
 

� Volgens de spekdiktemetingen in ons bedrijf zien we dat de conditie van de zeugen iets sneller 

bijkomt nu de winterperiode achter de rug is. We adviseren om periodiek een 10-tal zeugen te 

meten. Het is belangrijk om na te gaan als de zeug meer vlees aanzet of als het spek is. We 

moeten erop aansturen dat de zeug voldoende spek aanlegt en zeker geen vleestype is. Let wel : 

uiterlijk kan men met het oog een zeug niet beoordelen. Meten = Weten.  

�
Er werd terug een monitoring uitgevoerd door onze gezondheidsdierenarts dr. Michel Loicq. Dit 

bestaat uit een stalbezoek met aandacht voor afwijkende kliniek, een weloverwogen serologisch 

onderzoek in combinatie met neusswabs en mestonderzoek. Daarbij worden onze 

bioveiligheidsmaatregelen telkens opnieuw geoptimaliseerd. Aan de hand van de monitoring en de 

laboresultaten worden bioveligheid, vaccinatieschema en eventuele aanpakken met alle 

betrokkenen besproken en geëvalueerd. 

� Het vaccinatieschema werd aangepast in de drachtfaze voor wat betreft de coli-vaccinatie. De 

jonge gelten worden vanaf nu gevaccineerd op 6 weken dracht met een 1e coli vaccin en deze 

wordt herhaald op 10 weken dracht. In de eerste plaats is het heel belangrijk zoveel mogelijk 

antistoffen, IgG genaamd, in de biest van onze zeugen te bekomen. Het vaccin, de correcte 

toediening en het tijdstip van toedienen is hierbij van groot belang. Let wel : wij gebruiken de 

Colisuin-CL50, dit is een combivaccin coli-clostridium. Daar de coli-vaccin een heel langzame 

opbouw heeft wordt aangewezen deze vaccinatie vroeger toe te dienen om de biggen voldoende 

te beschermen na het werpen. 

� Goed overleggen is belangrijk. Het succesvol managen van de tomen bij de zeugen wordt voor 

het grootste gedeelte bepaald door een goed overlegbeleid. De manier van overleggen kan de 

melkproductie en dus de biggengroei, maken of breken. Het is een uitdaging om voldoende biest 

van het eigen moederdier bij de eigen biggen te krijgen. Dikwijls is het nodig en dan vooral bij 

grote nesten, de biggen de eerste twaalf levensuren afwisselend bij het moederdier te plaatsen. 

Op die manier moet elk big zonder al te veel problemen minstens 2 maal 3 uur biest kunnen 

opnemen in de eerste 12 uur. Nadien is de biest danig in kwaliteit afgenomen. Alle gelten zijn 

voorzien van een kleurcode die dan ook een handig hulpmiddel is bij uw verlegstrategie om het 

aantal tepels vlot te kennen van de zeug. 

� Tips om het antibioticagebruik te beperken : Om de gezondheid van de dieren op hoog niveau 

te houden, wordt er per leeftijdscategorie gebruik gemaakt van totaal verschillend materiaal, zoals 

drijfplanken, spuitnaalden, werkschoenen, overals, spuitlansen enz. Dagelijks worden spuiten 

gereinigd in een Ultrasoon reinignigsbad. Bij het beëindigen van de werkaktiviteiten worden per 

sas de laarzen & zolen gereinigd met de hogedrukreininger. Om de overdracht van infecties nog 

meer te beperken, werd vanaf deze maand beslist om ook per biggenbatterij een nieuwe 

spuitnaald te gebruiken. Ingeval van medicatie handteren we hoofdzakelijk individuele 

behandelingen. Eerder al wordt er per biggenafdeling aparte laarzen met gladde zolen gebruikt. 
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Iedere dag wordt een mooie overal aangedaan. Wij ervaren dat deze manier van werken zijn 

vruchten aflevert.  

� In onze fokkerij worden alle gelten op dag 1 getatoeëerd met het nummer van de moeder. Dit 

gebeurt zowel voor de F1 als voor de York-geltjes die geboren worden.  

� De niet getatueerde biggen, m.a.w. de bargen worden voorzien van een kleine kleurenring.  

� Bij de eerste selectie worden ook de niet geslecteerde gelten gemerkt met deze kleurenring.  

De gemerkte biggen komen niet bij onze afnemers van M+biggen terecht. Wij streven ernaar om 

blijvend een kwalitatief M+ big aan te bieden. Alle biggen worden in verschillende categoriën opgezet in 

de biggenbatterij. Daarnaast biedt het tatoeagenummer een garantie voor onze afnemers van gelten dat 

de oorsprong van de moeder sluitend is. 

Details omtrent deze onderwerpen vind je terug op www.Mpluspigs.be 'Klanten' :

 

� spekdiktemetingen  

� monitoring  

� huidige vaccinatieschema's & gebruikte vaccins  

� M+ verlegstrategie  

� kleurcode gelten  

Indien vragen, neem gerust contact op met Bart : 0495/186877
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