
DE RESULTATEN OP JE VARKENSBEDRIJF VERBETEREN...

Dit protocol kadert in het LEADER-project ‘Tope Wroeten in de Westhoek’. Het project komt tot stand met steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Europese Unie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

• Meng biggen van zo weinig  
mogelijk tomen.

• Verleg geen zieke biggen of  
biggen met diarree.

• Strooi poeder over de verlegde 
biggen. Zo ruikt de zeug de  
nieuwe biggen minder goed.

• Verleg de biggen niet voor ze 
min. 24 uur oud zijn.

• Pas indien nodig split-suckling 
toe zodat elke big voldoende 
biest kan opnemen bij de eigen 
moeder.

• Homogeniseer de nesten en 
verzamel de kleinste biggen bij 
een tweedeworpszeug (overal 
14-15 biggen).

• Zijn de tomen te groot en niet 
uniform, laat de biggen dan 
minstens 12 uur bij de moeder 
en verleg ze daarna.

• Observeer welke biggen niet 
gevuld zijn en kleur ze.

• Kleur de biggen die wel op de 
uier zuigen maar niet op een 
tepel.

• Kleur de biggen die blijven zoe-
ken aan de uier terwijl de andere 
biggen slapen.

• Kijk welke biggen vechten voor 
dezelfde tepel en neem de 
zwakste weg.

• Speen de biggen van een zeug 
die vroeger geworpen heeft.

• Breng die biggen naar een nur-
sery. Leg bij die zeug sterke 
biggen van 3-4 dagen oud.

• Breng de gekleurde biggen uit 
andere nesten bij de zeug waar 
de sterke biggen weggenomen 
zijn.

OBSERVEER EN EVALUEER BIGGEN DOORSCHUIVEN LET OP!

>  ZIE SCHEMA P. 2

... MET EEN GOEDE VERLEGSTRATEGIE

EERST BIEST!
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... MET EEN GOEDE VERLEGSTRATEGIE

DE IDEALE PLEEGZEUG….

• is fit en neemt voer en water goed op;

• heeft voldoende goed bereikbare tepels;

• heeft in eerdere worpen een groot aantal 
biggen gespeend;

• is een rustige zeug.

Nursery


