevelingen, voor de meest gangbare systemen
een paar do’s en don’ts op een rij gezet.
Algemene aanbevelingen
Geltenopfok
- Streef naar goede ontwikkeling qua gewicht en leeftijd.
-	Zorg voor voldoende ruimte voor het aanleren van sociaal gedrag.
Speenzeugen
-	Beperk conditieverlies (spek en gewicht) in de voorgaande
zoogperiode.
Klimaat en licht
-	Zorg voor constant dag-nachtritme in de dekstal en drachtstal
zodat zeugen niet het idee krijgen dat het herfst is, want dan
vermindert de vruchtbaarheid.
-	In veel stallen is aanvullend kunstlicht onontbeerlijk, juist
ook als het daglicht in ruime mate binnenkomt.
-	Voorkom grote temperatuurswisselingen in de drachtstal.
Voeding
-	Geef in de eerste maand van de dracht nooit minder dan 2,5
kilogram of meer dan 3,5 kilogram per dag (gelten een paar
ons minder).
-	Maak geen extreme sprongen in het voerschema bij het hooglaag-hoogschema (niet meer dan 0,5 kilogram verschil).
Voerligboxen met uitloop
-	Sluit tijdens voeren de boxen zodat zeugen rustig kunnen eten.
- Voer eenmaal daags als rond het voeren vaak onrust ontstaat.
-	Zorg voor voldoende ruimte achter de boxen (meer dan
2,5 meter).

Grond- of trogvoedering
-	Realiseer voldoende vreetplaatsen.
-	Voer eenmaal daags voor een betere verzadiging en beperking
van de onrust.
-	Zorg voor voldoende ruimte voor ‘sociale interacties’; dat is
vooral in kleine hokken van belang.
Voerstations
-	Controleer de afstelling van de voerstations, de grootte van
de porties en de voersnelheid.
-	In een groep met één station of stations die vlak bij elkaar
zijn opgesteld, kan een enkele zeug dat station ‘terroriseren’
en anderen de toegang verhinderen.
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