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Geef de jute doek op zijn vroegst één dag vóór het werpen aan de zeug, of als de zeug erg onrustig
wordt. De jute doek mag niet te dun zijn, anders is de kans groot dat deze door de zeug in kleine
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stukken scheurt die in de put kunnen vallen. Een jute doek van 220-300 gram per m wordt
aanbevolen. De breedte van het doek dient circa 40-50 cm te zijn. De lengte van het doek is
afhankelijk van de uitvoering van de box. Aanbevolen wordt om de jute doek zo laag mogelijk te
bevestigen (minder materiaal nodig en kans dat de zeug aan het doek gaat trekken wordt
waarschijnlijk kleiner). Er dient circa 40-50 cm doek op de grond te liggen. In verband met de
stevigheid dient het doek bij voorkeur rondom gestikt te zijn. Als je gebruikte jutezakken gebruikt, zorg
dat ze niet onaangenaam ruiken voor de varkens. Varkens ruiken immers goed.
Gebruik een ophangsysteem (zie foto). Aan andere optie is om het doek met tie-raps aan de box op
twee plaatsen vast te maken.
Zorg ervoor dat de zeug er goed bij kan, maar dat ze het doek niet in de voerbak kan leggen,
waardoor deze nat wordt. Bevestig het doek zover mogelijk van de trog af maar wel zodanig dat de
zeug er wel goed bij kan.
Leg de jute zak aan het einde van het werpen in het biggennest. De biggen zullen normaal gesproken
op de zak gaan liggen. Niet te vroeg, want de zeug blijft tijdens het werpen nog met de jute zak bezig.
Maak bij voorkeur het doek vast in het nest. Spreidt het doek ook netjes uit zodat er zoveel mogelijk
biggen op kunnen liggen. Laat de zak gerust liggen, maar haal hem weg als die erg bevuild of nat is.
Is een zak toch in de voerbak getrokken en nat geworden, pak dan een schone zak. Wrijf die over de
uier van de zeug en leg hem in het biggennest.
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Foto’s: ophangsysteem zeugenbox (foto links) en ophangsysteem in biggennest (foto midden), biggen
liggen graag op jute doek (foto rechts).

