
MELKOPNAME BIJ

GROTE TOMEN

MEER BOERENVREUGDE

IN DE KRAAMSTAL

Zorg ervoor dat iedere big voldoende melk krijgt
Melkopname kan, net zoals biestopname, een uitdaging vormen bij grote tomen. Er bestaan 
een aantal methoden die je kan inzetten om hier goed mee om te gaan.

2. Pleegzeugen inzetten
Een pleegzeug is een zeug waarvan de biggen al gespeend zijn en die nog voldoende melk 
produceert. 
Wanneer? Als er geen zeugen zijn met beschikbare functionele tepels, kun je een 
pleegzeug inschakelen.
Hoe? Dit kan op twee manieren:
• 1-staps pleegzeugstrategie: selecteer een zeug uit de vorige lactatiegroep en leg haar 

uier vol met het teveel aan biggen van de huidige werpgroep.
 De samenstelling van de melk verschilt sterk. Rem daarom (even) de voedergift 

bij de pleegzeug zodat ook de melkgift afneemt waardoor (jonge) biggen de uier 
goed kunnen leegdrinken.

1. Verleggen
Verleggen van biggen kan zorgen voor ziekteverspreiding. Verleg daarom biggen slechts één 
keer en alleen maar als het niet anders kan. Zwakke en/of zieke biggen verleg je nooit.
Wanneer? Nadat de biggen biest konden opnemen bij de eigen moeder, maar vóór de 
tepelrangorde is bepaald (tussen 24 en 48 uur na het werpen).
Hoe? Bekijk welke zeugen meer biggen hebben dan functionele tepels en verleg de biggen 
die daar “te veel” zijn naar een zeug die er te weinig heeft (uiers vol leggen).

 Baseer je op een aantal kenmerken van de zeug en de biggen om te bepalen 
welke biggen je – samen – verlegt.

• 2-staps pleegzeugstrategie: selecteer ook hier een zeug uit de vorige lactatiegroep en 
geef deze de volledige nest van een zeug die ongeveer 1 week geworpen heeft. Deze 
laatste zeug krijgt dan het teveel aan biggen van verschillende zeugen uit dezelfde 
werpgroep.
 Verplaats de zeug en niet de biggen.
 Selecteer de pleegzeug op basis van het uierpakket en de eetlust van de zeug.
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