Checklist Optimaal Spenen
Naam veehouder:
Beslagnummer:
Beslagadres:
Datum:
1. Een goede start voor de biggen:
zeugen- en biestmanagement
Er is een vaccinatieprotocol aanwezig voor de zeugen
(schema toevoegen indien aanwezig).
Er wordt aandacht besteed aan de conditie van de zeugen.
Zeugen eten vlot rond en na het werpen.
Zeugen beschikken over voldoende zuiver drinkwater
(debiet min. 2 l/min).
Rond het werpen wordt de mest achter de zeugen verwijderd.
Zeugen werpen vlot, de nageboorte komt vlot af.
Zeugen geven vlot melk na het werpen.
Biggen drogen snel op na geboorte.
Je legt de biggen aan bij de zeug als het nodig is.
Bij grote tomen pas je split-suckling/alternerend zuigen toe.
Uniformiseren van de tomen gebeurt tussen 24 en 48h na werpen.
De zeugen hebben voldoende functionele tepels.
Baarmoeder- en uierontstekingen komen niet voor.
De behandelingen worden uitgevoerd vanaf dag3 na werpen.
Gemiddelde geboortegewicht is > 1,2kg.

Altijd

Soms

Nooit

Onbekend

NVT

Actiepunten

Checklist Optimaal Spenen
2. Behandelingen en vaccinaties in de kraamstal

Altijd

Soms

Nooit

Onbekend

NVT

Actiepunten

Altijd

Soms

Nooit

Onbekend

NVT

Actiepunten

Indien er gecastreerd wordt, gebeurt dit hygiënisch
(2 mesjes waarvan telkens 1 in ontsmetting staat).
Indien tanden worden geslepen blijven geen scherpe randen over en
worden geen wondes gemaakt.
Indien staarten worden gecoupeerd gebeurt dit met een brander.
Er zijn geen wonden aan de (voor)knieën bij de biggen in de
kraamstal.
Behandelmateriaal wordt tussen verschillende afdelingen
gereinigd/ontsmet of vervangen.
Er is een vaccinatieprotocol aanwezig voor de biggen
(schema toevoegen indien aanwezig).
3. Het spenen
Spenen gebeurt vanaf 24 dagen leeftijd.
Biggen blijven per toom bij spenen.
Er wordt opgelet dat de biggen niet afkoelen tijdens het verhuizen.
Risicobiggen (zieke biggen, biggen van pleegzeug, kleine biggen)
worden apart gehouden na het spenen.
Het klimaat is in orde tijdens bij opzet van de biggenafdeling
(28-30°C/ geen tocht/ voldoende ventilatie).
Er is voldoende licht in de biggenafdeling bij opzet van de biggen.
Er is minstens 0,3m² per big voorzien.
Biggen worden opgezet zonder medicatie.
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4. Voeder- en drinkwatermanagement na het spenen

Altijd

Soms

Nooit

Onbekend

NVT

Actiepunten

Altijd

Soms

Nooit

Onbekend

NVT

Actiepunten

Biggen in de kraamstal worden bijgevoederd.
Voerovergangen verlopen geleidelijk.
Er is steeds vers voer aanwezig in de biggenafdeling.
De eerste dagen na spenen worden extra voederbakjes bijgezet.
Per 8 tot 10 biggen is minimaal een eetplaats voorzien.
Het drinkwater voldoet aan de richtwaarden.
Het debiet ligt tussen 0,5 - 1,0 l/min.
Per 10 tot 15 biggen is er minstens 1 goed bereikbare drinknippel
voorzien.
5. Bioveiligheid in de biggenafdeling
Er wordt tussen 2 opeenvolgende rondes gereinigd en ontsmet
volgens de juiste procedure.
Er wordt strikt all-in/ all-out toegepast.
Aan de ingang van de afdeling staat een ontsmettingsbak die
regelmatig wordt ververst.
Aparte kledij en schoeisel zijn voorzien.
Apart materiaal is voorzien (spuiten, naalden, drijfplank, borstels, ….)
De hokken worden zo weinig mogelijk betreden.
Zieke dieren worden afgezonderd of geëuthanaseerd.
Zieke dieren worden als laatste gemanipuleerd.
Behandelmateriaal wordt tussen leeftijdsgroepen
gereinigd/vervangen.
Gezondheidsstatus van de biggen is gekend (monitoring).

