
Betere biestopname bij grote tomen. 

 

Door een uitstekende genetische selectie is de Danavl genetica vandaag de koploper wat betreft het 

aantal levend geboren biggen. Een hoog productiegetal kan enkel voortvloeien uit grote tomen. 

Managementsgewijs is dit nog steeds een uitdaging om deze biggen de eerste uren voldoende biest 

te doen opnemen. Het “ Split suckling management system” of gescheiden tomen laten biest drinken 

is hier een grote hulp in. Doch blijft dit steeds een moeilijk vraagstuk wanneer wij met kleinere 

kraamhokken te maken hebben of een gezeul met manden en lampen. Dit alles resulterend in een 

arbeidsintensieve tijd, dit tijdens het werpproces wat op zich al heel wat arbeid en zorg met zich 

meebrengt.  

Danapig BVBA heeft in deze optiek een doorzichtige , afsluitbare box uitgetest en heel positieve 

resultaten hiermee geboekt.  

Het betreft de “ DRAGON BOX “ die verkrijgbaar is bij ACTION tegen de milde prijs van 9.95 euro 

Zoals eerder vermeld is het voor grote tomen belangrijk dat alle biggen voldoende biest kunnen 

opnemen. Hiervoor is het noodzakelijk  om de biggen regelmatig te scheiden. Als de zeug bijna 

gedaan heeft met werpen dient men te kijken om eerst geboren biggen ( +/- 6 biggen) na  3 à 4 uur 

apart zetten. 

 Neem goedgevulde biggen met een droge navel.. Van deze biggen ben je zeker dat ze al biest 

opgenomen hebben. Neem niet zomaar de 5-6 grootste biggen uit het nest.  

Plaats de biggen 4 à 5 uur in een bak die proper is met mistral en houtkrullen en die voldoende 

warm is. De biggen zitten een tijd apart en het is belangrijk dat het niet te koud hebben. Leg 1 klep 

dicht en leg de 2de bijna dicht, maar niet volledig, anders zal er teveel condens zijn. Het beste een 

blokje hout tussen steken waardoor er nog voldoende zuurstof in de box kan en de condens er uit 

kan. Wel niet te groot of de warmte kan er ook uit ontsnappen. 

Na 5 uur plaats je de biggen uit de bak terug bij de zeug  (teken deze biggen met een stift) en neem je 

opnieuw 6 biggen. Neem opnieuw biggen met droge navel en die goed gevuld zijn. Neem enkel 

biggen die aan die criteria voldoen! 

Tracht dit werk te groeperen, dit vooral om overzicht te houden. Als je bij 1 nest de biggen moet 

wisselen, dan moet het bij alle nesten in kwestie. Wanneer je na 4 uur de biggen wisselt kan je een 

aantal nesten erbij nemen als het werpen vlot verloopt. Voorzie dus voldoende en goed materiaal 

hiervoor. 

Als er in het begin van de werpweek enkel nesten zijn met veel biggen dan moet men het nest in 2 

delen en telkens de helft van de biggen voor 4 uur laten drinken. Dit tot men biggen kan verleggen. 

 

 

 



 

Door dit toe te passen krijgen alle biggen de tijd en mogelijkheid om biest op te nemen. De biest is 

belangrijk voor het opnemen van antistoffen tegen ziektes in kraamstal, batterij en afmestfase. 

Ook nemen de biggen via de biest veel energie en voedingsstoffen op en dit is belangrijk om de 

eerste dagen te overleven. Indien er veel uitval is in de eerste dagen na werpen is dit een teken dat 

opname van biest/melk in de nesten zeer ongelijk is.  

 

Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk. De box is makkelijk in de gang te plaatsen en te 

verplaatsen indien nodig. Na gebruik makkelijk uit te kuisen en door een systeem van in elkaar 

schuiven, ook makkelijk op te bergen indien niet nodig. 

 


